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Rozwiązania teleinformatyczne tworzące fundamenty inteligentnych sieci 
energetycznych do niedawna kojarzyły się z elektroenergetyką. Wyzwania 
technologiczne związane z perspektywą sieci cieplnej zasilanej ze źródeł 
rozproszonych, w tym odnawialnych źródeł energii, sprawiły, że rozwiązania smart 
gird1 wkroczyły do ciepłownictwa. 

N
owe uwarunkowania ekonomiczne motywują 

operatorów systemów ciepłowniczych do po-

szukiwania metod ograniczenia strat sieciowych 

oraz sprawności przemian energetycznych w źródle.

Wdrażana przez Unię Europejską zasada zrówno-

ważonego rozwoju wymaga ograniczenia zużycia paliw 

kopalnych. Ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji 

ciepła oraz optymalny dobór rodzaju i lokalizacji źró-

dła energii potrzebuje zdefiniowania charakterystyki 

pracy systemu ciepłowniczego poprzez opomiarowanie 

procesów.

Nowe oblicze ciepła systemowego

Panujemy tylko nad procesami, które możemy 

zmierzyć i  nadać im wartość liczbową. Pomiar to 

pierwszy etap tworzenia inteligentnej sieci. Drugim 

etapem jest utworzenie bazy danych i  narzędzia 

analitycznego. Kolejnym tworzenie algorytmów na 

podstawie analizy danych ex post, które umożliwiają 

sterowanie procesem poprzez wprowadzenie parame-

trów brzegowych. Analiza danych telemetrycznych 

stanowi również podstawę do tworzenia materiału 

decyzyjnego w zakresie kierunków rozwoju i  zmian 

optymalizujących oblicze ciepła systemowego2.

Przyjmując założenie, że inteligentna sieć ciepłow-

nicza to wstęp do stworzenia ciepła systemowego no-

wej generacji i sieci ciepłowniczej o nowej architektu-

rze źrodeł, należy udowodnić innowacyjność i ocenić 

funkcjonalność rozwiązań wdrożonych w konkretnym 

przypadku. Dlatego w dalszej części artykułu przesta-

wione są etapy rozwoju inteligentnej sieci w Przedsię-

biorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie.

Zacznijmy od zdefiniowania różnic pomiędzy 

tradycyjną i inteligentną siecią ciepłowniczą. Według 

Słownika języka polskiego – inteligencja to „zdolność 

rozumienia otaczających sytuacji i znajdowania na nie 

właściwych celowych reakcji”. Inteligencja to umiejęt-

ność analizy danych, komunikacji oraz zastosowania 

posiadanej wiedzy do zastosowania optymalnego 

rozwiązania.

Tradycyjne sieci zyskują przydomek „inteligentne” 

dzięki wyposażeniu ich w system dwustronnej komu-

nikacji cyfrowej między dostawcą a  konsumentem 

realizowany poprzez instalację urządzeń pomiarowych 

i  monitorowania. System „Inteligentna sieć” powi-

nien ingerować w zachowania i działania wszystkich 

użytkowników sieci, poczynając od wytwórców po 

odbiorców, w  celu zrównoważonego ekonomicznie, 

INTELIGENTNIEJSZA 
System nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie 
etap I programu – system zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz  
monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi

Pomieszczenia
Liczba 
miejsc

Dostępność zasilania energią 
elektryczną

Brak dostępności zasilania energią 
elektryczną

z jednym licznikiem ciepła 395 134 261

z dwoma licznikami ciepła 27 18 9

z trzema licznikami ciepła 107 17 90

z czterema licznikami ciepła 2 1 1

532 170 361

TAB. 1

Charakterystyka 
miejsc lokalizacji 

liczników
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niezawodnego oraz bezpiecznego działania sieci ener-

getycznej i zapewnienia ciągłości dostaw energii.

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciecha-

nowie Sp. z o.o. (PEC Ciechanów) w 2013 roku rozpo-

częto zmiany w kierunku stworzenia sieci inteligentnej 

poprzez implementację tzw. inteligentnych systemów 

pomiarowych rozumianych jako kompleksowy, zinte-

growany system informatyczny. Elementami systemu są 

inteligentne liczniki energii (ang. Smart Meter) służące 

do rozliczania odbiorców energii, infrastruktura tele-

komunikacyjna, centralna baza danych i system zarzą-

dzający. Do zaimplementowanego systemu włączono 

pilotażowo dodatkowe pomiary sieciowe i wybrane 

regulatory węzłów cieplnych. Celem jest stworzenie 

bazy danych, na podstawie których możliwe będzie 

zbadanie siły wzajemnej korelacji czynników ze-

wnętrznych i parametrów pracy sieci. Docelowym efek-

tem jest wykorzystanie analizy danych pomiarowych 

do wspomagania decyzji operatora i  automatyzacji 

sterowania pracą źródeł ciepła i sieci przesyłowej na 

podstawie prognozy zmiennych niezależnych.

Tworzenie systemu inteligentnego nadzoru 

i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie

Układy pomiarowo-rozliczeniowe funkcjonujące 

w PEC Ciechanów, zwane dalej „licznikiem ciepła” 

lub „ciepłomierzem”, zainstalowane są najczęściej 

w pomieszczeniach technicznych w różnych typach 

zabudowy. Pomieszczenia techniczne mieszczą się 

w  przeważającej większości w  piwnicach. Przed 

zainstalowaniem systemu zdalnego odczytu dane 

o poborze ciepła z licznika ciepła były dokonywane 

przez upoważnionego pracownika PEC Ciechanów. 

Pracownik musiał dotrzeć osobiście do każdego 

urządzenia pomiarowego, pokonać barierę 3 kluczy3, 

aby następnie ręcznie zapisać odczytane dane do 

protokołu. Protokoły z  danymi o  poborach ciepła 

przekazywane były do stanowiska rozliczeń z klienta-

mi, gdzie następowało kolejne ręczne wprowadzanie 

stanów liczników do systemu bilingu. Taki system 

był kosztowny, generował błędy oraz uniemożliwiał 

stworzenie centralnej bazy danych pomiarowych. 

Obecnie przestarzały system telemetrii bez funkcji 

bazodanowych eksploatowany jest jeszcze dla 70 szt. 

węzłów cieplnych. W tych przypadkach komunikacja 

jest realizowana w oparciu o łącza analogowe. 

W strategii rozwoju PEC Ciechanów zaplanowano 

stopniowe wygaszanie przestarzałych rozwiązań wraz 

ze zużyciem poszczególnych komponentów i brakiem 

możliwości ich bieżącego serwisowania z uwagi na 

brak części zamiennych. 

Budowę nowego systemu rozpoczęto w 532 obiek-

tach od pozyskania danych pomiarowych z instalacji cie-

płomierzy zamontowanych w węzłach i rozdzielaczach 

ciepłowniczych. Obiekty różniły się od siebie wielkością 

węzłów i ilością zamontowanych w nich liczników oraz 

możliwością dostępu do zasilania w energię elektryczną. 

Systemem zdalnego odczytu objęto 777 szt. liczników 

ciepła różnych producentów. W zakres zdalnego odczy-

tu wprowadzone zostały następujące dane z  licznika 

ciepła: numer fabryczny licznika, przepływ [m3/h], 

maksymalny przepływ [m3/h], temperatura zasilania 

[oC], temperatura po wrotu [oC], delta T [oC], zużycie 

energii [GJ], czas pracy licznika [h], objętość [m3], moc 

chwilowa [kW], kod błędu ciepłomierza, numer klienta 

oraz stan wejść impulsowych licznika ciepła [m3].

W kolejnych etapach baza liczników będzie roz-

budowywana przeciętnie o kilkanaście sztuk rocznie. 

Tab. 1 przedstawia charakterystykę miejsc lokalizacji 

liczników. 

W ramach działań I etapu pilotażowo dołączo-

nych zostało do systemu 66 regulatorów węzłów 

cieplnych łącznie z funkcjami telesterowania i ana-

lizy danych pomiarowych służących do zarządzania 

funkcjami regulacyjnymi. Aktualnie rozliczenie 

sprzedaży ciepła realizowane jest poprzez transfer 

danych z liczników ciepła do systemu bilingowego4 

funkcjonującego w ramach modułu Zintegrowanego 

Systemu Informatycznego dostarczonego przez firmę 

Unisoft.

RYS. 1

Architektura 
systemu sterowania 
i monitorowania siecią 
dystrybucyjną
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lowanej, poprzez rozbudowę w tym kierunku aplikacji 

zarządzania i monitorowania pracy sieci.

Architektura systemu telemetrycznego 

Platforma sprzętowa systemu składa się z modułów 

komunikacyjnych łączących elementy infrastruktury 

ciepłowniczej, tj. liczniki, regulatory oraz czujniki 

z  urządzeniami dostępowymi sieci GSM, czyli mo-

dułami telemetrycznymi oraz centralnym serwerem, 

na którym funkcjonują aplikacje komunikacyjne, 

systemowe i bazodanowe. Medium komunikacyjnym 

danych jest sieć GPRS i Internet. System wykorzystuje 

sprzęt i oprogramowanie Over Control System firmy 

Control Sp. z o.o. ul. Opolska 69 47-300 Krapkowice, 

zwany dalej OCS. OCS jest zaawansowaną wersją 

systemu telemetrycznego typu SCADA  (anf. Supervi-

sory Control And Data Acquisition) powszechnie 

stosowanego do zdalnego odczytu liczników ciepła,  

energii elektrycznej i wody oraz kompleksowej kon-

troli nad infrastrukturą obiektów. Oprogramowanie 

spełnia wymogi interoperacyjności, tzn. współpracuje 

z szerokim wachlarzem urządzeń pomiarowych, rozli-

czeniowych oraz regulatorami i sterownikami różnych 

producentów. Komunikacja obiektowa jest możliwa 

dzięki użyciu różnych technik transmisji danych. Pakiet 

oprogramowania OCS składa się z  kilku odrębnych 

elementów umożliwiających rozbicie oprogramowania 

na moduł komunikacyjny i bazodanowy, moduł wy-

kresowy, alarmowy oraz moduł interfejsu graficznego. 

System zdalnej komunikacji wykorzystuje transmi-

sję GSM/GPRS niewymagające wykupu stałego APN 

z kartami SIM z organizacją publicznego APN. Komuni-

Moduł telesterowania pozwala na pełną dwuk-

ierunkową komunikację z regulatorami, tj. sterowanie 

pompami i  zaworami regulacyjnymi oraz zdalną 

zmianę nastaw regulatorów pogodowych. Dane z reg-

ulatorów, pomiary czujników temperatury zasilania 

i  powrotu oraz stany pracy urządzeń regulacyjnych 

odczytywane są z  próbkowaniem 15 min. z  możli-

wością odczytu w trybie on-line z czasem odświeżania 

krótszym niż 30 sek. Daje to możliwość bieżącego 

monitoringu zmian poszczególnych parametrów 

i szybką reakcję decyzyjną w zakresie parametryzacji 

technologicznej obiektów oraz docelowo wykorzyst-

anie dla przyszłego elastycznego systemu sterowania 

w oparciu o stworzony algorytm optymalnej pracy.

W kolejnym etapie projektu podłączono kilkanaś-

cie charakterystycznych i  istotnych dla sterowania 

całego systemu lokalizacji sieciowych z dodatkowymi 

pomiarami ciśnień i  temperatur. Ponadto zaimpor-

towane zostały parametry produkcyjne oraz parametry 

sieciowe z komór cieplnych z  systemu produkcyjnego 

źródła ciepła PRO2000. Operacja pozwoliła na ciągłe 

monitorowanie głównych pomiarów sieciowych 

łącznie z  integracją z  interfejsem produkcyjnym 

o nazwie PRO2000. 

Dodatkowo wzbogacono monitorowanie głównych 

odcinków instalacji alarmowej sieci preizolowanej, po-

przez wprowadzenie do systemu odczytu sygnałów pi-

lotażowych detektorów instalacji alarmowej odcinków 

sieci preizolowanej jako element dodatkowy. Pozwala to 

na kontrolę zawilgocenia poprzez zmianę rezystancji, 

a tym samym uszkodzeń izolacji. Docelowo planowane 

jest opracowanie metodyki detekcji całej sieci preizo-

RYS. 2

Mapa główna systemu
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kacja między serwerem PEC Ciechanów a urządzeniami 

GSM/GPRS odbywa się przez sieć TCP/IP poprzez serwer 

podłączony do Internetu identyfikowalny poprzez stały 

numer IP. Transmisja pomiędzy obiektami a serwerem 

jest prowadzona poprzez autorski wewnętrzny proto-

kół komunikacyjny. Zestaw danych zapisywany jest 

w protokole i przesyłany do serwera. Połączenie jest 

nawiązywane poprzez urządzenia obiektowe łączące się 

z danym portem dedykowanym konkretnemu adresowi 

IP. Uniemożliwia to w praktyce przechwycenie danych 

poprzez osoby niepowołane. Ponadto, w celu podwój-

nego zabezpieczenia dane przesyłane są w postaci „su-

rowej” bez klucza dekryptującego. Dane są widoczne 

jako ciąg bliżej nieokreślonych bajtów. Informację 

stanowią przesyłane dane oraz opis rozłożenia rejestrów 

i sposób ich interpretacji. W celu minimalizacji zagro-

żenia przechwycenia i wykorzystania danych opis ten 

zabezpieczony jest na maszynie serwera w programie 

komunikacyjnym.

W ramach systemu OCS wszystkie modemy GPRS 

posiadają identyczne programy sterujące. Modem po 

uruchomieniu zasilania sprawdza, z jaką konfiguracją 

obiektową powinien pracować. Zależnie od ustawionej 

konfiguracji w  formatce administratora zostaje ona 

uruchomiona. Identyfikacja obiektu odbywa się na 

podstawie numeru karty SIM. Odczyt liczników ciepła 

odbywa się w  przedziałach 15-minutowych. Dane 

odczytane z licznika ciepła są na bieżąco analizowane 

i w przypadku wykrycia błędu następuje natychmia-

stowe wysłanie do serwera danych raportu w formie 

określonego protokołu alarmu odpowiadającego kodo-

wi błędu licznika ciepła. 

Transmisja danych z modemów GPRS odbywa się 

w następujących wariantach:

transmisja z węzłów zasilanych sieciowo – co 15 

minut;

transmisja z węzłów z zasilaniem bateryjnym – 4 

razy na 24 godziny, odczyt liczników ciepła co 15 

minut z buforowaniem danych i alarmowaniem;

dla obiektów z zasilaniem sieciowym 230 V możliwy 

jest odczyt on-line co 1 sek., który posiada priorytet 

wykonania;

dla zasilania bateryjnego wykonywany jest przesył 

danych na serwer w określonych godzinach: 00:00, 

06:00, 12:00, 18:00. 

Interfejs graficzny systemu

Wizualizacja i  nadzór użytkowników pracy sieci 

ciepłowniczej odbywa się za pomocą interfejsu graficz-

nego zbudowanego w oparciu o mapę. Mapa główna, 

przedstawiona na rysunku nr 2, została podzielona 

zgodnie z obszarami działań mistrzów rejonów. Dzięki 

temu mistrz danego rejonu ma pełny dostęp w zakresie 

parametryzacji swoich obiektów i  do podglądu po-

zostały obszar. System identyfikuje użytkownika na 

poziomie logowania. Po zalogowaniu użytkownika ma 

on dostępne funkcjonalności, które zostały mu udostęp-

nione przez administratora systemu. 

Istnieje również możliwość wybrania z mapy miasta 

grupy obiektów, poprzez zaznaczenie na mapie dowol-

nego obszaru, w którym się one znajdują. Graficzny 

efekt wyboru dowolnego obszaru zaprezentowany 

jest na rys. 3. Do wybranego obszaru zostały dodane 

punkty reprezentujące obiekty poprzez zaznaczenie 

ich na mapie.

Odczytywane parametry oraz informacje alarmowe 

są wyświetlane na mapie sieci ciepłowniczej z możliwo-

ścią szybkiego przejścia do podmapy (mapy wycinka 

sieci) lub do ekranu synoptycznego wybranego węzła/

licznika. Wszystkie dane pomiarowe są prezentowane 

w formie tabelarycznej, jak i na schematach wizualiza-

cyjnych poszczególnych obiektów. Zmiana nastaw regu-

RYS. 3

Grupa obiektów 
wybranego rejonu 1
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latorów odbywa się z poziomu ekranu synoptycznego 

węzła poprzez zmianę wartości parametrów w oknie 

synoptyki. Pozwala to zdalnie parametryzować proces 

technologiczny w węzłach cieplnych, ograniczając czas 

i koszty wyjazdu na obiekty.

Funkcjonalności aplikacji

W ramach funkcjonalności aplikacji użytkowej sys-

tem umożliwia: bieżący odczyt parametrów z pojedyn-

czego węzła, grupy węzłów lub wszystkich węzłów oraz 

ustawienie automatycznego generowania raportów 

o  określonej godzinie. Możliwe jest monitorowanie 

wybranych parametrów w  dowolnym czasie, z  do-

wolnego przedziału czasu oraz przeglądanie danych 

historycznych. Interfejs umożliwia eksport raportów 

zawierających wybrane parametrów z dowolnego prze-

działu czasu do pliku wynikowego w formatach CSV, 

TXT, XLS, XML. Rys. 4 pokazuje formatkę graficzną 

wybranego węzła cieplnego dostępną dla użytkownika. 

Dane mogą być prezentowane w postaci tabelarycznej 

lub w  formie wykresów. System wspiera grupowe 

zadawanie parametrów oraz konfigurację alarmów 

technologicznych i  systemowych z  mapy głównej. 

Po wybraniu okna zadawania operator będzie mógł 

wysłać zmianę nastaw do regulatorów lub zmienić 

konfigurację alarmów. W systemie przewidziano dwa 

poziomy dostępu. Poziom administratora, który ma 

możliwość zadawania parametrów do wszystkich 

węzłów, oraz poziom mistrza rejonu, którego dostęp 

jest ograniczony jedynie dla przydzielonych obiektów. 

W ramach funkcjonalności administracyjnych system 

umożliwia: analizę błędów w odczytach danych, anali-

zę błędów  w transmisji danych, analizę mocy sygnału 

transmisyjnego, ustalenie logiki alarmów w urządze-

niach, możliwość diagnozowania i lokalizacji błędów 

w drzewie komunikacyjnym systemu.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu OCS. 

Wymiar praktyczny

Jedną z podstawowych korzyści wdrożenia systemu 

OCS jest pełna automatyzacja procesu rozliczenia 

sprzedaży ciepła z układów pomiarowo-rozliczenio-

wych. W efekcie wdrożenia projektu, oprócz obniżenia 

kosztów odczytu ciepłomierzy i przyspieszenia procesu 

odczytowego, uzyskano możliwość pozyskiwania 

informacji on-line dotyczących poprawności funkcjo-

nowania układów pomiarowych. Obecnie cały proces 

weryfikacji odczytów i  w  następstwie fakturowania 

klientów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną 

i został skrócony z sześciu do jednego dnia.

Ponadto system umożliwia ciągły nadzór nad 

jakością produktu w postaci ciepła. Dane przesyłane 

z liczników ciepła i węzłów umożliwią służbom eks-

ploatacyjnym zdalną kontrolę poprawności parame-

trów pracy elementów sieci oraz sygnalizację stanów 

awaryjnych. Kontrola przepływów i  mocy cieplnej 

pobieranej pozwala ustalić obiekty z przekroczeniami 

parametrów, a  odpowiednia ich analityka pozwala 

na wykrycie obiektów rozliczeniowych z nielegalny-

mi poborami. System pozwala również na bieżąco 

kontrolować wykorzystanie mocy zamówionej przez 

odbiorców i egzekwować ewentualne przekroczenia. 

OCS stwarza możliwość przeprowadzenia i udokumen-

towania odczytów testowych i kontrolnych na żądanie.

Zastosowane technologie pozwalają zdalnie kon-

trolować pracę węzłów ciepłowniczych. Przed wdro-

żeniem systemu każda zmiana ustawień odbywała się 

w  miejscu ulokowania poszczególnych elementów. 

W  wyniku przebudowy zarządzanie siecią odbywa 

się z jednego centrum decyzyjnego. System zapewnia 

dyspozytorom stały dostęp do  niezbędnych danych 

oraz wczesne ostrzeganie przed awariami i usterkami 

w systemie poprzez system alarmowy.

RYS. 4

Formatka szczegółowa 
wybranego obiektu
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W  miarę budowy bazy danych historycznych, 

z coraz większą dokładnością można przeprowadzać 

analizę danych z każdego licznika ciepła zamontowa-

nego w węźle, co pozwala między innymi na bieżąco 

wyznaczać wskaźniki schłodzenia, tj. delta T oraz 

wskaźniki przepływu czynnika wyrażone w m3 na ilość 

sprzedanej energii GJ. Optymalizacja wymienionych 

wyżej wskaźników poprzez doregulowanie instala-

cji, wymianę pomp lub czyszczenie wymienników 

powinna w  dłuższej perspektywie czasu generować 

oszczędności zużycia energii elektrycznej, poprzez 

ograniczenie strat transportowych w  sieciach nisko- 

i wysokoparametrowych. Diagnostyka pracy węzłów 

polegająca na kontroli temperatury powrotu wody 

sieciowej pozwala identyfikować węzły z  zawyżoną 

temperaturą powrotu, co umożliwia zmniejszenie 

strat na przesyle. System pozwala na szybką reakcję 

służb w  przypadku nieprawidłowości parametrów, 

które mają wpływ na jakość dostaw. Działy techniczne 

mogą wykorzystywać analizy zgromadzonych danych 

w projektowaniu inwestycji i remontów. Na podstawie 

pomiarów sieciowych na wszystkich końcówkach sieci 

cieplnej możliwa jest optymalizacja charakterystyki 

pracy sieci wysokoparametrowej. Pozwala to uzyskanie 

oszczędności energii elektrycznej na pompowaniu, 

dzięki dokładniejszej nastawie ciśnienia dyspozy-

cyjnego oraz zmniejszenie strat sieciowych poprzez 

dostosowanie parametrów temperatury zasilania sieci.  

Perspektywy rozwoju systemu – etap II inteligent-

na sieć

Na podstawie analizy matematycznej modelu sieci 

można zoptymalizować przepływy i zdać parametry 

zasilania, a w konsekwencji uzyskać ograniczenie strat. 

Należy jednak zauważyć, że w  zautomatyzowanych 

sieciach ciepłowniczych sterowanych jakościowo 

i ilościowo, poprzez zmianę temperatury i przepływu 

czynnika grzewczego, występuje zjawisko przeregu-

lowania sieci wskutek niewłaściwego uwzględniania 

krótkoterminowych prognoz meteorologicznych. 

Zagadnienie to występuje w systemach całkowicie zau-

tomatyzowanych, w których przepływ wody sieciowej 

przez źródło ciepła jest określany przez układy regulacji 

pogodowej węzłów ciepłowniczych. Jest to zagadnienie 

dość skomplikowane ze względu na akumulacyjność 

sieci, która generuje opóźnienia w reakcjach zmienno-

ści temperatury zewnętrznej. 

Dlatego należy dążyć do stworzenia narzędzia in-

formatycznego pozwalającego na łączenie, wzajemną 

komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi 

elementami infrastruktury w oparciu o matematyczną 

analizę danych bieżących i historycznych, które można 

nazwać inteligentną siecią. W tym kierunku będą po-

dejmowane dalsze działania rozwojowe wdrożonego 

systemu OCS zmierzające do osiągnięcia poziomu in-

teligentnej sieci. Efektem realizacji projektu jest stwo-

rzenie dynamicznego modelu sieci z blokiem progra-

mistycznym wsparcia decyzyjnego, wykorzystującego 

prognozowanie w trybie nadążnym zapotrzebowania 

mocy oraz parametrów ciepła wysyłanego do sieci. 

***

Wdrożenie i  kontynuacja zadania inteligentnej 

sieci przesyłowej systemu ciepłowniczego miasta 

Ciechanowa powinno przynieść korzyści dla jej 

mieszkańców w wymiarach:

Ekologii – ponieważ dzięki programowi Inteli-

gentnej Sieci Ciepłowniczej nastąpi zmniejszenie 

strat na przesyle oraz zużycia energii elektrycznej, 

co skutkuje ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych. 

Komfortu odbiorców – poprzez możliwość szybkiej 

reakcji na awarie lub nieprawidłowości parame-

trów dostaw i dzięki bieżącej korekcie zadawanych 

parametrów.

Bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego  

– dzięki nowoczesnej infrastrukturze i systemowi 

wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi awa-

riami lub usterkami. 

Wszystkie wyżej wymienione zalety programu 

Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej mają charakter inno-

wacyjny i wpisują miasto Ciechanów do modelu smart 

city. Inteligentne sieci to jeden z istotnych elementów 

nowoczesnej koncepcji miasta inteligentnego, czyli 

miasta zarządzanego w sposób ekologiczny, oszczędny, 

funkcjonalny i  efektywny, z  wykorzystaniem naj-

nowszych dostępnych technologii informatycznych 

i komunikacyjnych.

Literatura dostępna na

www.kierunekenergetyka.pl

Przypisy
1 Smart gird – powołana przez Komisję Europejską grupa 

zadaniowa ds. inteligentnych sieci definiuje ISE jako „sieci 
elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integro-
wać zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do 
nich użytkowników – wytwórców, konsumentów i użyt-
kowników będących zarówno wytwórcami, jak i konsu-
mentami – w celu stworzenia oszczędnego pod względem 
gospodarczym i zgodnego z zasadami zrównoważonego 
rozwoju systemu energetycznego, charakteryzującego się 
niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeń-
stwem dostaw”.

2 Ciepło systemowe to produkt w postaci ciepła i ciepłej 
wody dostarczany do odbiorców przez systemy sieci 
ciepłowniczej. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, eko-
nomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.

3 Bariera 3 klucz – pracownik odczytujący licznik ciepła 
musiał otworzyć troje drzwi, do: budynku, piwnicy, węzła. 

4 System bilingowy – jest to moduł umożliwiający rozlicza-
nie wszystkich usług ciepłowniczych w jednolity sposób, 
wystawianie faktur oraz sprawne prowadzenie obsługi 
klienta.

„
System umożliwia ciągły nadzór nad jakością 
produktu w postaci ciepła
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