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Artyku  promocyjny

Wybór sposobu ogrzewania jest jedn  z naj-
wa niejszych decyzji, jak  trzeba podj  przy 
budowie domu lub modernizacji istniej cej 
instalacji. Nale y znale  rozwi zanie zapew-
niaj ce komfortow  a jednocze nie oszcz dn
eksploatacj . Oba te warunki b d  spe nione 
przy po czeniu kot a elektrycznego z kot em 
na paliwo sta e lub kominkiem.

Coraz wi cej domów powstaje na peryfe-
riach miast, na terenach wiejskich, w lasach, 
w górach i nad jeziorami. Cz sto w tych miej-
scach nie ma sieci gazowej lub dost p do niej 
jest utrudniony. Do wyboru s  nast puj ce
alternatywy: ogrzewanie gazem p ynnym, 
olejem opa owym, paliwem sta ym lub ener-
gi  elektryczn .

Zastosowanie gazu p ynnego lub oleju 
opa owego wi e si  z du ymi nak adami 
inwestycyjnymi oraz z wysokimi kosztami 
eksploatacyjnymi. Dlatego jako g ówne ró-

d o ciep a najcz ciej wybierane s  kot y na 
paliwo sta e lub kominki. Równie  na tere-
nach dobrze zgazyfikowanych widoczna jest 
tendencja powrotu do kot ów sta opalnych, 
które s  po prostu ta sze w eksploatacji.

Zastosowanie paliwa sta ego jest obecnie 
najta sze, jednak jednocze nie ma o kom-
fortowe. W przypadku kominka, jak i kot a
sta opalnego nale y pami ta  o systematycz-
nym uzupe nianiu paliwa oraz czyszczeniu 
urz dze . Jest to czasoch onna i uci liwa 
czynno . Kolejn  niedogodno ci  jest brak 
mo liwo ci pozostawienia kot owni bez nad-
zoru, a d u szy wyjazd np. na ferie wi e si
z ryzykiem zamarzni cia instalacji.

Idealnym rozwi zaniem w tej sytuacji 
jest wpi cie do uk adu kot a elektrycznego, 
którego po czenie z kot em na paliwo sta e
jest atwe i niedrogie, co prezentuje pogl do-
wy schemat. Kocio  elektryczny b dzie wspo-
maga  ogrzewanie w chwilach, gdy z ró nych 
przyczyn nie b dzie mo liwo ci uzupe nie-
nia opa u. W pe ni automatycznie b dzie za-

cza  si  tylko, gdy np. nad ranem wyga nie 
ogie  w palenisku, gdy wszyscy domownicy 
wyjad  na ferie – b dzie podtrzymywa  tem-
peratur  przeciwzamro eniow .

Koszty eksploatacji w takim uk adzie pozo-
stan  niewielkie. Wida  to na wykresie, 
który zosta  opracowany na podstawie domu 
jednorodzinnego o powierzchni 100 m2, w któ-
rym zapotrzebowanie na energi  do ogrzewa-
nia wynosi ok. 10.000 kWh/rok. Przy oblicze-
niach przyj to, e kocio  elektryczny b dzie 
pracowa  jako wspomaganie, rednio przez 
20% czasu w sezonie grzewczym. Wida  wy-
ra nie, e zastosowanie kot a elektryczne-
go w po czeniu z kominkiem lub kot em 
w glowym tylko nieznacznie podnosi kosz-
ty eksploatacji. Natomiast korzy ci p yn ce 
ze zdecydowanie wi kszego komfortu ob-
s ugi ca ego systemu s  ogromne.
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