Poradnik inwestora
Elektryczne kotły c.o.

Dlaczego warto ogrzewać się kotłem elektrycznym?
Ile kosztuje ogrzewanie kotłem elektrycznym?
Elektryczna centrala grzewcza
Elektryczne kotły c.o – warto wiedzieć
Kocioł elektryczny w instalacji fotowoltaicznej

Dlaczego warto ogrzewać się
kotłem elektrycznym?

Idealny do komfortowego ogrzewania dobrze ocieplonych
domów (nowych lub po termomodernizacji).

Doskonały do wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej.

Połączony z buforem akumulacji ciepła zapewnia tanie
ogrzewanie przy wykorzystaniu tanich taryf energetycznych.

II taryfa

Współpracując z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe
umożliwia automatyzację pracy systemu grzewczego.

Bezpieczny w eksploatacji, nie grozi zaczadzeniem ani
wybuchem.

Zapewnia czyste powietrze, nie powoduje tzw. smogu, czyli
niskiej emisji pyłów i innych szkodliwych substancji.

SMOG

Ile kosztuje ogrzewanie
kotłem elektrycznym?
Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. Sama cena
energii jest tyko jednym z nich i to nie najważniejszym.
Warto wiedzieć co należy zrobić, żeby nawet kilkukrotnie
ograniczyć koszty ogrzewania.

Do celów grzewczych generalnie najlepiej wybrać taryfę G12 lub
G12 w (weekendową). W przypadku taryfy G12 z tańszej energii
można korzystać w godz. 22:00 - 6:00 i 13:00 -15:00, przy średniej
cenie za 1 kWh w wysokości 0,54zł.

Największy wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania ma
technologia wykonania budynku. Orientacyjne zapotrzebowanie
na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji
prezentuje poniższa tabela:

W celu optymalnego wykorzystania tańszej taryfy należy
zainstalować bufor akumulacji ciepła, dzięki czemu średnia cena
1 kWh może spaść do 0,34zł.

Zapotrzebowanie na energię
użytkową do ogrzewania i wentylacji
Budynek stary - słaba izolacja cieplna

ok. 200 kWh/m2/rok

Budynek z dobrą izolacją cieplną

ok. 70 kWh/m2/rok

Budynek nowy - energooszczędny

ok. 35 kWh/m2/rok

Oznacza to, że na ogrzewanie starego budynku ze słabą izolacją
cieplną o pow. 120m2 trzeba zużyć nawet ponad 24.000 kWh
energii rocznie. Wykonanie termomodernizacji (ocieplenie ścian,
dachu, stropu oraz wymiana okien i drzwi) pozwoli ograniczyć
zużycie do ok. 8.400kWh rocznie. Dom energooszczędny
o tej samej powierzchni zbudowany zgodnie z najnowszymi
normami, wyposażony w rekuperację potrzebuje jedynie
4.200kWh rocznie.
Podgrzewanie wody użytkowej
Można przyjąć, że zużycie ciepłej wody przez 4-osobową rodzinę
wynosi ok. 6m3 miesięcznie, a do podgrzania 1m3 (od 10oC do
40oC) potrzeba ok. 35kWh. Zatem rocznie na podgrzanie wody
potrzeba 2.500 kWh energii, po uwzględnieniu strat zbiornika
i instalacji będzie to ok. 3.200kWh.

Akumulacyjny system grzewczy
Zastosowanie kotła elektrycznego z buforem do akumulacji
ciepła zapewnia komfortowe i niedrogie ogrzewanie, przy
stosunkowo niewysokich kosztach inwestycji.
Przykładowo do ogrzania domu i wody dla 4-osobowej rodziny
(dom z dobrą izolacją, pow. 120m2, ogrzewanie podłogowe,
zużycie energii c.o. + c.w.u. ok. 11.600 kWh rocznie) należy
dobrać kocioł o mocy od 16kW i bufor o pojemności od 500l.
Koszt ogrzewania w tym przypadku wyniesie zaledwie ok. 3950
zł rocznie!
W przypadku nowego domu będzie to tylko 7.400 kWh energii,
czyli zaledwie 2.520 zł rocznie!
Współpraca z instalacją fotowoltaiczną
Kocioł elektryczny wpięty równolegle do istniejącej instalacji
grzewczej umożliwia wykorzystanie darmowej energii słonecznej.
Dzięki instalacji fotowoltaicznej koszty ogrzewania można
zmniejszyć niemal do 0zł!

Taryfa energetyczna
Koszty ogrzewania zależą również od odpowiedniego doboru
taryfy opłat za energię elektryczną. W zależności od sprzedawcy
energii stawki opłat są zróżnicowane. Średnio w Polsce wg cen
z 03.2020 roku w taryfie całodobowej G11 koszt 1kWh
wynosi 0,62zł.

Dom
energooszczędny

Dom z dobrą
izolacją cieplną

120m2

zużycie energii c.o.
2
35 kWh/m /rok

zużycie energii c.w.u.
4 osoby - 72m3/rok

= 4.200 kWh/rok

= 3.200 kWh/rok

Taryfa G11 + instalacja PV 10kWp
Taryfa G12 z buforem
Taryfa G12
Taryfa G11

120m2

250 zł
2520 zł
3990 zł
4590 zł

zużycie energii c.o.
70 kWh/m2/rok

zużycie energii c.w.u.
4 osoby - 72m3/rok

= 8.400 kWh/rok

= 3.200 kWh/rok

Taryfa G11 + instalacja PV 10kWp
Taryfa G12 z buforem
Taryfa G12
Taryfa G11

2850 zł
3950 zł
6260 zł
7190 zł

Elektryczna
centrala grzewcza

Najważniejsze zalety
+

Cała kotłownia zintegrowana w jednej obudowie zawiera kocioł c.o. ze
sterowaniem pogodowym, zasobnik ciepłej wody o poj. 130l, przeponowe naczynia
wzbiorcze c.o. i c.w.u. o pojemności 12 litrów, pompę obiegową oraz pozostałą
niezbędną armaturę

+

Zajmuje niedużo miejsca, jest estetyczna i łatwa w montażu

+

Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury
zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację centrali
grzewczej

+

Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym
i tygodniowym

+

Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi

+

Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf
energetycznych - współpraca z buforem c.o. przy zastosowaniu odpowiednich
modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)

EKD.M3

Kompletna kotłownia
– kompaktowa obudowa zawiera kocioł elektryczny,
zasobnik cwu 130 l i całą niezbędną armaturę.

ALL
IN
ONE

Sterowanie pogodowe
– komfort i oszczędność

2lata*

gwarancji

5lat*
gwarancji

Możliwość zdalnej
regulacji przez internet
– opcjonalny moduł internetowy C.MI

na zbiornik

Kotły dwufunkcyjne ze
sterownikiem pogodowym
i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u.

Dane techniczne
Model EKD.M3 - kotły dwufunkcyjne ze sterownikiem pogodowym
Kod produktu
EKD.M3 - 04/06/08
EKD.M3 - 12/16/20/24

Moc znamionowa
/ zasilanie
230V~
4/6/8 kW
400V 3~
400V 3~
12/16/20/24 kW

Nominalny pobór
prądu (A)
17,4/26,1/34,8
5,8/8,7/11,6
3 x 17,4/23,1/28,8/34,6

Minimalny przekrój
przewodów (mm2)
3 x 2,5/4/6
5 x 2,5/2,5/2,5
5 x 2,5/4/4/6

Czas nagrzewania wymiennika c.w.u.
Δt 40°C (min.)

Model
anody

107/72/54

AMW.660

36/29/24/18

AMW.660

Wyposażenie dodatkowe
Kod produktu

Opis

C.MI

Moduł internetowy C.MI umożliwia zdalne sterowanie pracą kotła przez internet za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.
Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową, zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich
zaawansowanych funkcji sterownika M3

C.MG3

Moduł C.MG3 po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą
dodatkowego obiegu grzewczego (np. ogrzewania podłogowego lub rozładowania bufora c.o.). System może obsługiwać nawet 24
obiegi grzewcze (24 moduły C.MG3). W komplecie znajduje się czujnik temperatury WE 019/01.

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
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Najważniejsze zalety

Elektryczne kotły c.o.

EKCO.MN3
EKCO.M3

+

Sterownik pogodowy z funkcją automatycznej reakcji na zmiany temperatury
zewnętrznej zapewnia najbardziej energooszczędną eksploatację kotła

+

Możliwość zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym
i tygodniowym

+

Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi

+

Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.

+

Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów
(EKCO.MN3) oraz niezbędna armatura zabezpieczająca

+

Niskie koszty ogrzewania dzięki akumulacji ciepła podczas tanich taryf
energetycznych - współpraca z buforem c.o. przy zastosowaniu odpowiednich
modułów (patrz wyposażenie dodatkowe)

Dane techniczne
Wersja EKCO.MN3 - z naczyniem przeponowym
Kod produktu

Zasilanie
230V~
400V 3~
400V 3~

Moc znamionowa
4/6/8 kW

EKCO.MN3 - 04/06/08
EKCO.MN3 - 12/16/20/24

12/16/20/24 kW

Wersja EKCO.M3 - bez naczynia przeponowego
Kod produktu

Zasilanie
230V~
400V 3~
400V 3~

Moc znamionowa
4/6/8 kW

EKCO.M3 - 04/06/08
EKCO.M3 - 12/16/20/24

12/16/20/24 kW

Wyposażenie dodatkowe
Kod produktu

2lata
gwarancji
Kotły ze sterowaniem
pogodowym

Zdjęcie

Opis

C.MI

Moduł internetowy C.MI umożliwia zdalne sterowanie pracą kotła przez internet za pomocą
komputera, tabletu lub smartfona. Sterowanie odbywa się przez przeglądarkę internetową,
zapewniającą łatwą i intuicyjną obsługę oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych
funkcji sterownika M3

C.MG3

Moduł C.MG3 po podłączeniu do modułu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z
siłownikiem, umożliwia sterowanie pracą dodatkowego obiegu grzewczego (np. ogrzewania
podłogowego lub rozładowania bufora c.o.). System może obsługiwać nawet 24 obiegi
grzewcze (24 moduły C.MG3). W komplecie znajduje się czujnik temperatury WE-019/01.

CZUJNIK
WE-019/01

Czujnik temperatury wody w wymienniku c.w.u.

ZAWÓR.KOT.V
C6013

Zawór dzielący trójdrogowy z siłownikiem - 3/4" do współpracy z wymiennikiem c.w.u.

Najważniejsze zalety

EKCO.LN3
EKCO.L3

+

Automatyczna modulacja mocy grzałek w zależności od chwilowego
zapotrzebowania na ciepło w ogrzewanych pomieszczeniach

+

Regulacja temperatury wody w obiegu c.o. w zakresie 20-85oC

+

Współpraca z dowolną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.

+

Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów
(EKCO.LN3) oraz niezbędna armatura zabezpieczająca

+

Możliwość regulacji temperatury wody w zasobniku c.w.u. oraz załączanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi

Dane techniczne
Wersja EKCO.LN3 - z naczyniem przeponowym
Kod produktu

Zasilanie
230V~
400V 3~
400V 3~

Moc znamionowa
4/6/8 kW

EKCO.LN3 - 04/06/08
EKCO.LN3 - 12/16/20/24

12/16/20/24 kW

Wersja EKCO.L3 - bez naczynia przeponowego
Kod produktu

Zasilanie
230V~
400V 3~
400V 3~

Moc znamionowa
4/6/8 kW

EKCO.L3 - 04/06/08
EKCO.L3 - 12/16/20/24

12/16/20/24 kW

Wyposażenie dodatkowe
Kod produktu

2lata
gwarancji
Kotły z podstawowym
sterowaniem

Zdjęcie

Opis

CZUJNIK WE-019/01

Czujnik temperatury wody w wymienniku c.w.u.

ZAWÓR.KOT.VC6013

Zawór dzielący trójdrogowy z siłownikiem - 3/4" do współpracy z
wymiennikiem c.w.u.

W celu zapewnienia energooszczędnej eksploatacji zalecane jest zastosowanie dodatkowego regulatora
temperatury pokojowej.

Elektryczne kotły c.o.
– warto wiedzieć
Nowoczesne ogrzewanie elektryczne
Kotły elektryczne to zaawansowane urządzenia grzewcze, które
zapewniają bezobsługową pracę oraz komfortową i bezpieczną
eksploatację. Nie wydzielają spalin, nie powodują smogu zapewniają czyste i ekologiczne ogrzewanie. Ich montaż jest
łatwy i nie wymaga dużych kosztów. Kotły elektryczne idealnie
nadają się do wykorzystania darmowej energii z instalacji
fotowoltaicznej oraz do poprawy komfortu i wspomagania
ogrzewania równolegle z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe.

Tpok.
C.MI

router
Wi-Fi

WE-019/01

Tzew.

C.MG3
Pco.

Rysunek przedstawia elektryczną centralę grzewczą EKD.M3
z modułem internetowym C.MI oraz modułem C.MG3,
we współpracy z dwoma obiegami grzewczymi oraz pompą
cyrkulacyjną.

ZM

Elektryczna
centrala grzewcza
EKD.M3

Darmowa energia z instalacji fotowoltaicznej
Szybki postęp technologii fotowoltaicznej i obowiązujący w Polsce
system bilansowania rocznego umożliwia wykorzystanie
darmowej energii ze słońca również w półroczu zimowym.
Kocioł elektryczny jest urządzeniem, które łatwo można wpiąć do
istniejącego systemu grzewczego. Dzięki temu w starszych
budynkach może stać się dodatkowym źródłem ciepła
wykorzystującym czystą, darmową energię ze słońca bez
konieczności kosztownej modernizacji całej instalacji grzewczej.
Z kolei w nowym energooszczędnym budownictwie
zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania jest tak małe,
że kocioł elektryczny z instalacją PV może być nieomal
darmowym źródłem ciepła.

Panele PV

Kocioł
elektryczny,
np.
EKCO.MN3)

Inny
kocioł c.o.
ZTD

Wymiennik c.w.u.

Instalacje fotowoltaiczne montowane w gospodarstwach
domowych mają z reguły moc do 10 kWp, co w polskim klimacie
pozwala uzyskać ok. 10.000 kWh energii rocznie. Przeciętne
zużycie energii na potrzeby oświetlenia oraz AGD i RTV jest na
poziomie 3.000 kWh/rok a pozostałą darmową energię ze słońca
można przeznaczyć na ogrzewanie wody i domu przy pomocy
kotła elektrycznego. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych i kotła
elektrycznego daje nawet ok. 5.000 zł oszczędności rocznie
(średnia cena energii w Polsce w 03.2020r. w taryﬁe G11 wynosi
0,62 zł/kWh).

Wyższy komfort ogrzewania
Powszechnie stosowane w Polsce kotły na paliwa stałe są tanie
w eksploatacji, jednak są mało komfortowe i wymagają uciążliwej
obsługi. Kotłowni nie można zostawić bez nadzoru, a dłuższy wyjazd
np. na ferie wiąże się z ryzykiem zamarznięcia instalacji.
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wpięcie do instalacji kotła
elektrycznego, który może załączać się automatycznie i wspomagać
ogrzewanie. Taki układ zapewni zdecydowanie większy komfort
eksploatacji, przy niewiele większych kosztach.
Rysunek przedstawia współpracę kotła EKCO z kominkiem
z płaszczem wodnym lub z kotłem na paliwo stałe. Taki układ
zapewnia niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiego
komfortu użytkowania.

WE-019/01
STER.

EKCO.MN3

ZTD

Wymiennik c.w.u.

Akumulacja taniej energii
Zastosowanie kotła elektrycznego z buforem do
akumulacji ciepła zapewnia komfortowe i niedrogie
ogrzewanie, przy stosunkowo niewysokich kosztach
inwestycji.

Tpok.
C.MI

Odpowiedni dobór mocy kotła i pojemności bufora,
mogą zapewnić, nawet do 100% ogrzewania przy
wykorzystaniu tańszej energii w taryﬁe G12.

Pcwu

Tzew.

router
Wi-Fi

C.MG3

C.MG3

WE-019/01

WE-019/01

Pco.

Pco.

ZM

ZM

EKCO.MN3
WE-019/01

Wymiennik c.w.u.

ZTD

Bufor SV

Przedstawione rysunki prezentują ogólne schematy poglądowe. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dobranej
do indywidualnych potrzeb należy powierzyć specjalistycznej ﬁrmie.

Zasady energooszczędnego ogrzewania
1. Odpowiednie sterowanie pracą instalacji - ograniczanie temperatury
w pomieszczeniach, podczas gdy mieszkańców nie ma w domu
oraz zastosowanie sterowania pogodowego mogą dać nawet ponad
30% oszczędności zużycia energii.
2. Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 10C więcej to o 6%
wyższe koszty ogrzewania.
3. Nie należy zasłaniać grzejników.
4. Czujniki temperatury i termostaty należy umieszczać w miejscach,
gdzie nie są narażone na przypadkowe oziębianie (przeciągi)
ani ogrzewanie (np. przez promienie słoneczne).
5. Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń polegające na krótkotrwałym
otwarciu okien na pełną szerokość przy jednoczesnym zamknięciu
zaworów termostatycznych pozwala na wymianę powietrza na
świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.

Zastosuj kocioł elektryczny
wykorzystaj darmową energię
z paneli fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne montowane w domach mają
przeważnie moc do 10 kWp, wytwarzają ok 10.000 kWh
energii rocznie. Firma KOSPEL produkuje kotły elektryczne,
które wykorzystują energię z instalacji PV.
Urządzenia domowe i oświetlenie zużywają przeciętnie
3.000 kWh rocznie, pozostałą darmową energię można
wykorzystać do ogrzewania wody i domu za pomocą kotła
elektrycznego.
Połączenie paneli fotowoltaicznych i kotła elektrycznego
daje nawet ok. 5.000 zł oszczędności rocznie (śr. cena
energii w Polsce w 03.2020 r., taryfa G11 - 0,62 zł/kWh).

Szczegółowe informacje
na stronie: www.kospel.pl/porady
e-mail: info@kospel.pl

