ul. Wyszogrodzka 40
09- 402 Płock

MODERNIZACJA:

Kliknij, aby
WYMIANA PIECA GAZOWEGO
NA edytować


format tekstu
POMPĘ CIEPŁA
konspektu

8950 zł

Drugi poziom
konspektu


Rocznie za ogrzewanie
-Pompa
ciepła edytować
Kliknij,
aby
Trzeci
poziom
2060 zł
format
tekstu
konspektu
PŁAĆ ROCZNIE MNIEJkonspektu
O 6890 ZŁ!!!!
 Czwarty
 Drugipoziom
poziom
konspektu
konspektu

Piąty

Trzeci
poziom
Rocznie za ogrzewanie
 -Piec gazowy

System grzewczy przed zmianami




Lokalizacja: okolice Płocka
Istniejący dom jednorodzinny
Powierzchnia ogrzewana: 200 m2



(70% instalacja grzejnikowa, 30% instalacja podłogowa)








Instalacja na gaz płynny LPG:
Kocioł gazowy kondensacyjny
Viessmann Vitodens 300,
18 kW, sprawność 108%
Podgrzewacz (bojler) 150 litrów
Zbiornik na gaz LPG 2700 litrów
Ściany: suporeks 24 cm,
styropian 12 cm
Dach: wełna mineralna 25 cm
Wentylacja mechaniczna (rekuperacja)

Roczny koszt ogrzewania i
produkcji ciepłej wody
użytkowej dla pieca gazowego

Kliknij, aby edytować
format tekstu
konspektu

Drugi poziom
konspektu


Kliknij,
aby edytować
Trzeci
poziom
format
tekstu
konspektu
konspektu
 Czwarty
8950* zł !!!
Drugipoziom
poziom
konspektu
konspektu

Piąty

Trzeci
poziom

*2470 l. x 3,47zł + 380zł (praca pomp obiegowych)
Cena za gaz z dnia 28.10.2013, dane ze strony Chem-Line



System grzewczy po zmianach
Pompa ciepła
Lokalizacja sond
Szafka rozdzielaczowa dla
sond pionowych

Bufor (bojler)

Źródło ciepła c.o. i Pompa Ciepła Nibe F-1245
10 kW
c.w.u.
Bufor:

Nibe 220 litrów

Dolne źródło:

4 sondy pionowe 280 m (łącznie)

Szafka
rozdzielaczowa:

Systemowa EnerGeo

Inne:

Zmiana taryfy prądowej na G12r
Doprowadzenie sond do
szafki rozdzielaczowej

Koszt ogrzewania po wymianie
Pieca Gazowego na Pompę Ciepła
Roczne zużycie i koszt energii elektrycznej
kWh

cena

łącznie

Taryfa pozaszczytowa*

3232

0,28 zł brutto

905 zł

Taryfa szczytowa*

1586

0,73 zł brutto

1155 zł

* taryfa pozaszczytowa w godzinach 13:00 – 16:00 oraz 22:00 – 7:00
* taryfa szczytowa od 7:00 do 13:00 i od 16:00 do 22:00

Pompa ciepła Nibe F-1245

Roczny koszt ogrzewania i
ciepłej wody użytkowej po
zamontowaniu pompy ciepła

2060 zł !!!

Efekt modernizacji
Inwestor przed wymianą pieca gazowego na
pompę ciepła za ogrzewanie domu i
produkcję ciepłej wody płacił:

8950 zł rocznie

Po montażu pompy ciepła w miejsce pieca
gazowego inwestor płaci:

2060 zł rocznie

Rocznie w kieszeni zostaje aż

6890 zł !!!!!!!!!

Tyle co dwutygodniowa
wycieczka w
egzotycznym miejscu !!!

