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Zastosowanie paliwa sta ego jest obecnie naj-

ta sze w eksploatacji, jednak jednocze nie ma o

komfortowe. W przypadku kominka, jak i kot a

sta opalnego nale y pami ta  o systematycznym 

uzupe nianiu paliwa oraz czyszczeniu urz -

dze . Jest to czasoch onna i niezbyt przyjem-

na czynno . Kolejn  niedogodno ci  jest brak 

mo liwo ci pozostawienia kot owni bez nadzo-

ru, a d u szy wyjazd np. na ferie wi e si  z ry-

zykiem zamarzni cia instalacji.

Te niedogodno ci eliminuje kocio  elek-

tryczny, który b dzie wspomaga  ogrzewa-

nie w chwilach, gdy z ró nych przyczyn nie 

ma mo liwo ci uzupe nienia opa u. W pe -

ni automatycznie b dzie za cza  si  tylko, 

gdy np. nad ranem wyga nie ogie  w komin-

ku lub gdy wszyscy domownicy wyjad  na fe-

rie – b dzie podtrzymywa  temperatur  prze-

ciwzamro eniow .

Instalacja kot a elektrycznego wi e si  z nie-

wielkimi nak adami inwestycyjnymi, zdecydo-

wanie ni szymi ni  w przypadku kot ów ga-

zowych czy olejowych. Jednocze nie zu ycie 

energii elektrycznej b dzie niewielkie.

Na podstawie domu o powierzchni 140 m2,

w którym zapotrzebowanie na energi  do c.o. 

wynosi 10 000 kWh/rok zosta o wykonane po-

równanie kosztów eksploatacji dla poszczegól-

nych róde  energii. Przy obliczeniach przyj -

to, e kocio  elektryczny b dzie pracowa  jako 

wspomaganie, rednio przez 20% czasu w sezo-

nie grzewczym. Wida  wyra nie, e zastosowa-

nie kot a elektrycznego w po czeniu z komin-

kiem lub kot em w glowym tylko nieznacznie 

podnosi koszty eksploatacji. Natomiast korzy ci 

p yn ce ze zdecydowanie wi kszego komfortu 

obs ugi ca ego systemu s  ogromne.

Kot y elektryczne zarówno jako dodatkowe, 

jak i samodzielne ród o ciep a staj  si  coraz 

popularniejszym rozwi zaniem. W szczególno-

ci wsz dzie tam, gdzie nie ma instalacji gazo-

wej lub s  ograniczone mo liwo ci budowy ko-

mina. S  urz dzeniami atwymi w monta u oraz 

komfortowymi i bezpiecznymi w eksploatacji.
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Po czenie kot a elektrycznego z kominkiem z p aszczem wodnym 

jest coraz cz ciej stosowanym rozwi zaniem w nowoczesnych in-

stalacjach grzewczych, poniewa  zapewnia wysoki komfort przy 

zachowaniu stosunkowo niedu ych kosztów eksploatacji.

Wspó praca
kot a elektrycznego
z kominkiem?

KOSPEL S.A.

ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

infolinia 801 011 225, 94 317 05 15

e-mail: kontakt@kospel.pl

www.kospel.pl

Dlaczego warto ogrzewa  si  kot em elektrycznym?
Wybór sposobu ogrzewania jest jedn  z najwa niejszych decyzji. Nale y znale  rozwi zanie zapewniaj ce 

komfortow  a jednocze nie oszcz dn  eksploatacj . Oba te wymogi spe niaj  elektryczne kot y c.o.

Szukaj c odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule firma Kospel przeprowadzi a ankiet  w ród swoich Klientów. 

Oto, jakie argumenty pada y najcz ciej.

Alternatywa wobec kot a gazowego 

i w glowego

Ogrzewanie elektryczne jest doskona  alternaty-

w  wsz dzie tam, gdzie nie ma przy cza gazowego 

lub specjalnego komina (kamienice, domy oddalone 

od sieci gazowej itp.) Zastosowanie oleju opa owego 

lub gazu p ynnego jest drogie, a kot a sta opalnego 

ma o komfortowe.

Niskie koszty inwestycyjne

Budowa instalacji grzewczej z kot em elektrycznym 

jest ta sza ni  kot owni gazowej, olejowej czy na pa-

liwo sta e. Ju  cena samego kot a elektrycznego jest 

konkurencyjna. Przy cze elektryczne jest w ka dym 

budynku, a instalacja kot a jest atwa i nie wymaga 

specjalnych pomieszcze .

Bezpiecze stwo eksploatacji

Wed ug danych stra y po arnej tylko w sezonie grzew-

czym 2011/2012 odnotowano 3700 zdarze  zwi zanych 

z tlenkiem w gla, w tym prawie 1800 poszkodowa-

nych i 106 ofiar miertelnych! St ony tlenek w gla 

(czad), który mo e wydobywa  si  z iesprawnych ko-

t ów gazowych, olejowych lub sta opalnych mo e za-

bi  ju  w 60 sekund.

U ytkowanie kot a elektrycznego nie stwarza zagro-

enia zaczadzeniem ani wybuchem.

Niskie koszty serwisowe

Kot y elektryczne praktycznie nie wymagaj  okreso-

wych przegl dów. Odpadaj  koszty przegl du insta-

lacji gazowej i kominowej.

Ekologia

Energia elektryczna jest ma o uci liwa dla rodowi-

ska. Szkodliwe substancje, które s  wynikiem spalania 

nie powstaj  w domach, ale w elektrowniach, w któ-

rych spaliny s  skutecznie oczyszczane.

Artyku  promocyjny
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