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Która taryfa dla pompy ciepła?  
Analiza różnych wariantów dla  
domu jednorodzinnego 
Podczas rozważania możliwości obniżenia kosztów 
eksploatacji systemu z pompą ciepła zawsze pojawia 
się temat wyboru taryfy energetycznej. Podstawową 
taryfą proponowaną przez operatora jest taryfa G11,  

charakteryzująca się stałą ceną kilowatogodziny 
przez całą dobę. Często proponowaną taryfą jest 
G12W, czyli tzw. 2-strefowa, która zakłada godzi-
ny trwania okresu szczytowego (dzień), gdy energia 
jest droższa, oraz pozaszczytowego (noc), gdy ener-
gia jest tańsza. Okres poza szczytem to w tygodniu 
roboczym godziny 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00 i do-
datkowo wszystkie godziny weekendu. Wszystkie 
ceny zostaną wyliczone wg cennika Tauron dla re-
gionu bielskiego w roku 2015. 

Rozpoczynając rozważania od charakteru zużycia 
energii w domu bez pompy ciepła, statystycznie 
30% energii elektrycznej zużywane jest niezależnie 
od obecności mieszkańców przez lodówkę, zamra-
żarkę i inny osprzęt pracujący 24 h/d. Pozostała ilość 

energii elektrycznej zużywana jest podczas obecno-
ści mieszkańców przez oświetlenie, RTV, AGD, kuch-
nię elektryczną, czajnik elektryczny, komputer itd. 
Godziny taryfy 2-strefowej są narzucone przez ope-
ratora, dlatego pierwszy z wniosków dotyczy możli-
wości dostosowania się mieszkańców do programo-
wania zużycia energii w godzinach pozaszczytowych.  
W domu, gdzie energia elektryczna nie służy do ogrze-
wania, zużycie prądu wynosi 2500-3000 kWh rocz-
nie. Oznacza to rachunek w taryfie G11 w wysoko-
ści 1522-1810 zł/rok brutto, czyli około 0,6 zł/kWh. 
Do określenia kosztu w taryfie G12W trzeba poznać 
udział zużycia energii w odpowiednich taryfach ener-
gii np. za pomocą usługi Tauron eLicznik. Na potrze-
by artykułu zasymulowano kilka proporcji zużycia 
energii, a wyniki przedstawia tabela 1. 
Aby wybór taryfy 2-strefowej G12W był opłacalny, 
należy zużywać co najmniej 40% energii elektrycz-
nej poza szczytem (noc). Do analizy zasadności eks-
ploatacji pompy ciepła powietrznej w taryfie G12W 
wykorzystano wykres COP dla pompy ciepła PCCO 
SPLIT 13kW w przedziale temperatury powietrza za-
silającego -15 do +15°C w funkcji grzania do 35°C (li-
nie niebieskie), 45°C (linie zielone) i 55°C (linie czer-
wone) (wykres 1). Linie z gwiazdką prezentują koszt 
wytworzenia kWh ciepła przez pompę ciepła poza 
szczytem w taryfie G12W, linie z kropką w godzinach 
szczytu, a linie ciągłe w taryfie G11. Zaznaczone na 
wykresie czarne punkty i strzałki odpowiadają sy-
tuacji, w której rozpatruje się zasadność ogrzewania 
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Wykres 1.

Taryfa Koszt całkowity zł/rok Koszt kWh DZIEŃ Koszt kWh NOC
G11 Całodobowo  1810  0,60  0,60
G12W dzień 65% / noc 35%  1851 (+2%)  0,77 (+28%)  0,33 (-46%)
G12W dzień 60% / noc 40%  1780 (-2%)  0,78 (+29%)  0,32 (-47%)
G12W dzień 55% / noc 45%  1709 (-6%)  0,78 (+29%)  0,31 (-48%)
G12W dzień 50% / noc 50%  1638 (-9%)  0,78 (+30%)  0,31 (-49%)
G12W dzień 45% / noc 55%  1567 (-13%)  0,79 (+31%)  0,31 (-49%)

Tabela 1   Koszty zużycia energii elektrycznej w domu, który nie wykorzystuje energii elektrycznej 
w celach grzewczych
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nocnego, np. buforowego, do wyższej temperatury 
z uwzględnieniem dobowej amplitudy temperatur. 
Zakładając system ogrzewania podłogowego zasi-
lany temperaturą 35°C i nocne obniżenie tempe-
ratury o 10°C, okazuje się, że dzięki niższej, nocnej 
cenie prądu zasadne jest ogrzewanie w tym okre-
sie do 45°C. Natomiast w przypadku nocnego ob-
niżenia temperatury o 15°C uzasadnienia nie znaj-
duje ogrzewanie zarówno do 45, jak i 55°C. Należy 
zwrócić uwagę, że punktem odniesienia jest taryfa 
G11 (niebieska linia ciągła), co oznacza wyższą cenę 
wytworzenia ciepła w godzinach szczytu w taryfie 
G12W, względem której nocne zasilanie wodą grzew-
czą o temperaturze o 10°C wyższą zawsze znajduje 
uzasadnienie ekonomiczne. Teoretycznie, większe 
znaczenie będzie miał wybór taryfy przy zastoso-
waniu pompy ciepła gruntowej, co wynika głównie  
z stabilnej temperatury dolnego źródła, przez co 
amplituda dobowej temperatury traci na znacze-
niu. W praktyce, podobnie jak w domu bez ogrze-
wania elektrycznego, należałoby podjąć działania 
mające na celu optymalizację zużycia energii elek-
trycznej tak, aby je obniżać w okresie szczytu. Ozna-
cza to, że zgodnie z godzinami taryfy korzystnie jest 
ogrzewać dom w godzinach nocnych. Stoi to w opo-
zycji do komfortu snu, dla którego zazwyczaj zezwa-
la się na okresowe obniżenie temperatury pokojo-
wej. Z drugiej jednak strony pozwala wykorzystać 
specyfikę ogrzewania podłogowego cechującego 
się zwiększoną akumulacją ciepła. Dodatkowym 
aspektem jest zastosowanie zbiornika buforowego. 

Wspomniany wcześniej wykres udowadniał, że eko-
nomicznie uzasadnione jest zwiększenie temperatu-
ry zasilania do 45°C przy dziennej amplitudzie tem-
peratury nieprzekraczającej 10°C. Mając na uwadze 
koszt dodatkowego zbiornika lub możliwość zwięk-
szenia jego objętości oraz świadomość, że podnie-
sienie temperatury w buforze o 10°C daje 1,16 kWh 
ciepła na każde 100 l bufora, to może okazać się, że 
jego zastosowanie nie znajdzie uzasadnienia eko-
nomicznego i praktycznego. 
Podobnie jak we wstępie, tak i w przypadku elektrycz-
nego ogrzewania znaczenie ma dostosowanie czasu 
korzystania z energii do godzin obowiązywania ta-
ryf. Dlatego przy wyborze taryfy G12W rekomendu-
je się szczególnie ogrzewanie ciepłej wody użytko-
wej w godzinach poza szczytem, ponieważ ten tryb 
ze względu na niższe COP pompy ciepła przy ogrze-
waniu do wysokiej temperatury jest szczególnie ener-
gochłonny i może konsumować 10-30% pobranej 
przez pompę ciepła energii elektrycznej (w zależności 
od zapotrzebowania na c.w.u. i budynku na ciepło).  
Zakładając zużycie energii przez pompę ciepła w ilo-
ści 5000 kWh/rok, tabela 2 przedstawia symulację 
kilku proporcji zużycia energii w taryfie dzień i noc. 

Jak widać, jeżeli większość energii elektrycznej do 
zasilania pompy ciepła będzie zużywana poza szczy-
tem to możliwe jest obniżenie kosztów zakupu ener-
gii nawet o 15%. Jest to jednak możliwe wyłącznie 
przy świadomym wykorzystaniu zalet taryfy G12W 
oraz cech budynku i systemu ogrzewania.  

Taryfa Koszt całkowity zł/rok Koszt kWh DZIEŃ Koszt kWh NOC
G11 Całodobowo  2961  0,59  0,59
G12W dzień 65% / noc 35%  3000 (+1%)  0,76 (+28%)  0,30 (-49%)
G12W dzień 60% / noc 40%  2882 (-3%)  0,76 (+29%)  0,30 (-50%)
G12W dzień 55% / noc 45%  2764 (-7%)  0,76 (+29%)  0,30 (-50%)
G12W dzień 50% / noc 50%  2645 (-11%)  0,77 (+29%)  0,29 (-51%)
G12W dzień 45% / noc 55%  2527 (-15%)  0,77 (+30%)  0,29 (-51%)

Tabela 2   Koszty zużycia energii elektrycznej w domu z pompą ciepła

wydarzenia 
specjalne 2016

seminaria
dwudniowy cykl wykładów, źródło praktycznej wiedzy 

arena technologii
pompy ciepła oraz centrale wentylacyjne

konkurs
najciekawsze urządzenia prezentowane przez wystawców

chcesz wiedzieć 
więcej?

Wejdź na www.forumwentylacja.pl

i zostaw e-mail – prześlemy dodatkowe informacje

miejsce targów: 
centrum mt Polska 

warszawa, ul marsa 56c, 

Pomysłodawca i organizator: 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja
spw@wentylacja.org.pl | tel. fax 22 542 43 14

NAjwiększe 
wydarzenie 
brANżowe

Międzynarodowa wystawa techniki 

wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  

i chłodniczej

Ponad 4100 uczestników 

z 18 państw.

Liderzy rynku, przegląd najnowszych 

urządzeń i technologii, platforma  

wymiany doświadczeń, wiodący  

producenci i dystrybutorzy.

1 4 .  e d y c j a
1-2 marca 2016

207x297_FSPW-2016.indd   1 10/28/15   9:56:03 AM

1 1 / 2 0 1 5

r
e

k
l

a
m

a

http://www.forumwentylacja.pl
http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off

	Przycisk 132: 


