
Załącznik nr 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Charakterystyka istniejącego systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o.: 

System ciepłowniczy miasta Kwidzyna jest zasilany w ciepło pochodzące z instalacji przedsiębiorstwa 
Mayr – Melnhof  MM ( poprzednio International Paper). Parametry czynnika na wejściu do systemu to:  

• Ciśnienie maksymalne dla zasilania/ powrotu: 0,8/0,2 MPa,  

• Temperatura obliczeniowa dla zasilania/powrotu zima: 125/68 °C, 

• Temperatura obliczeniowa dla zasilania/powrotu lato: 70/45 °C, 

• Przepływ max. 750 ton/h. 
Rozliczenie pomiędzy producentem ciepła, a dystrybutorem odbywa się na podstawie wskazań licznika 
ciepła na granicy własności MM – PEC Kwidzyn,  
System ciepłowniczy miasta Kwidzyna to sieć ciepłownicza o łącznej długości ok.  50,42 km, w tym: 

• sieć ciepłownicza i przyłącza wysokoparametrowe to około 48,18 km, 
• sieci ciepłownicze i przyłącza niskoparametrowe to około 2,24 km. 
• Stacje podnoszenia ciśnienia – 4 szt. 
• węzły ciepłownicze indywidualne – 645 szt. ( 366 szt. własność PEC, 279 szt. własność Odbiorców 

indywidualnych tzw. węzły obce), 
• węzły ciepłownicze grupowe – 4 szt.  
• ciepłomierze - 1011 szt. + 29 szt. objęte systemem monitoringu, ( w tym 315 punktów pomiarowych 

z dwoma ciepłomierzami 1 szt. - c.o. + c.w., 1 szt. – c.o. lub c.w. lub c.t.)  
• węzły objęte systemem monitoringu i sterowania InTouch  – 17 szt., 
• liczniki ciepła objęte monitoringiem systemu InTouch – 29 szt. + 2 szt. – licznik główny  i kontrolny 

do rozliczeń z MM – dostawcą ciepła  
Służby techniczne PEC posiadają dane szczegółowe odnośnie średnic i długości poszczególnych 
odcinków ciepłowniczych, zamówionych mocy cieplnych dla poszczególnych Odbiorców, typów 
węzłów cieplnych, ciepłomierzy, etc. W ramach możliwości technicznych oraz posiadanych zasobów 
możliwe jest także dostarczenie potrzebnych danych do wykonania audytu efektywności 
energetycznej.  

Przemieszczenie fali temperatury od źródła do najdalszego miejsca w systemie ciepłowniczym zajmuje 
ok. 5 godzin. Sieć ciepłownicza oraz węzły cieplne pracują wg przyjętej tabeli regulacyjnej 
przedstawiona poniżej. 

T zew. [°C] ϕ [%] Tz [°C] Tp[°C] t1 t2 

-18 100 125,0 68,0 85 60 

-17 97 125,0 65,5 83,6 59,3 

-16 95 125,0 65,1 82,2 58,5 

-15 92 124,1 64,7 80,8 57,8 

-14 89 121,4 64 79,4 57 

-13 87 118,7 63,3 78 56,2 

-12 84 116,1 62,5 76,5 55,5 

-11 82 113,4 61,5 75,1 54,7 

-10 79 110,8 60,4 73,6 53,9 

-9 76 108,1 59,2 72,2 53,1 

-8 74 105,5 58,1 70,7 52,3 

-7 71 102,8 56,8 69,2 51,5 

-6 68 100,1 55,5 67,8 50,7 

-5 66 97,5 54,4 66,3 49,8 

-4 63 94,8 53,1 64,8 49 

-3 61 92,2 51,9 63,2 48,1 



-2 58 89,5 50,8 61,7 47,2 

-1 55 86,9 49,8 60,2 46,4 

0 53 84,2 48,8 58,6 45,5 

1 50 82,6 47,9 57,1 44,6 

2 47 81 47,1 55,5 43,6 

3 45 79,4 46,4 53,9 42,7 

4 42 77,8 45,8 52,3 41,7 

5 39 76,2 45,4 50,6 40,7 

6 37 74,6 45,1 49 39,7 

7 34 73 45 47,3 38,7 

8 32 71,4 45 45,6 37,7 

9 29 70 45 43,8 36,6 

10 26 70 45 42,1 35,5 

11 24 70 45 40,3 34,4 

12 21 70 45 38,5 33,2 
 

Dla punktów objętych monitoringiem na podstawie danych z liczników ciepła oraz zebranych danych 
historycznych cyklicznie prowadzona jest analiza pracy sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych pod 
kątem realizacji przyjętej tabeli regulacyjnej. Dane do analizy są pobierane z systemu do arkusza MS 
Excel,  w którym w sposób automatyczny generowane są raporty. 

Pracę analityczną z zakresu sieci ciepłowniczych wspiera także oprogramowanie symulacyjne 
AUDYTOR SCW. 



 

Rysunek 1 Schemat sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa PEC Kwidzyn 

 

 



W spółce aktualnie funkcjonuje zdalny objazdowy system odczytowy ciepłomierzy. Pracownik 
przedsiębiorstwa, wyposażony w terminal radiowy PSION TEKLOGIX WORKABOUT PRO G2 objeżdża 
tereny, gdzie znajdują się liczniki ciepła, z których chce odczytać stany energii cieplnej. Liczniki ciepła 
wyposażone są w dedykowane karty radiowe firmy Kamstrup, wysyłające sygnał. Po zebraniu 
wszystkich odczytów dane z terminali eksportowane są do komputera, przy pomocy programu 
komputerowego Kamstrup PC BASE. Następnie przy pomocy tego samego programu generowany jest 
raport rozliczeniowy  ze stanami energii cieplnej. Kolejnym krokiem jest ponowny objazd punktów 
pomiarowych, które zostały odczytane z błędami ( liczba ta jest zależna od wielu czynników i każdym 
miesiącu odczytowym jest różna, szacuje się że średnio jest to około 30 szt. ) 

 
II. Charakterystyka planowanego zamierzenia inwestycyjnego PEC SP. z o.o. podlegającego audytowi 

efektywności: 

W spółce PEC planowana inwestycja ma spełniać poniższe założenia: 

• zmiana systemu odczytowego ciepłomierzy z objazdowego, na zdalny oparty na 
komunikacji za pośrednictwem np. przesyłu danych przy pomocy technologii Narrow Band 
lub innej podobnej technologii telemetrycznej. 

• rozszerzenia systemu monitoringu i sterowania węzłów cieplnych z 17 na 50 szt. 
(z możliwością łatwej rozbudowy o kolejne punkty oraz zmiany lokalizacji punktu 
monitoringu na inny), 

• możliwość podłączenia systemu alarmowego sieci preizolowanych w celu analizy 
możliwych ubytków w sieci ciepłowniczej, 

• zbieranie danych z ciepłomierzy min. co godzinę, 

• nie rzadziej niż raz na dobę przesył danych z ciepłomierzy do systemu, 

• możliwość wprowadzenia do systemu mocy zamówionej przez Odbiorcę i możliwość jej 
analizy pod kątem przekroczeń, 

• możliwość analizy pracy węzłów cieplnych pod kątem przekroczeń temperatury powrotu 
względem tabeli regulacyjnej – generowanie przez system odpowiednich alertów, 

• możliwość współpracy systemu z dowolnym producentem ciepłomierzy, regulatorów 
pogodowych, central alarmowych dla sieci preizolowanych (uniezależnienie od 
konkretnych producentów), 

 
Szacuje się, że inwestycja przyniesie realne korzyści energetyczne związane z następującymi 
głównymi obszarami: 

• ze zmniejszeniem strat poprzez szybszą reakcję na stany awaryjne pracy sieci i węzłów, 

• możliwość szybkiej reakcji na przekroczenia mocy oraz zawyżanie temperatury 
czynnika powrotu do sieci, 

• wyeliminowanie objazdowego odczytu za pomocą terminali, 

• zwiększenie sprzedaży ciepła poprzez możliwość szybszej reakcji służb na stany 
awaryjne oraz szybkie wykrywanie błędnych układów pomiarowych np. z powodu 
zapowietrzenia ciepłomierza, uszkodzenia czujnika temperatury, etc. 

• zmniejszenie kosztów energii elektrycznej na pracę układów pompowych stacji 
pompowych poprzez odpowiednie wykorzystanie systemu zdalnego monitoringu – 
obserwację ciśnienia dyspozycyjnego na końcówkach sieci i dobieranie odpowiednich 
nastaw na stacjach pompowych, 

• zwiększenie sprawności przesyłu poprzez lepsze prognozowanie zakupu ciepła 
u Producenta i zamawianie temperatury dostosowanej do aktualnych potrzeb 
wzorcowych węzłów / systemu ciepłowniczego (możliwość do daleko idącego 
przewidywania zachowania się systemu ciepłowniczego np. w perspektywie 
zmieniających się warunków pogodowych i związanej z tym zmiany zapotrzebowania 



Odbiorców na ciepło), zdalną diagnozę niepoprawnie działających układów regulacji 
bezpośredniej w węzłach ciepłowniczych (m. in. uszkodzenia czujników, poprawność 
pracy zaworów regulacyjnych) - niepoprawnie działający zawór zaburza pracę systemu 
ciepłowniczego, 

• zmniejszenie strat wody w sieci ciepłowniczej – przez integrację układów pomiaru 
rezystancji izolacji sieci preizolowanej z systemem telemetrii oraz monitoring ubytków 
przez zdalny odczyt wodomierzy, 

 

W roku 2020 na zlecenie PEC SP. z o.o. opracowana została Strategia rozwoju systemu telemetrii 

i automatyzacji odczytu ciepłomierzy, która może być pomocna przy realizacji przedmiotowego 

audytu energetycznego planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
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