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Edelliskerran tehtävänä oli laskea, mikä vaikutus vanhan talon vuotuisiin energiakustannuksiin on, kun vaihtoehto
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Pilkekattilan
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kaavalla
polttoöljyn tehollisena lämpöarvona voidaan käyttää arvoa 10,0 kWh/l. Vuotuinen öljynkulutus saadaan laskettua
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Öljyn hinnaksi oli tehtävässä annettu 0,87 €/l joten vuoPilkekattilan vuotuisiksi energiakustannuksiksi muodostuiseksi öljykustannukseksi saadaan 2223 €. Koivupilk- tuu 1353 €/a. Kun verrataan pelkästään energiakustannuksia,
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pino‐ m . Koivupilkkeen hinnaksi oli tehtävässä annettu 80 €/pino‐ m .
Pilkekattilan vuotuisiksi energiakustannuksiksi muodostuu 1353 €/a. Kun verrataan pelkästään energiakustannuk
pilkekattilan
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ovat vuodessa
870 € pienemmät
Pilkekattilan vuotuisiksi
energiakustannuksiksi
muodostuu
1353 €/a.kuin
Kunöljykattilalla.
verrataan pelkästään energiakustannuk
pilkekattilan energiakustannukset ovat vuodessa 870 € pienemmät kuin öljykattilalla.
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