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Opis budynku

• Mój dom rodzinny

• Rok budowy: 2003

• Powierzchnia całkowita: 136 m2

• Powierzchnia użytkowa do ogrzania: 
105 m2

• Dach: skośny o kącie nachylenia
połaci południowej 40°
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Wskaźnik zużycia
energii pierwotnej EP

• 3 tony węgla kamiennego było potrzebne do 
ogrzania 106𝑚2 domu na rok

• 3 tony węgla – ok. 20MWh

𝐸𝑃 = 185
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
/𝑟𝑜𝑘
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Zapotrzebowanie

20 MWh ciepła rocznie

2 MWh energii elektrycznej rocznie

Saldo = -22MWh
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Szacowane zużycie energii
dla pompy ciepła przed
termomodernizacją budynku

Dla pompy ciepła NEOHEAT EKO 13 
12,6 kW i przyjętego współczynnika
sprawności SCOP = 2,5.

𝐸 = 8 𝑀𝑊ℎ/rok
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Obecnie zastosowane
instalacje
• Kolektory słoneczne.

Powierzchnia czynna 1,93 𝑚2 −
uzysk 700kWh ciepła rocznie

• Instalacja PV.

9,5 kW, 29 paneli - energia dostępna za pomocą 
net metering 9MWh rocznie

• Pompa ciepła.

NeoHeat 13 eko, typu powietrze – woda

moc 12,6 kW – zapotrzebowanie 8MWh
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Bilans energii
elektrycznej

Zapotrzebowanie 10MWh

Energia dostępna 9MWh

Saldo = -1MWh rocznie

Koszt zakupu energii elektrycznej
wynosi około 650 zł rocznie.
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Audyt 
energetyczny -
analiza własna
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Problem - brak 
termomodernizacji

Koszty inwestycyjne:

• Pompa ciepła 31 000 zł

• Instalacja PV 33 000 zł

• Kolektory słoneczne 1500 zł

Łącznie 65 500 zł

Przy aktualnych cenach inwestycje te mogłyby
wynieść nawet 115 000 zł
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Termomodernizacja

Aby zmniejszyć straty ciepła
przeanalizowano zastosowanie
termmodrnizacji, tylko poprzez ocieplenie
budynku styropianem.

• Styropian 15 mm

• Całkowity koszt ok. 14 000 zł
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Efektywność 
energetyczna po 
termomodernizacji

• Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
elektryczną o ok. 30%.

• Zmniejszenie współczynnika Ep do 130
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 .

• Zapotrzebowanie na energie cieplną
wyniesie 14 MWh ciepła rocznie.

• 5,5 MWh energii elektrycznej pobierane
rocznie przez pompę ciepła.
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Poprawnie dobrane instalacje
elektroprosumenckie dla domu
po termomodernizacji

• Pompa ciepła o mocy ok. 6kW

• Instalacja PV 8,2 kW – dobrana
pod pełne zbilansowanie za 
pomocą net meteringu
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Koszty instalacji 
dobranych po 
termomodernizacji

• Instalacja PV 29 000 zł

• Pompa ciepła 15 000 zł

• Kolektory słoneczne 1 500 zł (bez zmian)

• Łącznie 45 500zł
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Podsumowanie 
inwestycyjne

• Łączny koszt instalacji przed
termomodernizacją to 65 500 zł

• Łączny koszt instalacji o mniejszej mocy
oraz termomodernizacji to 59 500 zł
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Efektywność energetyczna 
oraz wpływ instalacji na 
rachunki
• Minimalnym wymaganiem jest zapewnienie

właściwej wartości wskaźnika EP. W naszym
przypadku wskaźnik ten wynosi 185 kWh/m2

rocznie przed przeprowadzeniem
elektroprosumeryzmu (norma WT2021 –
70kWh/m2 rocznie).

• Zainstalowanie poprawnie dobranych
kolektorów słonecznych, PV oraz pompy
ciepła zmniejszyło koszta inwestycyjne.

• Po przeprowadzeniu termomodernizacji
zmniejszyło się zapotrzebowanie na
ogrzewanie budynku, co za tym idzie
zmniejszyły się koszty użytkowania budynku.
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Główne wnioski

• Przed  zastosowaniem termomodernizacji należało 
dokupić 1 MWh energii rocznie, natomiast po jej 
wykonaniu i przewymiarowaniu instalacji roczne 
zapotrzebowanie na zakup energii od dostawcy 
zmniejszy się do minimum.

• Zastosowanie mniejszych instalacji ma aspekt 
ekologiczny, gdyż pozwala na zużycie mniejszej energii.

• Roczny koszt użytkowania domu bez instalacji PV 
wynosiłby około 6 000 zł więc koszt instalacji 
fotowoltaicznej przy takim zużyciu i okolicznościach 
net meteringu zwróciłby się w około 4 lata.
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Główne wnioski
• Moc pompy ciepła została dobrana nieprawidłowo. 

Ogrzanie domu o powierzchni użytkowej rzędu 105 m2

jest w stanie zapewnić urządzenie o dużo mniejszej 
mocy. Właśnie z powodu zainstalowania tak „dużej” 
pompy ciepła zestaw paneli fotowoltaicznych o 
relatywnie dużej mocy (9,28 kW) nie jest w stanie 
pokryć całego zapotrzebowania na energię 
produkowanego przez domostwo.

• Porównując koszty poprawnie dobranego zestawu 
(PV + pompa ciepła) oraz termomodernizacji z obecnie 
przewymiarowanymi instalacjami przynosi oszczędność 
inwestycyjną rzędu kilku tysięcy złotych. Pozwala 
również na zmniejszenie zapotrzebowania na 
dokupienie energii elektrycznej (aktualnie ok. 1 tys. zł 
rocznie). 

• Zastosowanie instalacji elektroprosumenckich przed 
rokiem 2020 było bardzo dobrym momentem ze 
względu na stale rosnące ceny paliw stałych oraz 
rosnący popyt.
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Dziękuję za uwagę!
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