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Koszty ogrzewania zale  od szeregu 
czynników. Sama cena energii jest 
tylko jednym z nich i to nie najwa -

niejszym. Warto wiedzie , o co nale y za-
dba  i co nale y zrobi , eby nawet kilka-
krotnie ograniczy  koszty ogrzewania.

Najwi kszy wp yw na koszty ogrzewa-
nia ma zapotrzebowania budynku na cie-
p o, czyli technologia, w jakiej budynek zo-
sta  wykonany i straty ciep a, jakie w nim 
wyst puj .

Tabela prezentuje zapotrzebowanie na 
energi  do ogrzewania w zale no ci od stan-
dardu budynku (s  to wielko ci orientacyj-
ne, realne zapotrzebowanie budynku nale-
y okre li  na podstawie charakterystyki 

energetycznej wykonanej przez osob  do 
tego uprawnion ). Wida  wyra nie, e kosz-
ty ogrzewania w starym budynku mog  by
wielokrotnie wy sze ni  w nowym domu 
energooszcz dnym!

Koszty ogrzewania zale  równie  od od-
powiedniego doboru taryfy op at za ener-
gi  elektryczn . W zale no ci od sprzedaw-
cy energii stawki op at s  zró nicowane. 

rednio w Polsce wg cen z 2016 roku w ta-
ryfie ca odobowej G11 koszt 1 kWh wyno-
si 0,56 z . Do celów grzewczych generalnie 
najlepiej wybra  taryf  G12 lub G12w (week-
endow ). W przypadku taryfy G12 z ta szej 
energii mo na korzysta  w godz. 22:00–6:00 
i 13:00–15:00, czyli przez 42% czasu, co daje 
redni  cen  za 1 kWh w wysoko ci 0,49 z .

Wykorzystuj c ta sz  taryf  energetyczn
G12 warto dodatkowo akumulowa  ciep o. 
Stosuje si  w tym celu zbiornik buforowy.

W budynku o pow. 150 m2, w którym za-
potrzebowanie na moc ciepln  wynosi 6 kW, 
a roczne zapotrzebowanie na ciep o ok. 
12 000 kWh, przy zastosowaniu ogrzewania 

pod ogowego – bufor o pojemno ci 500–800 l 
powinien zapewni  prac  kot a w taniej ta-
ryfie przez 80–100% czasu w ci gu sezo-
nu grzewczego. W takim przypadku redni 
koszt 1 kWh spada ju  tylko do 0,33 z .

Firma Kospel produkuje szereg urz -
dze  elektrycznych do ogrzewania. 
Dost pne s  kot y EKCO.MN2.WiFi ze ste-
rownikiem pogodowym, które mo na pod-

czy  do internetu i zdalnie zarz dza
ich prac , jak i kot y w wersji podstawo-
wej EKCO.LN2, które nale y doposa y
w regulator pokojowy. W ostatnim cza-
sie oferta zosta a poszerzona o kot y dwu-
funkcyjne EKD, które poza ogrzewaniem 
przygotowuj  równie  wod  u ytkow .
Urz dzenie posiada wbudowany zasobnik 
o pojemno ci 130 litrów. 

Firma Kospel posiada w ofercie szerok
gam  kot ów, które mo na dopasowa  do po-
trzeb budynku i wymaga  u ytkownika. 
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Ile kosztuje ogrzewanie domu kot em elektrycznym?
Energia elektryczna jest postrzega-
na, jako drogie ród o ciep a. Jednak 
dzi ki zmianom, jakie zasz y w ostat-
nim czasie w technologii budowy 
domów okazuje si , e ogrzewanie 
elektryczne w wielu przypadkach sta-
o si  rozwi zaniem konkurencyjnym.

Rodzaj budynku Zapotrzebowanie na ciep o

Budynek energooszcz dny ok. 40 kWh/m2/rok

Budynek nowy – dobra izolacja cieplna ok. 80 kWh/m2/rok

Budynek stary – s aba izolacja cieplna ok. 200 kWh/m2/rok
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