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Przez wiele lat energia elektryczna by-
³a drastycznie dro¿sza ni¿ inne noœni-

ki: wêgiel, gaz. Ponadto by³o to medium
wyj¹tkowo zawodne. Jego wieczny niedo-
bór, w po³¹czeniu z nienaruszalnym
uprzywilejowaniem pr¹do¿ernego prze-
mys³u powodowa³, ¿e tylko w wiêkszych
oœrodkach miejskich mo¿na by³o liczyæ
na mniej wiêcej sta³e dostawy tego drogo-
cennego dobra. Utrapieniem okolic bar-
dziej oddalonych by³y wy³¹czenia – czêste
i trudne do przewidzenia.

Obecnie sytuacja siê zmienia. Ceny
noœników, w przeliczeniu na iloœæ uzyski-
wanej energii, coraz bardziej siê do siebie
zbli¿aj¹. W przypadku paliw albo siê nie
zmieniaj¹, albo wrêcz rosn¹. Elektrycz-
noœæ natomiast z czasem powinna tanieæ.
To sprawia, ¿e przy planowaniu systemu
grzewczego w domu jednorodzinnym
warto te¿ pod uwagê wzi¹æ wykorzystanie
energii elektrycznej.

Zastosowanie pr¹du
Elektrycznoœæ mo¿na do ogrzewania

domu wykorzystaæ na kilka sposobów.
Jeden to piece akumulacyjne. Na-

grzewaj¹ siê one w nocy, kiedy pr¹d jest
tañszy (taryfa II albo G12), i nagromadzo-
ne (zakumulowane) ciep³o oddaj¹ za dnia.
Mo¿na korzystaæ z grzejników punkto-
wych, konwektorowych lub promienni-
kowych. W pierwszych przewa¿a bezpo-
œrednie ogrzewanie otaczaj¹cego powie-
trza. Jego ruch powoduje rozchodzenie
siê ciep³a po ca³ym pomieszczeniu.
W drugich przewa¿a wysy³anie promie-
niowania cieplnego (podczerwonego). Od
niego nagrzewaj¹ siê œciany, sufity, sprzê-
ty domowe i one dopiero ogrzewaj¹ po-
wietrze. Kolejny sposób to zastosowanie
grzejników p³aszczyznowych, z których
najbardziej rozpowszechnione jest ogrze-
wanie pod³ogowe: elementy grzejne,
w postaci kabla lub maty, s¹ zatopione
w podk³adzie pod³ogowym lub inaczej
umieszczone pod posadzk¹.

Piece akumulacyjne s¹ ciê¿kie, grzej-
niki punktowe drogie w u¿ytkowaniu,
ogrzewanie pod³ogowe, jeœli nie zosta³o
zainstalowane podczas budowania domu,
wymaga sporego nak³adu pracy. Tote¿
tam, gdzie istnieje wodna instalacja
grzewcza – w postaci grzejników lub sys-
temu ogrzewania pod³ogowego – najdo-
godniejszym urz¹dzeniem dostarczaj¹-
cym ciep³o wytwarzane z pr¹du jest
kocio³ c.o. Z tak¹ sytuacj¹ mamy np. do
czynienia, gdy budynek zosta³ zaprojek-
towany i postawiony z myœl¹ o ogrzewa-
niu kot³em gazowym, ale z góry wiadomo,
¿e na doprowadzenie gazu trzeba kilka lat
poczekaæ.

Inny przypadek to wspomaganie pod-
stawowego Ÿród³a ciep³a, jeœli z jakichœ
powodów jest ono niewystarczaj¹ce. Pro-
ducenci czêsto np. wskazuj¹ mo¿liwoœæ
zastosowania kot³a jako Ÿród³a szczytowe-
go (czyli wspomagaj¹cego w porach naj-
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Kot³y grzewcze, zasilane pr¹dem elektrycznym,
w nowych domach jednorodzinnych stosuje siê

znacznie rzadziej ni¿ te, w których Ÿród³em energii
jest spalanie. Ten brak popularnoœci ma swoje

uzasadnienie – g³ównie historyczne.
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wy¿szego zapotrzebowania na energiê)
dla pompy ciep³a. Innym przyk³adem jest
skojarzenie z ogrzewaniem przy u¿yciu
wk³adu kominkowego; kocio³ przejmuje
funkcjê grzewcz¹, gdy temperatura na pa-
lenisku obni¿a siê do poziomu niewystar-
czaj¹cego do zapewnienia komfortu ciepl-
nego w pomieszczeniach �.

Tak¿e przy standardowym ogrzewa-
niu kot³em gazowym czy olejowym przyj-
muje siê czêsto zasadê, ¿e jego moc po-
winna byæ ni¿sza ni¿ maksymalne zapo-
trzebowanie domu na ciep³o. Chodzi o to,
¿eby nie p³aciæ za drogie urz¹dzenie, któ-
rego mo¿liwoœci bêd¹ wykorzystane naj-
wy¿ej kilkanaœcie dni w roku. Zdarza siê
te¿ w przypadku tzw. kot³ów z zamkniêt¹
komor¹ spalania, ¿e serwisanci specjalnie
ograniczaj¹ ich moc, by spe³niæ okreœlone
przepisami warunki, zgodnie z którymi
mo¿na spaliny usuwaæ przewodem wy-
prowadzonym na zewn¹trz przez œcianê
budynku. Niedobór mocy urz¹dzenia
grzewczego, dokuczliwy w ci¹gu kilku czy
kilkunastu najmroŸniejszych dni roku,
œwietnie mo¿na wyrównaæ za pomoc¹ ko-
t³a elektrycznego.

Urz¹dzenie to bywa te¿ rozwi¹zaniem
najdogodniejszym w budynku stawianym
w technologii szkieletowej (tzw. kanadyj-
skiej). Bezpieczne poprowadzenie w nim
przewodu odprowadzaj¹cego spaliny
przysparza niekiedy sporych k³opotów.
Kocio³ elektryczny, oczywiœcie, od tej ko-
niecznoœci uwalnia.

Niemniej, najbardziej typowych za-
stosowañ tych urz¹dzeñ nale¿y szukaæ po-
za nowym budownictwem jednorodzin-
nym. Mo¿e to byæ dom wielorodzinny za-
silany w ciep³o ze starej, zu¿ytej kot³owni.
Mo¿e byæ budowla zabytkowa lub zwarty
zespó³ budynków, gdzie nie ma mo¿liwo-
œci wybudowania komina. Dalej: domek
letniskowy lub inne miejsce, w którym
urz¹dzenie grzewcze bêdzie wykorzysty-
wane sporadycznie. I wreszcie obiekt,
w którym wzglêdy bezpieczeñstwa wy-
muszaj¹ stosowanie urz¹dzeñ bezp³omie-
niowych, np. stacja benzynowa.

Budowa kot³a
Kocio³ elektryczny jest urz¹dzeniem

bardzo prostym w swojej budowie �.
<ród³em ciep³a s¹ najczêœciej grza³ki,
w których metalowy element oporowy
jest osadzony w os³onie – zazwyczaj stalo-
wej, ale czasem miedzianej lub mosiê¿nej.
Rozwi¹zanie takie, tylko w mniejszej ska-
li, jest pospolicie stosowane choæby
w czajnikach elektrycznych czy popular-
nych grza³kach nurkowych (wk³adanych
do naczynia, w którym chce siê zagotowaæ
wodê).

Grza³ki s¹ zanurzone w zbiorniku
z wod¹, dobrze izolowanym cieplnie. Ich
³¹czna moc zale¿y od przeznaczenia kot³a.
Do ogrzania przeciêtnego domu jednoro-

dzinnego wystarcza zwykle dwadzieœcia-
kilka kW. Tote¿ kot³y nas interesuj¹ce
maj¹ zwykle moc nie przekraczaj¹c¹
24 kW. Je¿eli kocio³ jest przewidziany ja-
ko wspomagaj¹cy, mo¿e mieæ moc znacz-
nie ni¿sz¹ – od 4 kW pocz¹wszy.

Aby z jednej strony zapewniæ w³aœci-
w¹ moc grzewcz¹, z drugiej zaœ unikn¹æ
niepotrzebnie czêstego w³¹czania i wy³¹-
czania grza³ek, ca³kowit¹ moc kot³a dzie-
li siê zazwyczaj na tzw. stopnie grzewcze,
np. 3x6 kW i 7,5 kW. Ich w³¹czaniem
i wy³¹czaniem kieruje najczêœciej uk³ad
mikroprocesorowy (niektórzy nazywaj¹
go szumniej komputerem).

Przy niskich mocach wystarcza zasi-
lanie pr¹dem jednofazowym 230 V. Trze-
ba tylko odpowiednio dostosowaæ instala-
cjê elektryczn¹. Kot³y o mocy wiêkszej
musz¹ byæ zasilane pr¹dem trójfazowym.

Oryginalny system ogrzewania zasto-
sowano w piecu o nazwie Jogi �. Nie ma
w nim grza³ek metalicznych. Elementem
oporowym jest... sama woda. Napiêcie jest
przy³o¿one do dwóch elektrod w postaci
p³yt stalowych, umieszczonych w zbior-
niku. Natê¿enie pr¹du, p³yn¹cego przez
wodê, zale¿y od powierzchni elektrod
oraz od odleg³oœci miêdzy nimi. Istotne
znaczenie ma te¿ sk³ad wody. Destylowa-
na praktycznie pr¹du nie przewodzi. Im
wiêcej w niej domieszek mineralnych,
tym wiêksze przewodnictwo, a wiêc i na-
tê¿enie pr¹du, czyli moc urz¹dzenia. Aby
uzyskaæ po¿¹dan¹ moc, trzeba p³yty –
elektrody ustawiæ we w³aœciwej odleg³o-
œci. Dokonuje tego serwis producenta.

Najprostszy uk³ad „grza³ka – woda –
obudowa” spotyka siê tylko w urz¹dze-
niach pomyœlanych jako tanie pomocni-
cze, np. rezerwowe, przystosowane do wy-
korzystywania funkcjonalnych elemen-
tów sieci podstawowej. Wiêkszoœæ kot³ów
jest w nie wyposa¿ona fabrycznie.

Jeden z uk³adów to pompa obiegowa,
wymuszaj¹ca przep³yw wody przez insta-
lacjê grzewcz¹. Je¿eli kocio³ ma wspó³pra-
cowaæ z zamkniêt¹ instalacj¹ c.o., musi
byæ te¿ wyposa¿ony w przeponowe naczy-
nie wzbiorcze, przejmuj¹ce przyrost objê-
toœci wody, kiedy jest cieplejsza, i oddaj¹-
ce ten nadmiar, kiedy woda stygnie.

Bardzo wa¿ny jest zespó³ automaty-
ki. Obejmuje on elementy steruj¹ce prac¹
kot³a oraz zabezpieczaj¹ce.

Te pierwsze w wersji najprostszej mo-
g¹ siê ograniczaæ do rêcznego prze³¹czni-
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� Uproszczony schemat instalacji, w której
kocio³ elektryczny zosta³ zastosowany jako
Ÿród³o ciep³a wspomagaj¹ce ogrzewanie przy
u¿yciu wk³adu kominkowego

� Schematyczne przedstawienie g³ównych
elementów jednofunkcyjnego elektrycznego
kot³a grzewczego; zestaw jest przyk³adowy,
bo np. pompa obiegowa mo¿e byæ zewnêtrzna,
instalowana osobno
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pieczeñstwa
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ka mocy. Na ogó³ jednak samoczynnie,
poprzez uk³ad mikroprocesorowy, regulu-
j¹ temperaturê odpowiednio do wskazañ
czujek: pogodowej, zasilania i pokojowej.
Oczywiœcie, im zestaw bogatszy, tym
urz¹dzenie dro¿sze, ale te¿ tym wiêksze
mo¿liwoœci obni¿enia kosztów ogrzewa-
nia. W uk³adzie sterowania znajduje siê
te¿ zwykle programator czasowy, pozwa-
laj¹cy nastawiæ zmiany intensywnoœci
ogrzewania w cyklach dobowych i tygo-
dniowych. Ma to szczególne znaczenie,
gdy istnieje mo¿liwoœæ dziennego wyko-
rzystania ciep³a zgromadzonego w czasie
obowi¹zywania taniej taryfy nocnej.

Uk³ad zabezpieczaj¹cy chroni obie
instalacje: wodn¹ grzewcz¹ i elektryczn¹
zasilaj¹c¹. Tê pierwsz¹ funkcjê realizuj¹:
uk³ad kontroli przep³ywu wody oraz we-
wnêtrzny regulator temperatury i jej
ogranicznik. Zapobiegaj¹ one uszkodze-
niom, do jakich mog³oby dojœæ w przy-
padku np. braku wody. Domow¹ sieæ
elektryczn¹ uk³ad chroni g³ównie przed
przeci¹¿eniem. Kiedy do tego dojdzie,
wy³¹cza kocio³. Zazwyczaj w takiej sytu-

acji bezpieczniki odcinaj¹ te¿ zasilanie
w ogóle. Po ponownym w³¹czeniu pr¹du
mo¿e jednoczeœnie zastartowaæ wiele jego
odbiorników (oprócz kot³a np. lodówka,
¿elazko itd.). Nast¹pi silne „uderzenie”
pr¹du, a jego skutkiem mo¿e siê staæ po-
nowne przeci¹¿enie sieci, a wiêc zadzia³a-
nie bezpieczników i tak w kó³ko. Dlatego
zaawansowane uk³ady zabezpieczaj¹ce
w³¹czaj¹ kocio³ z pewnym opóŸnieniem
czasowym i stopniowo, tak by do pe³nej
mocy doszed³ np. po dwóch godzinach.
Zabezpieczenie ³¹czy siê wiêc z elemen-
tem sterowania.

Za inny przypadek takiego ³¹czenia
funkcji mo¿na uznaæ uk³ad przeciwzamar-
zaniowy, w³¹czaj¹cy kocio³, gdy podczas
przerwy w jego pracy temperatura obni¿y
siê w stopniu zagra¿aj¹cym instalacji
wodnej.

Kolejnym wa¿nym sk³adnikiem do-
brych kot³ów jest tzw. grupa bezpieczeñ-
stwa. Sk³adaj¹ siê na ni¹: odpowietrznik
automatyczny, zawór bezpieczeñstwa
i czujnik termomanometru. Zespó³ ten
zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciœ-
nienia wody w instalacji grzewczej. Móg³-
by on doprowadziæ do powa¿nego uszko-
dzenia tej instalacji, a nawet do wybuchu.

Rodzaje kot³ów
Kot³y elektryczne wytwarza siê w ró¿-

nych konfiguracjach. Jednofunkcyjne s³u-
¿¹ tylko do ogrzewania, dwufunkcyjne do-
starczaj¹ tak¿e ciep³ej wody u¿ytkowej,
zwanej te¿ sanitarn¹. Mog¹ dzia³aæ jako
przep³ywowe (na bie¿¹co ogrzewaj¹ce prze-
p³ywaj¹c¹ wodê) lub akumulacyjne (gro-
madz¹ce nagrzan¹ wodê w cieplnie izolowa-
nym zbiorniku o du¿ej pojemnoœci) �.

Przep³ywowe s¹ przeznaczone przede
wszystkim do nowoczesnych instalacji
o ma³ej pojemnoœci tzw. z³adu. Utrzymanie
sta³ej temperatury w pomieszczeniach osi¹-
ga siê w nich przez precyzyjn¹ regulacjê in-
tensywnoœci ogrzewania. Aby uk³ad szybko
reagowa³ na zmiany tej temperatury, nie
mo¿e mieæ du¿ej bezw³adnoœci cieplnej.
Grzejniki wiêc maj¹ ma³¹ masê, mieszcz¹
niewiele wody. Tak¿e kocio³ grzewczy po-
winien mieæ ma³¹ pojemnoœæ; zwykle kilka
litrów. Po sygnale z czujnika, nakazuj¹cym
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ grzanie, skutek jest
niemal natychmiastowy.

Jednak¿e zbyt czêste w³¹czanie i wy-
³¹czanie grza³ek du¿ej mocy niekorzyst-
nie wp³ywa³oby na instalacjê elektryczn¹

i inne urz¹dzenia do niej pod³¹czone. Po-
nadto powodowa³oby zwiêkszenie zu¿y-
cia energii. Tote¿ sterownik pokojowy
zwykle odznacza siê tzw. histerez¹, czyli
opóŸnieniem reakcji. Sygna³ do w³¹czenia
czy wy³¹czenia grza³ek przekazuje nie na-
tychmiast po przekroczeniu nastawionej
temperatury, tylko dopiero kiedy to prze-
kroczenie osi¹gnie pewn¹ zadan¹ wartoœæ,
np. 0,6°C. Przy takiej histerezie, wobec
natychmiastowej reakcji systemu grzew-
czego, temperatura w pomieszczeniu bê-
dzie siê zmienia³a w zakresie 1,2°C (0,6
w jedn¹ i 0,6 w drug¹ stronê). To jest
praktycznie nieodczuwalne, a grza³ki pra-
cuj¹ spokojniej i ekonomiczniej.

Kocio³ akumulacyjny ma znacznie
wiêksz¹ pojemnoœæ wodn¹, nawet do stu li-
trów. Mo¿e on wspó³pracowaæ tylko z in-
stalacjami tradycyjnymi, o du¿ym z³adzie.
Sta³oœæ temperatury osi¹ga siê w tym przy-
padku nie przez precyzyjne i szybkie reago-
wanie na zmiany temperatury, lecz prze-
ciwnie: dziêki du¿ej bezw³adnoœci cieplnej
uk³adu. Sk³ada siê na ni¹ du¿a masa ciê¿-
kich cz³onowych grzejników ¿eliwnych
i spora iloœæ wody w instalacji. Na wszelkie
zmiany temperatury (np. wskutek otworze-
nia okna) uk³ad reaguje z opóŸnieniem.

Kocio³ taki kosztuje zwykle znacznie
wiêcej ni¿ przep³ywowy. Jednak¿e w u¿yt-
kowaniu jest wyraŸnie tañszy, m. in. dziê-
ki mo¿liwoœci dziennego wykorzystywa-
nia ciep³a zgromadzonego noc¹, przy ni¿-
szej cenie energii.
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� Elektrodowe urz¹dzenie grzewcze „Jogi”
(fot. Yox-Pol): ta skrzyneczka o wymiarach
27x21x16 cm wystarcza do ogrzania domu
jednorodzinnego o kubaturze do 500 m3,
a jednoczeœnie zapewnia 600 l ciep³ej wody
na godzinê; korzysta, oczywiœcie, z urz¹dzeñ
dodatkowych zewnêtrznych (np. pompa obie-
gowa, widoczna u do³u po lewej stronie) 

� Kocio³ dwufunkcyjny po³¹czony ze
100-litrowym zasobnikiem ciep³ej wody
(fot. Elterm)



Podgrzan¹ wodê u¿ytkow¹ mo¿na
przechowywaæ w osobnym zbiorniku za-
opatrzonym w wê¿ownicê, po³¹czon¹
z kot³em. Przy dobrym jego zaizolowaniu
straty energii s¹ niewielkie, a ciep³a woda
dostêpna od zaraz. Zbiornik taki jest
wrêcz nieodzowny w przypadku wspo-
mnianego kot³a typu Jogi. Nagrzanie wo-
dy nastêpuje w nim tak gwa³townie, ¿e
p³yn¹ca wprost do baterii, np. umywalko-
wej, mog³aby poparzyæ kogoœ, kto z niej
korzysta.

Kot³y elektryczne wytwarza siê
w wersjach zarówno stoj¹cej, jak i wisz¹-
cej, w obudowie zwyk³ej lub wykoñczonej
elegancko, tak ¿e urz¹dzenie nie psuje
wystroju pomieszczenia �.

Wady, zalety
Energia elektryczna ma wiele zalet.

Jest czysta ekologicznie. Nie znaczy to, ¿e
zupe³nie nie obci¹¿a œrodowiska. Tyle ¿e
odbywa siê to w miejscu jej wytwarzania.
Tam zaœ ³atwiej ograniczyæ powstawanie
substancji szkodliwych. W miejscu wyko-
rzystania nie powstaj¹ ¿adne zanieczysz-
czenia, które mog³yby ujemnie wp³ywaæ
ma jakoœæ powietrza czy gleby.

Jest wygodna w u¿yciu. Nawet jeœli
trzeba specjalnie doprowadziæ przy³¹cze
energetyczne, wypada to taniej ni¿
w przypadku podci¹gniêcia sieci gazowej

czy zainstalowania odpowiednich zbior-
ników – gazowych lub olejowych – które
w dodatku trzeba co jakiœ czas nape³niaæ.
Istotna korzyœæ, jak¹ w wielu wypadkach
stanowi uwolnienie od koniecznoœci bu-
dowania komina, w przypadku nas inte-
resuj¹cym ma znaczenie mniejsze. Naj-
czêœciej bowiem kocio³ elektryczny bê-
dzie wspó³pracowa³ z instalacj¹, która
mia³a byæ zasilana z urz¹dzenia na pali-
wo. Przewód odprowadzaj¹cy spaliny
i tak ju¿ jest. Tyle ¿e nie trzeba bêdzie go
okresowo czyœciæ, mo¿na natomiast wy-
korzystaæ np. jako dodatkowy ci¹g wen-
tylacyjny.

Urz¹dzenia s¹ trwa³e, nie ulegaj¹ zu-
¿yciu. Wiêkszoœæ producentów wprowa-
dza systemy ochrony przed odk³adaniem
siê kamienia kot³owego. Mo¿liwoœæ prze-
palenia grza³ek jest znikoma. Praktycznie
jedynym elementem podlegaj¹cym zu¿y-
ciu, bo ruchomym, jest pompa obiegowa.
Ale jeœli jest ona dobrej jakoœci, to przez
d³ugie lata nie ma potrzeby martwiæ siê
o ni¹. Zreszt¹, to samo urz¹dzenie wystê-
puje w wiêkszoœci kot³ów grzewczych lub
z nimi wspó³pracuje.

Podstawowa niedogodnoœæ kot³ów
elektrycznych to, oczywiœcie, cena noœni-
ka – nadal wysoka, choæ jak wspomnieli-
œmy na pocz¹tku artyku³u, powinna za-
cz¹æ tanieæ. Sama cena kilowatogodziny
energii elektrycznej nie powinna jednak
przestraszaæ. Trzeba przecie¿ mieæ na
uwadze, ¿e ta kilowatogodzina jest wyko-
rzystana niemal co do grosza. Sprawnoœæ
kot³ów elektrycznych siêga 99,5%. W tym
pozosta³ym pó³ procenta zreszt¹ mieœci
siê te¿ ciep³o, wydzielaj¹ce siê wskutek
przep³ywu pr¹du przez przewody zasilaj¹-
ce. Tak¿e wiêc przyczynia siê ono do
ogrzania wnêtrza domu, tyle ¿e poza ko-
t³em.

Na korzyœæ elektrycznoœci przemawia
tak¿e pewien argument natury nie tech-
nicznej, tylko „¿yciowej”. Rzeczywista
kalorycznoœæ gazu czy oleju opa³owego
niekoniecznie musi odpowiadaæ deklaro-
wanej. Ka¿dorazowe badanie zakupionej
porcji oleju czy propanu, albo – okresowo
– gazu ziemnego jest nierealne. Nawet bez
wyraŸnej winy dostawcy mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e wartoœæ paliwa bêdzie ni¿sza i na
ogrzanie domu trzeba zu¿yæ go wiêcej.
Licznik elektryczny zaœ wskazuje zawsze
tyle energii, ile jej rzeczywiœcie wykorzy-
staliœmy.

Koszt ogrzewania z u¿yciem kot³ów
elektrycznych trudno jednoznacznie po-
równaæ z kosztem ponoszonym przy wy-
korzystaniu innych urz¹dzeñ. Choæby
dlatego, ¿e zale¿y on od czasu, na jaki roz-
k³adaj¹ siê nak³ady wstêpne. Wed³ug jed-
nego ze Ÿróde³ realny (a wiêc z uwzglêd-
nieniem sprawnoœci) koszt 1 kWh z kot³a
elektrycznego przy korzystaniu z taryfy I
wynosi 32 gr, przy taryfie II 16 gr. Przyj-
muj¹c, ¿e dziêki przemyœlanemu zapro-
gramowaniu 60% energii uzyskuje siê
przy taryfie tañszej, 40% przy dro¿szej,
daje to œredni¹ cenê 1 kWh oko³o 22 gr.
Dla porównania, w tych samych warun-
kach odpowiedni koszt w przypadku ka-
flowego pieca wêglowego wynosi 23 gr,
kot³a standardowego na gaz ziemny –
13 gr, kondensacyjnego na to paliwo –
11 gr, standardowego kot³a na propan
(gaz p³ynny) – 20 gr. Wed³ug innego Ÿró-
d³a proporcja kosztu ogrzewania elek-
trycznego i ze spalaniem gazu ziemnego
jest jeszcze korzystniejsza ni¿ podana wy-
¿ej: kosztuje nie 50% wiêcej, tylko 35%.
Niestety, ¿adne z nich nie podaje, przy ja-
kich za³o¿eniach dokonano obliczeñ.

Jednak¿e nawet jeœli siê pogodziæ
z tym, ¿e koszt ogrzewania elektrycznego
wci¹¿ jeszcze jest wyraŸnie wy¿szy od po-
zosta³ych mediów, to nie na tyle, ¿eby
z góry rezygnowaæ z podstawowych jego
zalet: czystoœci, wygody, sprawnoœci.    �
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� Ten kocio³ elektryczny, dostêpny w oœmiu
wersjach o mocy od 4,5 (g³ównie jako wspo-
maganie) do 24 kW (ogrzanie powierzchni
210-420 m2, zale¿nie od izolacyjnoœci domu)
ma wymiary zaledwie 32×65×23 cm
(rys. wg Eco Power)

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek na str. 109.

Pamiêtaj
W domu jednorodzinnym warto ko-

rzystaæ z kot³a elektrycznego, gdy:
■ jest on urz¹dzeniem wspomagaj¹cym
podstawowe Ÿród³a ciep³a (tak¿e komi-
nek z wk³adem), jeœli s¹ one z jakichœ
przyczyn niewystarczaj¹ce;
■ moc istniej¹cego kot³a c.o. jest ni¿sza
ni¿ maksymalne zapotrzebowanie domu
na ciep³o; niedobór mocy wystêpuje
w ci¹gu kilku czy kilkunastu najmroŸ-
niejszych dni roku;
■ budynek jest stawiany w technologii
szkieletowej (tzw. kanadyjskiej), bowiem
bezpieczne poprowadzenie w nim prze-
wodu odprowadzaj¹cego spaliny przyspa-
rza niekiedy sporych k³opotów. 


