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Od Wydawcy

Drogi Czytelniku!

Grzejnictwo elektryczne � to kolejna pozycja POLCEN, autorstwa mgr.
in¿. Janusza Strzy¿ewskiego � wybitnego specjalisty, projektanta instala-
cji elektrycznych, autora wielu artyku³ów prasowych i publikacji ksi¹¿ko-
wych z dziedziny elektrotechniki, cz³onka Mazowieckiej Okrêgowej Izby
In¿ynierów Budownictwa, aktywnego cz³onka Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich.

Przedstawia on zagadnienia zwiazane z wykorzystywaniem energii
elektrycznej w technice grzewczej. S¹ to m.in.:

sposoby ogrzewania pomieszczeñ, 
przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej, 
zastosowanie pr¹du do ochrony budynku i jego otoczenia, 
specjalne zastosowania m.in. dla podgrzewania rynien i dachów w celu
zwiêkszenia bezpieczeñstwa. 

G³ównym atutem poradnika s¹ liczne (ponad 130) ilustracje, tablice (pra-
wie 50), jak te¿ dwa za³¹czniki, po�wiêcone ratowaniu osób pora¿onych
pr¹dem elektrycznym, gaszeniu urz¹dzeñ elektrycznych � a wiêc zagadnie-
niom niezbêdnym praktycznie dla ka¿dego. 

Mamy nadziejê, ¿e prezentowany poradnik pomo¿e znale�æ rozwi¹za-
nia, które sprawi¹, ¿e nasze domy bêd¹ nie tylko ciep³e i przytulne, ale
równie¿ bêd¹ odpowiadaæ coraz ostrzejszym wymogom energetycznym
i ekologicznym. 

Oficyna Wydawnicza POLCEN poleca nastêpuj¹ce ksi¹zki z zakresu in-
stalacji elektrycznych: 

1) Andrzej Boczkowski, Vademecum elektryka



2) Miros³aw Giera, Uprawnienia budowlane dla elektryków
3) Miros³aw Giera, Prawo energetyczne
4) Miros³aw Giera, Przepisy techniczno-budowlane dla elektryków
5) Janusz Strzy¿ewski, Vademecum eksploatacji i konserwacji urz¹dzeñ

elektrycznych
6) Janusz Strzy¿ewski, Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne.

Tom I
7) Janusz Strzy¿ewski, Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne.

Tom II Alternatywne �ród³a � energia odnawialna. 

Wiêcej informacji na www.polcen.com.pl

Jacek Sobolewski � redaktor prowadz¹cy 



Od Autora

Drogi Czytelniku, trzymasz w rêku ksi¹¿kê, w której stara³em siê przed-
stawiæ mo¿liwie wyczerpuj¹co mo¿liwo�ci wykorzystania energii elek-
trycznej nie tylko do ogrzewaniu pomieszczeñ, ale równie¿ w innych przy-
padkach. Ogrzewanie elektryczne mo¿e mieæ zastosowanie tak¿e do innych
celów, takich jak: przygotowanie ciep³ej wody, ochrona przed �niegiem
i lodem dachów, rynien i otoczenia budynku. W obiektach przemys³owych
stosowane jest do zadañ specjalnych, jak ochrona anten i masztów oraz ru-
roci¹gów i zbiorników cieczy. 

Wbrew obiegowym opiniom ogrzewanie elektryczne nie musi byæ
w ka¿dym przypadku dro¿sze od innych no�ników energii stosowanej do
ogrzewania. Przy porównaniach nale¿y bowiem braæ pod uwagê nie tylko
koszty inwestycyjne, ale tak¿e koszty eksploatacji. Zachêcam wiêc do za-
poznania siê z zamieszczonymi w rozdziale 4 analizami porównawczymi. 

W ksi¹¿ce znalaz³ siê rozdzia³ przedstawiaj¹cy konwencjonalne oraz od-
nawialne �ród³a energii elektrycznej. Niestety w naszych polskich warun-
kach przewa¿aj¹ te pierwsze. Niemniej jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e spalanie
wêgla, gazu lub oleju opa³owego w elektrowni zawodowej dziêki coraz no-
wocze�niejszym kot³om i technologiom oczyszczania spalin jest mniej
szkodliwe dla �rodowiska ni¿ spalanie tych samych no�ników energii
w piecu domowym. Przyk³adem tego mo¿e byæ �l¹sk, gdzie piece domowe
s¹ �ród³em tak zwanej niskiej emisji zatruwaj¹cej powietrze w aglomera-
cjach miejskich. Z tego wzglêdu stosowanie ogrzewania elektrycznego ma
wa¿ny aspekt ekologiczny. 



1.Wstêp

Zu¿ycie energii elektrycznej ro�nie systematycznie, mimo licznych dzia³añ
maj¹cych na celu eliminacjê urz¹dzeñ energoch³onnych. Powodem tego jest
rosn¹ce zapotrzebowanie na ten rodzaj energii. Zwiêksza siê liczba
odbiorników wymagaj¹cych do swego dzia³ania elektryczno�ci, a w�ród nich
ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ grzejnych, powoduj¹c konieczno�ci zwiêkszenia
produkcji elektrycznej. Poniewa¿ wytwarzanie jej w konwencjonalnych elek-
trowniach wi¹¿e siê z emisj¹ do atmosfery gazów cieplarnianych, w tym
przede wszystkim CO2, nale¿y d¹¿yæ do szerszego wykorzystywania �róde³
odnawialnych, takich jak wiatr, s³oñce oraz energia wodna. Wytwarzaniu
i przesy³owi energii elektrycznej po�wiêcono rozdzia³ 1, przedstawiaj¹c w nim
stan energetyki krajowej. Problem stanowi fakt, ¿e energia wytwarzana w nie-
konwencjonalnych �ród³ach jest dro¿sza. Wp³ywa to niekorzystnie nie tylko
na nasze portfele, ale sprawia, ¿e nadmierna troska o ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych obni¿a efektywno�æ produkcji tak¿e polskiego przemys³u.
Warto pamiêtaæ, ¿e g³ównymi �trucicielami� s¹ Indie, Chiny i Brazylia, a tak-
¿e Rosja i USA. Odbyta w grudniu 2011 r. konferencja w Durbanie przynios-
³a na razie same deklaracje bez konkretnych zobowiazañ. 
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