
Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu -
osiem praktycznych rad :

W pokoju wystrrcza tcmperatura
20 stęni' a w kucbni jodynie 15.
Kaźdy stopieó temperatury mnięi
to 6% . oszczdności kosztow
oglzewaila.

Nigdy nie susz ptania na gruel
nikach. GĘnik bowim b@zie
gorący, awmieszkaniu bdzie zim-
no.

Mieszkanie nalĘ wietrryć rcgu.
larnią prry szeroko otwarĘch ok-
nach' Nie powinno ono jednak być
wietrzone dłuźEi niż 10 minut. W
Ęm czasie bowigl zdąźry się ulot-
nić tylko cięło zużytego powie
hza' Cięło w ścianach i meblach
pozostanie i ułatwi.naptyw świ+
zego powemza orazJego ogrzarne.

Drzwi i okna powinny być szczel-
ne. Nie pozwÓl' aby ciqło, a
ktÓre zapłaciłeś uciekało z Twoje
go mieszkania.

Tcmporaturę w nocy zpowodz+
niem można obniżyc o 5 stopni.
oszc@zisz w ten sposÓb do 30%
cięh.

Gdy kaloryfer bulgocre - ozrlacaL
iżjest zapowietrzony' Chcąc uzys-
kac prawidłowe ogrzeiranie naleĘ
niezwłocznie go odpowi etrzyć.

Kiedy zapada znrok nalĘ opuś-
ać ża|uĄe lub zasłonić okna.
Grzejnih powinnyjednak być od-
słonięte. Zbyt długie zasłony i m+
b|e stojące prry ka|oryferach nie
dopuszczają ciepła do miesz.kari.

Kapiący tran zwiększa niepo-
hzebnie zużycie wody o l0 litrÓw
dziennie. Jeżeli nie jest Ci obo-
jętne ile p|uisz a wodę wezwij
instalatora-
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Szanowni Paristwo,

od bieżącego sezonu gruewczogo cięło dostarczane do
Waszych mieszkan rodiczane będzie wodług faktyczne go nliryora. omacza to, żrc od
Was będzie zaldzało, ile zapłacicie za ciepło. W tym celu znmontowane zostafu na

każdym grzejniku

podzielniki kosztÓw ogrzewania firmy Techem.

obudowa z twor rywa sztucz:rego

potwierdzenie dopuszczen ia ur ządznia

płytka ze stopu prznwodzącego ciepło

ampułka z ciecząpomiarową

ampułka z ciecząpomiarową z poprzedniego okresu
grzowczf,'go

skala

plomba

Techem to 40 lat doświadczefr w sprawiedliwym naliczaniu rachunkÓw.
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Zasada działania podzielnika kosztÓw ogrzewania v 93
firmy Techem
Podzielnik kosztÓw ogrzewania jest urządzeniem Ęestrująrym ilość ciepła oddanego
przez grzejnik zamontowany w Pa stwa mieszkaniu. Ciecz majdująca się w ampułce
podzielnika paruje w za|eŻności od temperatury grzejnlka. Im grzejnik cieplejszy, tym
więcej cieczy odparuje w ampułce. Ilość odparowanej cieczy odcłtywana jest na skali
podzielnika. Skalę podzielnika dopasowuje się ind1rłidualnie do rodzaju, wymiarÓw i
mocy cieplnej grzejnikÓw. WpĘrła to na prawidłowe rozliczanie ciepła oddawanego przez
grzejniki w poszczegÓlnych pomieszczeniach. odcrytu wskaza podzielnikÓw kosztÓw
dokonuje się raz w roku, a termin odczytrr ustalony jest w umowie załłafiej pomiędzy
Sp łdzielnią Mieszkaniową a firmą rozliczeniową Podczas odcrytu wymieniona
zostaje ampułka z ciecząpomiarową oraz plomba (co roku zmieniany jest kolor cieczy i
plomby, w ryklu cŹeroletnim). Pozostawiona w podzielniku ampułka z poprzedniego
sezonu grzewczego umozliwia kontrolę bieĘcego zuĘcia ciepła.
Zrozumięć istotę podzielnika kosztÓw to tyle samo' co nontmieć rÓżnicę między
pojęciami: zmierzyc, podzielić i tozliczyć. Podzielnik nie jest preryryjrytn urządzeniem
pomiarowym i zaHada pewien (bardzo znikomy w stosunku do mozliwych oszczędności)
margines błędu. Funkcjęurządzenia pomiarowego spełnia natomiast ciepłomierz w węzle
ieplnym, ktÓry rejestruje ilość dostarczonego ciepła. Dopiero ta wartość, po odjęciu

przeznaczonej na koszĘ stałe, zosĘe podzielona wg wskazari podzielnikÓw . Każd.y
podzielnik zawiera nadwyzkę ciecry odparou'rrjącej, ok.4-5 kresek ponad pożom Zorow,
od ktÓrego dokonuje się odcątu. Nadwyzka przeznacmnajest na tak zwane parowanie
zimne, rowniei w sezonie letnim. Nalery zatem przyjąć' że wp\rv nawet skĄnych
warunkÓw atmosferycznych na wysokość opłat nie występuje wcale lub w stopniu tak
znikomym (zważ1wsry na bardzo powolne odparov'5nvanie cieczy), iż nie ma większego
znaczeria w porÓwnaniu z mofiwymi do osiągnięcia oszczędnościami.
Ciepłomierz przestaje wskazywać pobÓr ciepła wraz Z ko cem okresu grzswczego i to
wskazanie jest niezmienne bez rłzględu na to, jak gorące jest lato. Sam podzielnik jest tak
zbudowany, że na parowanie cieczy tłpĘrła przede wszystkim temperatura grzsjnilka, a
oddział1rłanie temperatury otoczenia jest stosunkowo niewielkie. Jeźre|i załoŻymy, żreb|ąd
pomiarowy spowodowany np. wysokimi temperaturami w okresie letnim dotyka
wsrystkich ułtkownikÓw w rÓwnym stopniu, to podzielnik spełni swoje zadanie' gdyżl

jonalnie podzieli

Czy opłaca Się manipulołYać przy podzielniku kosztÓw?
Proszę Paristrva. kazda prÓba manipulacji skoficry się niepowodzeniem. Uszkodzenie
podzielnika lub zerwanie plomby spowoduje, Że rozficzenie ntĘcia ciepła będzie

ne ryczałtowo, a więc na Waszą niekorryść. PrÓby przech1trzęnia wskazan
w postaci okrywania ich mokrym ręcznikiem, folią itp. powodują

iększenie wskaza o 10-40%. Nadmuch wentylatorem zmniejsza wskazania o I2%o,
koszt energii elektrycznej zvzytęj przez wenĘlator przewyż.s7A te pozorne

i. Na ostatniej stronie podajemy praktyczne wskazriwki' jak naprawdę

Jak rozliczane Są koszty zużycia ciepła w Pa stwa

ty koszt zaĘcia ciepła dostarczonego do węzła cieplnego (obliczony na
wskazari ciepłomierza) dzielony jest na część stałą (ogrzewanie klatek

piwnic, koszty eksploatacji węŹa itp.) wynoszącą 30-50yo oraz część
za|eżmą od, Pa stwa, wynoszącą 70-50o/o kosztu całkowitego. KoszĘ części

i rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni Wasrych mieszkari. Koszty części
nnej dzieli się przez zsumowane wartości zuĘcia ciepła, odcz}.tane ze skal

ich podzielnikÓw zamontowanych w danym węŹe cieplnym. W ten sposÓb
mujemy wartość zuĘcia ciepła na pojedynczą podziaĘ skali. Następnie wartość tę

mnory sięprzez sumę wskazari wsrys&ich podzielnikÓw w Pa stwa mieszkaniu. Na tej
oodstawie otrzvmuiecie Pa stwo rachunek zafaktvcznie nlżnta enersie cieolna.

Rozliczanie zaĘcia ciepła w''niekorzystnie'' położonych
mieszkaniach
W każdym budynku znajdują się mieszkania usruowane ''niekorrystnie'' pod względem
komfortu cieplnego. Są to mieszkania tzw. ''skrajne'', na ostatniej kondygnacji, od
strony połnocnej Ę. W prrypadku takich mieszka w rozficzentach ciepła uwzględnia
się ich niekorrystne połoienie stosując wspÓłcrynniki redukryjne. WspÓłczynniki te,
iwelują rÓżnice w komforcie cieplnym wszystkich mieszka w danym budynku.

Wyparkowy podzielnik kosztÓw centralnego ogrzewania typu V 93 firmy
Techem wraz z przyna|eż,nym systemem roz|iczania kosaÓw ogrzewania

e przez COBRTI Instal nr 181/93.
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Ciecz zna.jdująca się l^/ podzielnikach posiada pozywną opinię
P aristwowe so Z akł.adu Hi ei en
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