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Czy ogrze wa nie prą dem mo że być ta nie? (1)

Chciał bym w tym ar ty ku le udo -
wod nić, że to co pi szą in ni o dro gim
sys te mie ogrze wa nia przy uży ciu
ener gii elek trycz nej jest nie praw dą.
Cza sa mi nie mó wi się o wszyst kich
aspek tach uży wa nia sys te mu grzej -
ne go. A nie ma urzą dzeń bez wad!
Je śli coś w jed nym za kre sie ma sa me
za le ty, to w in nej swej cha rak te ry sty -
ce bę dzie mia ło wa dy. Wy star czy tyl -
ko spoj rzeć na to obiek tyw nie.

10 cech

Ma ło się pi sze o sys te mie ogrze wa nia
za po mo cą ener gii elek trycz nej, a je śli
już, to tyl ko przy za sto so wa niu pomp
cie pła, o któ rych tak ostat nio gło śno. To
praw da, war to je pro pa go wać i są cen ne
ze wzglę du na ni skie zu ży cie ener gii
elek trycz nej, a co za tym idzie - ni skie
kosz ty eks plo ata cji. Czy jed nak sa me
kosz ty eks plo ata cji są dla osta tecz ne go
klien ta naj waż niej szym kry te rium oce -
ny sys te mu grzej ne go? Ja bym wy róż nił
tu taj naj waż niej sze ce chy, któ ry mi przy -
szły użyt kow nik sys te mu ogrze wa nia
do mu po wi nien się kie ro wać po to, aby
był za do wo lo ny nie tyl ko z ni skich kosz -
tów eks plo ata cji da ne go sys te mu grzej -
ne go, lecz wziął też pod uwa gę po zo sta -
łe ce chy kształ tu ją ce wy dat ki obec ne i
przy szłe oraz in ne ele men ty po za eko -
no mią. Ty mi ce cha mi są:

1. Bez pie czeń stwo.
2. Ła twość ob słu gi i ste ro wa nia.
3. Es te ty ka.
4. Kosz ty in we sty cyj ne.
5. Kosz ty eks plo ata cyj ne.
6. Eko lo gia.
7. Do stęp do no śni ka ener gii.

8. Czas zwro tu za in we sto wa nych
środ ków.

9. Ży wot ność urzą dze nia.
10. Uciąż li wość dla naj bliż sze go

oto cze nia.
Moż na je po trak to wać ja ko 10 przy -

ka zań do ty czą cych wy bo ru sys te mu
grzej ne go na sze go bu dyn ku. Kie ru jąc
się ni mi, osią gnie my cel w po sta ci naj -
bar dziej opty mal ne go i do sto so wa ne -
go do na szych po trzeb sys te mu ogrze -
wa nia. Naj prost szą sta rą me to dą wy -
bo ru by ło by sta wia nie przy każ dym
punk cie plu sów i mi nu sów. Wy bie ra -
my osta tecz nie ten sys tem ogrze wa -
nia, przy któ rym po ja wi się naj wię cej
plu sów. Nie jest to jed nak naj lep sza
me to da, gdyż punk tów tych nie mo że -
my, nie ste ty, oce niać pro por cjo nal nie.
Nie każ dy z nich ma war tość 10%, aby
w su mie ca łość wy no si ła 100%. Wia do -
mym jest, że dla każ de go in we sto ra, a
po tem użyt kow ni ka, naj waż niej szym
kry te rium oce ny wy bo ru by ły i bę dą
kosz ty eko no micz ne, a do ty czy to
punk tów nr 4, 5, 8 i 9. Dla cze go zna la -
zły się w wa lo rach eko no micz nych
punk ty 8 i 9, mam na dzie ję, że nie
mu szę tłu ma czyć? Wspo mnę tyl ko
krót ko, że gdy skoń czy się ży wot ność
da ne go urzą dze nia, mu si my za ku pić
ko lej ne, a czas zwro tu za in we sto wa -
nych środ ków (czę sto bar dzo du żych)
w sys tem grzej ny mo że być dłuż szy
niż ży wot ność ku pio ne go urzą dze nia i
dla te go trze ba go brać pod uwa gę. 

Jest oczy wi ście jesz cze jed no waż ne
kry te rium oce ny eko no micz nej ca łe go
za gad nie nia, a mia no wi cie po sta wie nie
in we sto ra i póź niej sze go użyt kow ni ka
przed dy le ma tem: je śli wy dam dzi siaj

mniej na mon taż w sys tem grzej ny, to
mam w przy szło ści z cze go pła cić za je -
go eks plo ata cję, in we stu jąc za osz czę -
dzo ne pie nią dze lub „kła dąc je do ban -
ku na pro cent”. To dość skom pli ko wa -
ne i war te uwa gi za gad nie nie, lecz nie
jest te ma tem te go ar ty ku łu.

3 ra zy tak

Wra ca jąc do na sze go te ma tu - czy
ogrze wa nie „prą dem” mo że być ta nie?
Od po wiedź brzmi - tak, tak, tak! Do -
dam do te go, że nie mu si my w nie in -
we sto wać du żych pie nię dzy (mon tu jąc
np. pom py cie pła), aby mieć ta nią eks -
plo ata cję sys te mu, a czas zwro tu za in -
we sto wa nych środ ków pie nięż nych jest
krót szy niż ży wot ność urzą dzeń grzej -
nych (a ta ka sy tu acja mo że mieć miej -
sce, gdy np. dla ma łe go do mu jed no ro -
dzin ne go za mon tu je my pom pę cie pła
do je go ogrze wa nia). Mó wię o sys te mie
elek trycz ne go ogrze wa nia za po mo cą
pie ców aku mu la cyj nych lub o pod ło go -
wym elek trycz nym ogrze wa niu aku mu -
la cyj nym. Wła śnie te sys te my za pew nia -
ją moż li wość eko no micz ne go ko rzy sta -
nia z II noc nej ta ry fy elek trycz nej, któ -
ra jest na wet wię cej niż 2-krot nie tań -
sza od I dzien nej ta ry fy elek trycz nej.
Sys tem ogrze wa nia dzia ła, mó wiąc w
skró cie, w no cy, gdy koszt ener gii elek -
trycz nej jest ta ni, ła du jąc swo je wkła dy
aku mu la cyj ne w po sta ci naj czę ściej
kształ tek ma gne zy to wych (dla pie ców
aku mu la cyj nych) lub be to nu (przy
ogrze wa niu pod ło go wym). Staw ka za 1
kWh dla róż nych re jo nów Pol ski i róż -
nych grup ta ry fo wych jest in na, acz kol -
wiek zbli żo na. Aby być kon kret nym,
pro po nu ję, by śmy za ję li się te ma tem
ogrze wa nia bu dyn ku miesz kal ne go, a
do kład nie do mu jed no ro dzin ne go. Wte -
dy naj le piej sko rzy stać z naj tań szej ta ry -
fy dla sys te mów ogrze wa nia aku mu la cyj -
ne go, któ ra okre ślo na jest w Pol sce ja ko
G12. Dla niej ta nia ener gia elek trycz na
li czo na jest od go dzi ny 22.00-6.00 i od
13.00-15.00, czy li łącz nie ma my ta nią
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Więk szość ar ty ku łów w pra sie fa cho wej opi su je wszel kie spo so -
by i moż li wo ści ogrze wa nia bu dyn ków za po mo cą wę gla, pe le tu,
eko grosz ku, drew na, ga zu ziem ne go lub płyn ne go, ole ju i jesz cze
in nych źró deł ener gii, po rów nu jąc je bar dzo czę sto do ogrze wa -
nia za po mo cą ener gii elek trycz nej i za wsze wy ni ka z nich, że
ogrze wa nie „prą dem” jest naj droż sze. Czy tak rze czy wi ście jest?
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