
Elektrické vykurovanie



Podiel palív v bytovom sektore [Eurostat – 2016]



Podiel palív v bytovom sektore [Eurostat – 2016]



Podiel palív v bytovom sektore – varenie [Eurostat – 2018]



Prehľad technológie

Základný princíp technológie elektrického vykurovania

Typické riešenia elektrického vykurovania:

• elektrické vykurovacie teleso,
• infražiarič,
• elektrické sálavé plochy,
• elektrokotol,
• elektrická akumulačná pec.



Prehľad technológie

Moderná technológia elektrického vykurovania

1 - vykurovací kryt HD
2 - uzavretý, difúzny ohrievač
3 - snímač teploty
4 - senzor prehriatia
5 - senzor
6 - digitálny regulátor
7 - výstup teplého vzduchu

Typické zariadenie:
Elektrické vykurovacie teleso

Vlastnosti:
• presná regulácia, 
• SMART funkcie, 
• vysoká ochrana pred úrazom elektrickým prúdom



Elektrické vykurovacie systémy

Elektrické vykurovacie telesá

www.nobo.hu

Vlastnosti:
- presná regulácia
- SMART funkcie
- vysoká ochrana pred elektrickým prúdom
- nízke investičné a inštalačné náklady
- nepriaznivá energetická klasifikácia
- rodinné domy, kancelárie, malé dielne



Elektrické vykurovacie systémy

Infražiariče

www.nobo.hu

Vlastnosti:
- presná regulácia
- vysoká ochrana pred elektrickým prúdom
- nízke investičné a inštalačné náklady
- nepriaznivá energetická klasifikácia
- veľké a vysoké vnútorné priestory (výrobné haly, bazény, 

kostoly, supermarkety)



Podlahové vykurovanie

Elektrické vykurovacie systémy

Vlastnosti:
- presná regulácia
- neviditeľný vzhľad
- SMART funkcie
- vysoká ochrana pred elektrickým prúdom
- nízke investičné a inštalačné náklady
- nepriaznivá energetická klasifikácia
- prísne stavebné postupy
- rodinné domy, kancelárie, malé dielne



Podlahové vykurovanie

[www.nobo.hu]

Elektrické vykurovacie systémy

• nemôže sa inštalovať pod WC 
(iba pod závesné), vaňu a nábytok 
(bez voľného prúdenia vzduchu)

• Flexibilná inštalácia
• 100-160 W/m2

• https://www.youtube.com/watch?v=e
8GXmDhRM-E

https://www.youtube.com/watch?v=e8GXmDhRM-E


Elektrokotle

Pohľad na vnútorné usporiadanie elektrokotla 
[Bosch]

Vlastnosti:
• presná regulácia
• vykurovanie a príprava teplej vody
• SMART funkcie
• vysoké investičné a podobné náklady na inštaláciu 

ako pri plynových kotloch
• nepriaznivá energetická klasifikácia
• rodinný dom, kancelária, malá dielňa

Elektrické vykurovacie systémy



Elektrické ohrievače vody

Vlastnosti:
• presná regulácia
• integrované dve nádrže pre prípravu teplej vody
• SMART funkcie
• nízke investičné a montážne náklady
• priaznivá spotreba energie
• rodinný dom, kancelária, malá dielňa

Elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody 
[www.ariston.com]

Elektrické vykurovacie systémy



Požiadavky na sieť

! Vysoká potreba prúdu
! Simultánna prevádzka všetkých okruhov
! Potreba ističa: 3x25 A alebo 3x32 A (rodinný dom)

[www.nobo.hu]

Základné parametre elektrických vykurovacích telies



Príklad:
moderný rodinný dom

Tepelná náročnosť budovy: 5,8 kW

Potreba elektrickej energie: 10,94 MWh/rok 

Elektrický výkon 15 fotovoltických panelov: 300 Wp 
Výkon 1 fotovoltického panelu 4,5 kW

Ročný energetický výdaj: 5479 kWh/rok
Potreba elektrickej energie s fotovoltickým systémom: 5,46 MWh/rok
Ročné náklady :

bez fotovoltiky: 1140 EUR
s fotovoltikou: : 570 EUR
Investičné náklady fotovoltického systému: 4300 EUR
Návratnosť: 8 rokov

[www.napelemek-napkollektorok.hu]

Príklad fotovoltického systému
Budovy s elektrickým vykurovaním vyžadujú vysokú energetickú závislosť. 

Z hľadiska úspory energie a požiadavky na energetickú efektívnosť je potrebné inštalovať fotovoltický systém.



Dimenzovanie fotovoltického systému

Mesačný energetický výkon z fotovoltického systému s pevným uhlom natočenia [(c) PVGIS, 2020]



Závery elektrického vykurovania

• jednoduchá inštalácia
• SMART regulácia
• jednoduchá údržba alebo výmena
• vyžaduje sa fotovoltický systém - väčšia, dobre navrhnutá plocha 

strechy s vhodnou orientáciou
• požiadavka na istič s elektrického prúdu
• vykurovací systém s fotovoltickým systémom má vysoké investičné 

náklady (podobne ako tepelné čerpadlo)



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať 
názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


