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ZAMENJAVA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE S TOPLOTNO ČRPALKO 

 

1. UVOD 

 

Varčna uporaba energije je eden od pogojev za osamosvojitev drţave od tujih energetskih virov. Z 

varčevanjem pri porabi energije na način, da se ţivljenjski pogoji ne spremenijo, doseţemo prihranke, 

ki bistveno vplivajo na drţavno energetsko odvisnost in obenem zmanjšajo stroške vsakega 

posameznika za porabljeno energijo. Zamisel o zamenjavi električnega grelnika sanitarne vode s 

toplotno črpalko je eden od korakov pri doseganju manjše porabe energije, ki lahko na drţavnem 

ravni doprinese k pomembnem prihranku električne energije. 

Poraba električne energije za pripravo tople sanitarne vode (TV) je odvisna od porabe vode, velikosti 

bojlerja, stanja grelca v bojlerju in izolacije bojlerja. Z namenom prikaza moţnih prihrankov pri pripravi 

TV smo naredili okvirni izračun porabe in prihranka z zamenjavo bojlerja s skupno pripravo TV s 

toplotno črpalko (TČ). 

 

2. OSNOVE IZRAČUNA 

 

- obravnavan je večstanovanjski objekt s 24 stanovanji, 

- objekt ima štiri etaţe in tri stopnišča, 

- v etaţi sta po dve stanovanji, 

- povprečno število oseb v stanovanju je 2,5, 

- predvidena poraba vode je 50 l/oseba dan, 

- voda se segreva od 150C na 600 C, 

- izgube bojlerja pri ogrevanju vode so ocenjene na 30% 

- vrednost električne energije je 0,167 €/kWh, 

- vrednost investicije za vgradnjo TČ in razvoda do porabnikov je ocenjena na 45.200,00 € 

 

 

 

OPOMBA : viri podatkov so navedeni na koncu 
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3. IZRAČUN 

Poraba električne energije za pripravo TV z bojlerjem 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost TV iz bojlerja 

 

 

 

 

Primerjava obratovanja bojlerjev z obratovanjem TČ 

 

Predvideni energetski prihranki  

poraba energije oseba z izgubami na dan 3,4125273 kWh/dan oseba

poraba energije stanovanja z izgubami 8,53131825 KWh / dan

letna poraba energije stanovanje z izgubami 3113,931161 kWh / leto

letna poraba energije objekt z izgubami 74734,34787 kWh / leto

Predpostavka – TČ mora dobaviti enako količino toplote - TV

kot so jo dobavili  bojlerji zaradi izgub v skupnem razvodu

12480,64 € za objekt – 24 stanovanj na leto

520,03 € na stanovanje letno

43,34 € na stanovanje na mesec

208,01 € na osebo letno

17,33 € na osebo na mesec

OBRATOVALNI STROŠKI TČ

letno grelno število 3 3,25 3,5 3,75 4

elektrika kWh 24911,45 22995,18 21352,67 19929,16 18683,59

strošek elektrike v 1 letu 4160,21 3840,20 3565,90 3328,17 3120,16

letno vzdrževanje 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Skupaj stroški v 1 letu 4960,21 4640,20 4365,90 4128,17 3920,16

stroški v 1 letu na stanovanje 206,68 193,34 181,91 172,01 163,34

stroški v 1 letu na osebo 82,67 77,34 72,76 68,80 65,34

stroški v 1 letu na osebo na mesec 6,89 6,44 6,06 5,73 5,44

RAZLIKA RAZLIKA 

PRIHRANEK PRIHRANEK

VREDNOST ENERGIJE * bojler € TČ € kWh €

kWh kWh

oseba na mesec 103,80 17,33 34,60 5,78 69,20 11,56

oseba na leto 1245,57 208,01 415,19 69,34 830,38 138,67

stanovanje na mesec 259,49 43,34 86,50 14,45 173,00 28,89

stanovanje na leto 3113,93 520,03 1037,98 173,34 2075,95 346,68

objekt na mesec 6227,86 1040,05 2075,95 346,68 4151,91 693,37

objekt na leto 74734,35 12480,64 24911,45 4160,21 49822,90 8320,42

Objekt 24 stanovanj  na leto 49,8 MWh

 – (*) velja za grelno število 3 Eno stanovanje na leto 2,07 MWh

 – prikazana je razlika samo v količini in vrednosti energije 

brez obratovalnih stroškov, ki bremenijo uporabnika 50.000 stanovanj letno 103,8 GWh

 – prikaz služi za oceno možnih prihrankov energije ali € letno 17.334.600
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4. KOMENTAR 

 

Izračun je narejen s podatki in vrednostmi, ki so dokaj nizke, tako da je velika verjetnost, da bi bili 

dejanski prihranki večji. Prikaz moţnih prihrankov z boljšimi vhodnimi podatki je predstavljen v 

spodnjih diagramih.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Ogrevanje tople vode z električnimi grelniki je energetsko potratno. Ovira pri uporabi drugačnega vira 

tople vode je razvod sanitarne vode v večstanovanjskih objektih, ki je običajno izveden po vertikalah 

do vsakega porabnika v stanovanju posebej. Predlagana posodobitev z uporabo TČ zahteva nov 

razvod za toplo vodo do vsake pipe v stanovanju posebej. 

Zamenjava vira tople vode mora zagotoviti sledeče pogoje: 

 količinsko in temperaturno dobavo tople vode vsakemu uporabniku, 

 prihranek pri uporabi novega vira, ki se izplača vsaj v šestih letih, 

 zanesljivost obratovanja naprav, 

 merjenje in plačevanje dejanske porabe tople vode. 
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