
ener gię przez 10 go dzin. Skła da się ona
z od dziel ne go prze li cza nia kosz tów zu -
ży cia ener gii elek trycz nej w 2 ta ry fach,
noc nej - ta niej i dzien nej - droż szej.
Śred ni koszt ta niej ta ry fy noc nej w ro ku
2012, za leż nie od re gio nu Pol ski, wy no -
si ok. 30 gr za 1 kWh, przy czym ta ry fa
dzien na kosz tu je ok. 70 gr. Na przy kład
dla re jo nu Bia łe go sto ku staw ki w 2012
ro ku wy no szą od po wied nio: ta ry fa noc -
na - 28 gr, ta ry fa dzien na 69 gr. Wi dać
tu taj wy raź nie po nad 2-krot ną róż ni cę
w ce nie prą du. I wła śnie wy ko rzy stu jąc
tę róż ni cę, mo że my ogrze wać swój dom
ta nim kosz tem. Pie ce aku mu la cyj ne
(lub też elek trycz ne pod ło go we ogrze -
wa nie aku mu la cyj ne) w zu peł no ści
przez te 10 go dzin (tak na praw dę na wet
w krót szym okre sie cza su) za pew nią ni -
skie kosz ty eks plo ata cji, a przy tym pe -
łen kom fort użyt ko wa nia. Ca łość jest
ste ro wa na elek tro nicz nie za po mo cą
ste row ni ków po go do wych wspo ma ga -
nych ter mo sta ta mi umiej sco wio ny mi w
każ dym po miesz cze niu na sze go do mu.
Usta wio ne raz urzą dze nia pra cu ją sa me
au to ma tycz nie. Pie ce są es te tycz ne i
bez piecz ne (we wnętrz ne wkła dy grzej -
ne są obu do wa ne spe cjal ny mi ma te ria -
ła mi izo la cyj ny mi, naj czę ściej w po sta ci
mi cro ther mu i we rmi ku li tu). Jak wia do -
mo, prąd jest źró dłem ener gii ogól nie
do stęp nym, a je go eko lo gicz ność za -
pew nio na jest przez Za kła dy Ener ge -
tycz ne zmu sza ne przez prze pi sy do sto -
so wa nia co raz to no wo cze śniej szych
tech nik fil tra cji spa lin. Dzię ki te mu nie
je ste śmy uciąż li wi dla naj bliż sze go oto -
cze nia (nie raz za pew ne każ dy z nas do -
świad czył wdy cha nia nie przy jem nych
za pa chów, gdy są siad za czął pa lić wę -
glem, nie mó wiąc już o przy pad kach pa -
le nia śmie ci, gu my itp.). Po za tym wia -
do mym jest, że ener gia elek trycz na jest
bez piecz nym no śni kiem, a pro du cen ci
pie ców aku mu la cyj nych za pew nia ją
nam wła ści wą i bez piecz ną pra cę tych
urzą dzeń, okre śla jąc ich ży wot ność na
po nad 25 lat (przy ogrze wa niu aku mu -
la cyj nym pod ło go wym ży wot ność elek -
trycz nych prze wo dów grzej nych jest
oce nia na przez pro du cen tów na oko ło
50-60 lat), czy li dłuż szy okres niż ja -
kich kol wiek do stęp nych ko tłów na pa li -
wa sta łe, ga zo we czy płyn ne. Je dy ne co
mo że się w nich ze psuć po wie lu la tach
użyt ko wa nia, to we wnętrz ne grzał ki
elek trycz ne, któ rych koszt jest nie wiel -
ki i wy no si śred nio ok. 200 zł za kom -
plet. Tym spo so bem po zwo li łem so bie
na oce nę te go sys te mu w sto sun ku do

więk szo ści z 10 przy ka zań, o któ rych pi -
sa łem na po cząt ku. Po zo stał jesz cze do
oce ny szcze gó ło wej te mat eko no micz -
ny, któ ry tyl ko za sy gna li zo wa łem, po da -
jąc kosz ty 1 kWh przy ukła dzie 2-ta ry fo -
wym. Ktoś za py ta - dla cze go nie ko rzy -
stać tyl ko z ukła du 1-ta ry fo we go? Wte -
dy ow szem ener gia elek trycz na z tzw. I
dzien nej ta ry fy jest tro chę tań sza niż w
ukła dzie 2-ta ry fo wym (śred nio ok. 3-4
gr/1 kWh), lecz na dal jest ona 2-krot nie
droż sza od ta ry fy noc nej, dzię ki cze mu
mu sie li by śmy pła cić 2-krot nie wię cej za
wy ko rzy sty wa nie prą du do ogrze wa nia.
Dla te go aby koszt eks plo ata cyj ny ogrze -
wa nia do mu był ni ski, ko rzy staj my w
100% z noc nej, ta niej ta ry fy, gdyż to
wła śnie kosz ty ogrze wa nia ge ne ru ją, pó -
ki co, naj wyż sze na sze wy dat ki na eks -
plo ata cję do mu. Na pi sa łem - pó ki co -
gdyż mam na dzie ję, że na sza men tal -
ność spo łecz na się zmie ni i za cznie my
in we sto wać nie w sys te my ogrze wa nia
do mów, lecz w sys te my je go izo la cji ter -
micz nej, ale o tym tro chę póź niej.

3 ro dza je pie ców

Wśród pie ców aku mu la cyj nych ma -
my na dzień dzi siej szy 3 ro dza je: pie ce
z dy na micz nym roz ła do wa niem, pie ce
sta tycz ne i pie ce sta tycz ne wspo ma ga -
ne pro mien ni kiem. Za sa da ich dzia ła -
nia jest nie zmien na - wy ko rzy stu ją ta -
nią ta ry fę noc ną, a jed no cze śnie
wszyst kie ma ją no wo cze sną kon struk -
cję i nie ma mo wy o sta rych sys te mach
opar tych na ce głach sza mo to wych i izo -
la cji weł ną mi ne ral ną. Ge ne ral na róż -
ni ca mię dzy ni mi po le ga na ich ste ro -
wa niu, co oczy wi ście wpły wa na koń co -
wy suk ces kom for tu użyt ko wa nia oraz
kosz tów eks plo ata cyj nych i in we sty cyj -
nych. Naj droż sze in we sty cyj nie są pie -
ce z dy na micz nym roz ła do wa niem,
lecz to wła śnie one za pew nia ją nam
naj tań sze kosz ty eks plo ata cyj ne, po -
nie waż ich ste ro wa nie mo że być w peł -
ni zauto ma ty zo wa ne po przez pro gra -
mo wal ne ter mo sta ty po go do we i po ko -
jo we. Wy star czy je raz za pro gra mo wać,
a po tem przez wie le lat w peł ni kom -
for to wo ko rzy stać z ta niej ener gii elek -
trycz nej. Stan dar do wa gru bość pie ca to
25 cm. Wy stę pu ją rów nież mo de le pła -
skie o gru bo ściach 17 cm, a na wet 13
cm, są one jed nak znacz nie droż sze.
Pie ce sta tycz ne są tań szy mi urzą dze -
nia mi i tro chę cień szy mi, śred nia gru -
bość to ok. 18 cm, acz kol wiek ich ste -
ro wa nie od by wa się ręcz nie lub pół au -

to ma tycz nie - każ dy piec na le ży usta -
wiać in dy wi du al nie. Z te go wzglę du
uwa żam, że te pie ce są do brym roz wią -
za niem, lecz tyl ko do po je dyn czych po -
miesz czeń, a nie do ogrze wa nia ca łe go
do mu. Wy so kość pie ców aku mu la cyj -
nych, za leż nie od pro du cen ta, jest tej
sa mej wiel ko ści i wy no si ok. 60 cm, na -
to miast dłu gość jest za leż na od mo cy
pie ca. Po śred nim roz wią za niem go dzą -
cym kosz ty in we sty cyj ne i eks plo ata -
cyj ne oraz kom fort użyt ko wa nia jest
piec z wbu do wa nym pro mien ni kiem,
któ ry łą czy w so bie za le ty pie ca sta -
tycz ne go i dy na micz ne go. Są to naj no -
wo cze śniej sze pie ce sta tycz ne z wbu -
do wa nym ste row ni kiem lo gicz ne go od -
czy tu tem pe ra tu ry we wnętrz nej po -
miesz cze nia i dzię ki te mu do sto so wu -
ją swe ła do wa nie tak, aby za pew nić
kom fort użyt ko wa nia zgod nie z usta -
wio ny mi dio do wo tem pe ra tu ra mi użyt -
ko wa nia po miesz czeń. Do dat ko wo
piec ten ma wbu do wa ny we wnętrz nie
pro mien nik pod czer wie ni o mo cy ok.
300 W, któ ry za pew nia do dat ko we
grza nie w ce lu za pew nie nia kom for tu
użyt ko wa nia, w przy pad ku gdy tem pe -
ra tu ry ze wnętrz ne spad ną po ni żej
przy ję tych nor mo wo w da nym re jo nie
Pol ski. Gru bość tych pie ców to tyl ko
13 cm i wy glą da ją one jak zwy kłe grzej -
ni ki kon wek to ro we spo ty ka ne obec nie
w więk szo ści na szych do mów. 

Ma my też moż li wość za mon to wa nia
elek trycz ne go, aku mu la cyj ne go sys te -
mu grzej ne go pod ło go we go w po sta ci
prze wo dów grzej nych. Wte dy nie są wi -
docz ne żad ne grzej ni ki i pie ce, co jest
waż ne dla es te ty ki po miesz czeń ogrze -
wa nych, a sys tem na dal ko rzy sta z noc -
nej ta niej ener gii elek trycz nej. Ele men -
tem aku mu la cyj nym jest wte dy pod ło -
że be to no we, któ re go gru bość od po -
wied nio pro jek tu je my i za zwy czaj wy -
no si 8-10 cm. Wszyst ko jest ste ro wa ne
tak sa mo jak przy pie cach aku mu la cyj -
nych przy po mo cy sys te mu po go do we -
go i we wnętrz nych ter mo sta tów. W
prak ty ce użyt kow ni cy naj czę ściej de cy -
du ją się na roz wią za nie łą czą ce oba sys -
te my aku mu la cyj ne, mon tu jąc ogrze -
wa nie pod ło go we w po miesz cze niach z
te ra ko tą, czy li w kuch ni, wia tro ła pie, ła -
zien kach, sa lo nie, a pie ce aku mu la cyj ne
są mon to wa ne w sy pial niach, po ko jach
do pra cy oraz w sa lo nach.
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