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Schemat systemu ciepłowniczego sterowany telemetrią 

Sieci ciepłownicze – ok. 100 km 

Obiektów wpiętych do telemetrii – ponad 900 szt. 



Metropolitalna sieć światłowodowa 

Gmina Miasta Tarnowa 

KONSORCJUM 
Konsorcjum eksploatuje: 
 144 km sieci światłowodowej (w tym 98,5 km MPEC Tarnów) 
Sieci światłowodowe wykorzystywane są przez MPEC oraz Tarnowskie Wodociągi do 
telemetrycznego nadzoru pracy sieci, a także przez służby monitorujące bezpieczeństwo w 
Tarnowie, służbę zdrowia i jednostki samorządowe. Z zasobów sieci korzystają także 
operatorzy usług multimedialnych w Tarnowie (dostarczających mieszkańcom  internet, 
telewizję, telefon).   
  
  

 
 



Główne zadania programu „Inteligentne-ciepło” 
realizowane u operatora 

• zdalna kontrola i sterowanie pracą węzłów cieplnych – minimalizacja kosztów 
osobowych i kosztów transportu (zmniejszenie ilości wyjazdów do obiektów, zdalna 
diagnostyka), 

• szybka lokalizacja awarii – skrócenie czasu ew. zaburzeń dostawy ciepła, 

• optymalizacja pracy sieci cieplnej 

– minimalizacja strat ciepła na przesyle 

– minimalizacja kosztów pompowania 

– minimalizacja uzupełnień oraz ubytków wody sieciowej, 

• wspomaganie Zakładu Przesyłu i Dystrybucji Ciepła w podejmowaniu decyzji 
związanych z obsługą sieci, 

• optymalizacja parametrów pracy, dynamiczne zarządzanie parametrami źródeł, 

• generowanie raportów związanych z parametrami i pracą sieci ciepłowniczej – 
wykorzystanie w decyzjach eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, 

• wsparcie analizy termohydraulicznej, przyłączanie nowych odbiorców, przełączanie 
kierunków zasilania, modele pracy sieci podczas awarii i różnych obciążeniach (zima, 
lato). 

 



zdalna kontrola i sterowanie pracą węzłów cieplnych 



Sytuacja Alarmowa - kiedyś 

Łączny czas zaburzenia 
dostawy ciepła - ok. 6h 

Zimno!!! Czas dojazdu – 20 minut 

3h od wystąpienia awarii 

Diagnostyka – 30 minut 

Usuwanie awarii – 1h 
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AWARIA!!! 



AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



Czas dojazdu – 20 minut 

Usuwanie awarii – 30 minut 

AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



Łączny czas zaburzenia dostawy 
ciepła - ok. 30 minut 

Uzyskanie komfortu 
ogrzewania – 20 minut 

Czas dojazdu – 20 minut 

Usuwanie awarii – 30 minut 

AWARIA!!! 

Sytuacja Alarmowa - dzisiaj 



Główne zadania programu „Inteligentne-ciepło” 
na styku operator - odbiorca 

• ciągłe monitorowanie parametrów jakościowych dostawy ciepła 
i parametrów handlowych, 

• zdalne nastawy regulatorów pogodowych – graniczne temp. 
zewn., krzywe grzewcze, harmonogramy zaniżania parametrów,  

• archiwizowanie danych, repozytorium danych historycznych 
pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji, 

• zdalne odczytywanie liczników ciepła, 

• rozliczanie ciepła w systemie e-klient. 



Monitoring danych 
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Główne zadania programu „Inteligentne-ciepło” 
w obszarze odbiorcy ciepła 

• analiza zużycia ciepła – portal ogólnie dostępny, 

• system wczesnego ostrzegania o awariach instalacji 
odbiorczych, 

• możliwość otrzymywania analiz zużycia ciepła lub 
monitoringu ciągłego parametrów handlowych, 

• wykorzystanie danych i analiz w obszarze 
efektywności energetycznej. 

 



Portal analizy.mpec.tarnow.pl 

nagrodzony medalem praw konsumentów 



www.analizy.mpec.tarnow.pl 

Ilość odsłon ok. 76 000 



www.analizy.mpec.tarnow.pl 







25-lecia PRL 5 - Tarnów 

Ściany boczne – ocieplone 
Okna – częściowo wymienione na PCV 
Grzejniki wyposażone w zawory 
termostatyczne 
Brak podzielników kosztów 





25-lecia PRL 6 - Tarnów 

Ściany – wszystkie ocieplone 
Okna –wymienione na PCV 
Grzejniki wyposażone w zawory 
termostatyczne 
Ciepło rozliczane w lokalach w 
oparciu o podzielniki kosztów 
 



25-lecia PRL 5 - Tarnów 25-lecia PRL 6 - Tarnów 

- 36% 



Edukacja na portalu www.analizy.mpec.tarnow.pl  
dowiedz się, jak oszczędzać ciepło 

Porady jak oszczędzać 

Posłuchaj audycji 

Pobierz ulotkę 





Dziękuję za uwagę 


