Jak zmniejszyæ rachunki
za ciep³o?
Ka¿dy, kto w swoim mieszkaniu ma instalacjê centralnego ogrzewania wyposa¿on¹ w

podzielnik kosztów dysponuje pewnym zakresem wiadomoœci o podzielnikach i systemach rozliczania. Aby u³atwiæ zrozumienie zagadnienia proponujemy poni¿ej poradnik
porz¹dkuj¹cy problematykê zagadnienia.

BUDYNEK W PE£NI OPOMIAROWANY
Budynek wielorodzinny w pe³ni opomiariowany to taki, w którym:
 w wêŸle cieplnym zainstalowano dwa ciep³omierze umo¿liwiaj¹ce pomiar iloœci ciep³a
przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania oraz na cele przygotowania centralnej
ciep³ej wody u¿ytkowej. Je¿eli w budynku nie ma instalacji centralnej ciep³ej wody to wymagany jest jeden ciep³omierz
 instalacja centralnego ogrzewania wyposa¿ona jest w termostatyczne zawory grzejnikowe
 grzejniki centralnego ogrzewania wyposa¿ono w podzielniki kosztów centralnego
ogrzewania
 instalacja centralnej ciep³ej wody jest wyposa¿ona w wodomierze s³u¿¹ce do pomiaru
iloœci ciep³ej wody w ka¿dym lokalu oraz w punktach czerpalnych usytuowanych poza
lokalami
 instalacja wody zimnej jest wyposa¿ona w wodomierze s³u¿¹ce do pomiaru iloœci wody
zimnej w ka¿dym lokalu oraz w punktach czerpalnych usytuowanych poza lokalami
 wêze³ cieplny oraz instalacje cieplne i wodne wyposa¿one s¹ w inne urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeñ
 w przypadku zastosowania ciep³omierzy przeznaczonych do pomiaru iloœci ciep³a zu¿ywanego na cele centralnego ogrzewania w poszczególnych lokalach mieszkaniowych, przepisy przewiduj¹ koniecznoœæ zastosowania ciep³omierza przeznaczonego do
pomiaru iloœci zu¿ywanego ciep³a.

WÊZE£ CIEPLNY
Wêze³ cieplny to zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przygotowania czynnika grzejnego o parametrach wymaganych
dla potrzeb instalacji cieplnej w budynku (centralne
ogrzewanie, centralna woda ciep³a) z wykorzystaniem
ciep³a dostarczanego sieci¹ ciep³ownicz¹. Urz¹dzenia
wêz³a ciep³owniczego zapewniaj¹:
 transformacjê temperatury z wody sieciowej dostarczanej sieci¹ ciep³ownicz¹ na ni¿sz¹ – regularn¹ temperaturê
czynnika grzejnego wymagan¹ dla potrzeb wewnêtrznej
instalacji cieplnej
 pomiar i regulacjê oraz ewentualnie rejestracjê parametrów (temperatury, ciœnienia) czynnika grzejnego wymaganych dla potrzeb wewnêtrznej instalacji cieplnej
 zabezpieczenie instalacji cieplnej przed przekroczeniem ustalonych granic parametrów czynnika grzejnego.

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA/CIEP£EJ WODY
Instalacje centralnego ogrzewania/ciep³ej wody to uk³ad przewodów centralnego ogrzewania/wody w budynku wraz z armatur¹ i wyposa¿eniem, maj¹cy pocz¹tek w miejscu
po³¹czenia przewodu z zaworem odcinaj¹cym tê instalacjê od wêz³a cieplnego lub przy³¹cza, a zakoñczenie na grzejnikach.

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR
GRZEJNIKOWY
Termostatyczny zawór grzejnikowy to zawór sterowany g³owic¹ termostatyczn¹. Zadaniem
zaworu jest stabilizacja temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, na poziomie wybranym
przez u¿ytkownika. Czynnoœæ tê umo¿liwia pokrêt³o g³owicy termostatycznej. W g³owicy
znajduje siê mieszek wype³niony p³ynem, który pod wp³ywem zmiany temperatury zmniejsza lub zwiêksza objêtoœæ. Mieszek oddzia³ywuje na trzpieñ grzybka zaworu grzejnikowego, powoduj¹c wzrost lub spadek przep³ywu wody przez zawór. Konstrukcja zaworu termostatycznego umo¿liwia stabilizacjê temperatury z dok³adnoœci¹ +-0,5oC.

ZASADY DZIA£ANIA PODZIELNIKÓW
KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Podzielnik to urz¹dzenie wskaŸnikowe montowane na grzejniku. Rejestruje on okreœlone
zmiany temperatury w czasie, odnosz¹ce siê do funkcjonowania tego grzejnika w okresie
grzewczym, które wprowadzone do algorytmu pozwalaj¹ na ustalenie udzia³u kosztu
ciep³a oddanego przez grzejnik w koszcie ciep³a dostarczanego do budynku.

ALGORYTM ROZLICZEÑ
Algorytm rozliczeñ to przepis dzia³ania w³aœciwy dla danego rodzaju i typu podzielnika,
wykorzystywany w komputerowym systemie rozliczania kosztów. Pozwalaj¹cy na okreœlenie udzia³u kosztów ciep³a zu¿ytego w okresie rozliczeniowym dla indywidualnych
odbiorców, w ³¹cznym koszcie ciep³a zu¿ytego w budynku. Koszt ciep³a zu¿ytego w
budynku okreœla siê na podstawie wskazañ ciep³omierza zamontowanego na tym budynku oraz ceny okreœlonej umow¹ o dostarczaniu ciep³a.
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