Dlaczego Ciepło Sieciowe?
 Czym jest Ciepło Sieciowe?
 Jak jest produkowane i dostarczane do naszych domów i mieszkań?
 Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy?
 Jak racjonalnie gospodarować ciepłem?
To tylko część z pytań, na które odpowiedzi poznają Państwo poniżej. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego
CIEPŁO SIECIOWE to najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania domu. Wiedza
o tym, jak rozsądnie gospodarować ciepłem, jest ważna także dla użytkowników innych sposobów
ogrzewania.

Czym jest Ciepło Sieciowe?
Ciepło Sieciowe jest bezpiecznym dla zdrowia użytkowników, pewnym i komfortowym sposobem
ogrzewania pomieszczeń. Dla użytkownika system dostarczania ciepła jest bezobsługowy. Istotną
zaletą ciepła sieciowego jest również niski koszt jego użytkowania w porównaniu z innymi sposobami
ogrzewania. Rozwiązanie to warto także wybrać ze względów ekologicznych. Produkcja ciepła i energii
elektrycznej w jednym procesie technologicznym pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa,
a do atmosfery emitowanych jest dzięki temu znacznie mniej zanieczyszczeń. Korzystanie z sieci
ciepłowniczej oznacza brak własnych emisji spalin np. z kotłowni gazowej lub pieca węglowego. Warto
zauważyć, że ciepło sieciowe jest najpopularniejszym sposobem ogrzewania większości polskich miast,
jak również całej aglomeracji Rybnicko – Jastrzębskiej wraz z Powiatem Wodzisławskim.

Skąd bierze się ciepło?
Ciepło sieciowe produkowane jest w elektrociepłowniach lub ciepłowniach oddalonych od centrów
miast, wyposażonych w nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, skąd za pomocą sieci
ciepłowniczych dostarczane jest do budynków pod postacią gorącej wody. Budynek przyłączony
do systemu ciepłowniczego wyposażony jest w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania
wypełnioną wodą, która trafia do kaloryferów w całym budynku. W jaki sposób woda w instalacji
budynku staje się ciepła? Dzięki urządzeniu, które nazywa się wymiennikiem ciepła. Pozwala ono
ogrzać wodę w instalacji budynku, gorącą wodą pochodzącą z systemu ciepłowniczego. Po oddaniu
ciepła w wymienniku, ochłodzona woda wraca rurociągami do elektrociepłowni bądź ciepłowni, gdzie
zostaje ponownie podgrzana i cały proces powtarza się.

Jak działa system ciepłowniczy? Jak wygląda to u Nas w mieście?
Każdy system ciepłowniczy może się różnić od siebie, ale każdy posiada swoje źródło, czyli miejsce,
w którym powstaje ciepło. Źródło (czyli ciepłownia lub elektrociepłownia) zazwyczaj leży z dala
od centrum miasta. W Naszym mieście źródło znajduje się praktycznie nieopodal centrum. Źródłem
ciepła dla systemu ciepłowniczego należącego do „Wodociągów – ESOX” Sp. z o.o. jest
Elektrociepłownia Marcel w Radlinie, która produkuje ciepło dla potrzeb kopalni i mieszkańców miasta
Radlina. Ciepło ze źródła, w formie ciepłej wody o odpowiedniej temperaturze, przekazywane jest do
sieci ciepłowniczych. Najczęściej znajdują się one pod ziemią i oplatają miasto, umożliwiając
ogrzewanie budynków. Dzieje się to przy pomocy tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który
doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu. Zadaniem
węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej
(odbiorczej) budynku i na kaloryfery. Czyli po prostu podgrzanie zimnej wody znajdującej się
w instalacji budynku. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników. Węzły cieplne często wyposażone
są w systemy automatyki pogodowej, dzięki którym nie trzeba martwić się o komfort cieplny
w mieszkaniu, niezależnie od pory roku. Po podgrzaniu wody w instalacji wewnętrznej budynku,
schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania. Elementem
systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo-rozliczeniowa, czyli popularny licznik
ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia ciepła w budynku.
Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich stacjach wymienników ciepła będących
własnością „Wodociągów-ESOX” Sp. z o.o., włącza lub wyłącza stacje w zależności od temperatury.
Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest
szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu
czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem, uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu
temperatury zewnętrznej, np. o godz. 1000 rano ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty
ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok,
ponadto znacząco wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim zdrowie jego mieszkańców.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji
budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dzięki automatycznej dostawie ciepła,
nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.

Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy?
Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów
potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach. Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania

ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający stosowną
umowę z dostawcą ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu
lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.
Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych potrzebę
włączenia ogrzewania zgłaszają do swoich zarządców lub administratorów.

Ogrzewaj mądrze ciepłem z sieci ciepłowniczej „Wodociągi – ESOX” Sp. z o.o.!
Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju i zakręcasz kurek, gdy nie korzystasz z wody. To dość
oczywiste zachowania w mieszkaniu. Trudniej jest być oszczędnym, gdy chodzi o ciepło. Ciepła przecież
nie widać, łatwo więc niechcący korzystać z niego nieroztropnie. W efekcie, jak pokazują badania,
żyjemy w przegrzanych pomieszczeniach. Marnujemy nie tylko ciepło i pieniądze, ale też zasoby
naturalne. Możemy to łatwo zmienić.
Czy wiesz, że najzdrowsza temperatura w mieszkaniu to 20 stopni? Dla takiej temperatury
projektowane są instalacje ogrzewające budynki mieszkalne. To wystarczająca wartość
do komfortowego życia. Przy takim poziomie temperatury z jednej strony nie przeziębiasz się,
a z drugiej nie przegrzewasz mieszkania. Niestety, większość z nas utrzymuje w pokojach wyższą
temperaturę, najczęściej 22 stopnie. A wystarczy delikatnie skręcić grzejnik, żeby mieć pozytywny
wpływ na środowisko i domowe rachunki.
Chcesz dowiedzieć się, jak racjonalnie korzystać z ciepła i przy tym płacić mniej za komfort, którego
oczekujesz? Poniżej kilka cennych wskazówek. To proste i naprawdę się opłaca!
Nie zasłaniaj kaloryfera!
Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu. Dlatego
urządzając mieszkanie, unikaj zastawiania grzejników meblami i zasłaniania ich grubymi zasłonami.
Jeżeli robisz tak, bo nie odpowiada Ci estetyka kaloryfera, pomyśl o wymianie grzejnika na dekoracyjny.
Korzystaj ze sprawnych grzejników!
Żeliwne, niesprawne kaloryfery możesz zastąpić nowszymi, estetycznymi modelami. Jeśli jednak
korzystasz ze starych grzejników, upewnij się, czy nie są one pokryte grubą warstwą farby. Pamiętaj
też, że grzejniki powinny być regularnie odpowietrzane i czyszczone, aby działały poprawnie.
Stosuj ekrany zagrzejnikowe!
Stosuj sprytne rozwiązania, by efektywnie korzystać z energii. Ekrany zagrzejnikowe pomogą
Ci wykorzystywać ciepło w pełniejszym stopniu. Montuje się je zazwyczaj na ścianie za kaloryferem.

Dzięki temu, ciepło dotychczas pochłaniane przez chłodniejszą powierzchnię, odbija się i wraca
do wnętrza pomieszczenia. W ten sposób możesz zaoszczędzić do 5 proc. ciepła.
Zadbaj o szczelne okna!
Ciepło marnujesz także, gdy ucieka przez szczeliny okien w Twoim mieszkaniu. Jeśli masz stare
i nieszczelne okna, rozważ ich wymianę. Potraktuj to raczej jak inwestycję niż wydatek. Ponadto
pamiętaj, żeby nie zasłaniać okien w słoneczny dzień. Promienie słońca w naturalny sposób ogrzeją
Twoje mieszkanie. Z kolei w nocy, lepiej zasłonić okna. W ten sposób, częściowo je zaizolujesz
i zapobiegniesz wychładzaniu mieszkania.
Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu!
Dopasuj temperaturę do swoich preferencji. Zazwyczaj możesz to robić tzw. termostatem.
Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej. Różne pomieszczenia, w zależności od przeznaczenia, potrzebują
innych temperatur, aby dobrze Ci służyły. W sypialni możesz utrzymywać niższą temperaturę, nawet
18°C - większość z nas śpi wtedy lepiej (chyba, że masz małe dzieci, to podwyższ temperaturę
o 2 stopnie). W pokoju dziennym wystarczy temperatura 20 -21°C, a w łazience powinna być najwyższa
24°C.
Wietrz intensywnie i krótko!
Wietrzenie pomieszczenia dobrze wpływa na samopoczucie oraz zapobiega powstawaniu zawilgoceń
i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powietrze.
Nie zapomnij też po 10 – 15 minutach zamknąć okien, aby uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.
Obniżaj temperaturę, gdy jej nie potrzebujesz!
Wychodząc z mieszkania obniż temperaturę w pomieszczeniach. Gdy kładziesz się spać, możesz także
obniżyć temperaturę w pokojach, których nie używasz. Pamiętaj jednak, aby nie zakręcać kaloryferów
całkowicie. Niskie temperatury utrzymywane przez długi czas przyczyniają się do powstawania
grzybów i pleśni, które mogą być przyczyną alergii.

