
Miejsce kotła Steffes w ogrzewaniu budynków



1200 mm

1200 - 1750 mm

 750 mm

Kocioł akumulacyjny Steffes



Kocioł akumulacyjny Steffes



Kocioł akumulacyjny Steffes



Kocioł akumulacyjny Steffes
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Udział wydatków na nośniki energii w domowym 
budżecie 

(jako udział ogółu wydatków)



Europa

Mix energetyczny dla ogrzewania i chłodzenia w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego UE 2012



Polska

Ogrzewanie pomieszczeń wg. źródło ogrzewania ( GUS 2015)



Polska

Czynniki mające wpływ na rozwój systemów grzewczych w 
następnych latach



Energetyczność budynków

Charakterystyka energetyczna budynku 

Energia użytkowa
To energia jaką trzeba dostarczyć do pomieszczeń 
ogrzewanych w domu; żeby zapewnić w nich wymaganą 
temperaturę.

Energia końcowa

dodatkowo bierze pod uwagę sprawność systemu 

grzewczego i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej.



Energetyczność budynków

Charakterystyka energetyczna budynku 

Energia pierwotna różni się od końcowej tym, 

że uwzględnia straty powstające na etapie 

produkowania i przesyłania energii. Różnice 

między energią pierwotną a końcową zależą od 

nośnika ciepła. EP może być większa od 

końcowej od 10 (dla gazu) do 300% (dla prądu). 

Może też być mniejsza – jeśli nośnikiem ciepła 

jest biomasa (drewno, pelety).



Energetyczność budynków



Energetyczność budynków



Energetyczność budynków

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie 
i dostarczenie nośnika energii lub energii do budynku



Energetyczność budynków



Energetyczność budynków

Podział został wprowadzony w europejskiej normie ISO i uzależnia energooszczędność 
budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku w ciągu 
roku czyli odpowiada naszemu współczynnikowi EUco.

powyżej 70 kWh/m²*rok - dom poza klasą energooszczędności
30-70 kWh/m²*rok - dom energooszczędny
15-30 kWh/m²*rok - dom niskoenergetyczny
1-15 kWh/m²*rok - dom pasywny
0 kWh/m²*rok - dom zero energetyczny
•dom o dodatnim bilansie energetycznym - dom plus energetyczny

Energetyczność Budynków



Energetyczność budynków



Polska



Europa

Benzo(a)piren co to jest

to rakotwórczy i mutagenny związek 

chemiczny będący przedstawicielem 

wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA). 

Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność 

ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co 

związane jest z jego zdolnością kumulacji 

w organizmie.

Dopuszczalny średnioroczny poziom 

B(a)P to 1 ng/m3



Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu

Europa



Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu

Europa



Miasta o najbardziej zanieczyszczonym 

powietrzu w Unii Europejskiej 

Europa



Przyczyny powstawania smogu w Polsce

Polska



Przyczyny powstawania smogu w Polsce

Polska



Przyczyny powstawania smogu w Polsce

Źródło: Danfoss

Polska



Smog w Polsce ma się dobrze

„Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 

lata 2010–2016 wynika, że w skali kraju najczęstszymi 

przyczynami przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

PM10 (stężenia dobowe) była emisja związana z 

indywidualnym ogrzewaniem budynków (przyczynę tę 

wskazano w 82,2% do 94,0% wszystkich odnotowanych 

sytuacji przekroczeń). W przypadku B(a)P odsetek ten mieścił 

się w przedziale od 94,1% do 100%” – podaje NIK.

Najwyższe stężenia pyłów zawieszonych i B(a)P w polskich 

miastach odnotowywane są w sezonie zimowym, pokrywa się 

to z sezonem grzewczym.

Polska



Smog jest wszędzie
Rakotwórczy benzo(a)piren - źródłem 

gospodarstwa domowe

Polska



Największa liczba dni z przekroczoną 

normą stężenia PM10 

Polska



Każdego roku w Polsce z powodu  zanieczyszczonego           

powietrza umiera ok. 50 tys. osób. 

Polska



Przegląd uchwał antysmogowych

https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-
smogowy/jakwygrac/szczegoly,uchwaly-antysmogowe,27.html

Polska



Systemy grzewcze

Przegląd uchwał antysmogowych

Województwo małopolskie

Uchwała z dnia 23 stycznia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

•od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i 

być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi

•od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4 ,5 klasy i 

ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)

•od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy 

(zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej 

pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)



Przegląd uchwał antysmogowych

Województwo śląskie

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

•od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy

•od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 

lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki 

znamionowej)

•od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 

lat (do tej pory należy wymienić starsze)

•od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt

(do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)

•od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do 

tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Polska



Przegląd uchwał antysmogowych

Województwo dolnośląskie

z dnia 30 listopada 2017 r.

Kotły na paliwa stałe

•od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 

klasy

•od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i 

ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie pozaklasowe)

•od 1 lipca 2028 eksploatować można tylko kotły minimum 5 klasy

Polska



Polska



Źródła ciepła do C.O. 

Uzysk energii z instalacji 10 kWp lokalizacja Kraków



Źródła ciepła do C.O. 

Uzysk energii z instalacji PV 10 kWp lokalizacja Kraków



Źródła ciepła do C.O. 

Koszty ogrzewania dom 200m2

EU 120 kWh/m2*rok.
Brak Fotowoltaiki
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Źródła ciepła do C.O. 

Dom 200 m2. EU 120 kWh/ m2*rok instalacja PV 10 kW Kraków



Źródła ciepła do C.O. 

Dom 200 m2. EU 120 kWh/ m2*rok instalacja PV 10 kW Kraków



Źródła ciepła do C.O. 

Koszty ogrzewania dom 200 m2. 
EU 120 kWh / m2 *rok. 
Fotovoltaika 10 kWh

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00



Źródła ciepła do C.O. 

Kocioł Steffes vs Akumulacja wodna 

Q= 120 kWh Temp zasilania 750C

Q = m cw Δt

Temp zasilania 350C

7 x 1000l

2 x 1000 l5021 7x 1000 l



Źródła ciepła do C.O. 

średnioroczne COP 2,4 dla 
zasilania 55/35

Pompa ciepła Panasonic 16 kW

http://systemy.instalacyjne.pl/?p=3669

Kocioł Steffes vs Pompa ciepła p/w



Źródła ciepła do C.O. 

Pompa ciepła Panasonic 16 kW

Rys. 4. Uśredniony wykres COP pompy ciepła Panasonic 
użytkowanej przez Mag Instal w stosunku do temperatury 

zewnętrznej



Źródła ciepła do C.O. 

średnioroczne COP 2,4 

dla temp. zasilania 55/35

Cena 1 kWh   55/2,4 =23 gr

Kocioł Steffes vs Pompa ciepła p/w

pozorne COP  2,3

( =55gr/24gr)

Cena 1 kWh  = 24 gr 



Źródła ciepła do C.O. 



Źródła ciepła do C.O. 

Dziękuję za uwagę


