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MPEC Tarnów w liczbach

Długość sieci ciepłowniczych – 105 km

Ilość węzłów cieplnych – 1120 szt.

Powierzchnia ogrzewana – 2 075 911 m2 Sprzedaż ciepła – 1 000 440 GJ/rok

Moc zamówiona na potrzeby c.o. – 146,23 MW

Moc zamówiona na potrzeby c.w.u. – 19,59 MW



Ciepłownictwo Tarnów
Rok 1994

osiedlowe kotłownie miałowe

lokalne kotłownie koksowo-miałowe



Miejska sieć ciepłownicza
po modernizacji

Rok 2017



MPEC Tarnów
Lider technologii przesyłu i dystrybucji ciepła

90 km nowoczesnej sieci preizolowanej z systemem alarmowym



„Inteligentne-ciepło”



MPEC Tarnów
Lider technologii przesyłu i dystrybucji ciepła

124 km sieci światłowodowej (165 km w konsorcjum)



MPEC Tarnów
Lider technologii przesyłu i dystrybucji ciepła

Nowoczesny system telemetrycznego nadzoru pracy sieci i węzłów 
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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

Uzyskanie komfortu 
ogrzewania – 3h

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



Co to znaczy, że budynek jest efektywny energetycznie?

Budynek efektywny energetycznie to budynek, który przy niskim zużyciu ciepła 
zapewnia komfort cieplny jego użytkownikom. 

Co wpływa na efektywność energetyczną budynku?

– użyte technologie i materiały

– zastosowane rozwiązania techniczne

– automatyka

– zachowania użytkowników



Portal analizy.mpec.tarnow.pl
dla budynków wielorodzinnych

nagrodzony medalem praw konsumentów

Portal bup.mpec.tarnow.pl

zamknięty portal dedykowany administratorom 
budynków użyteczności publicznej

Portale analiz zużycia ciepła

106 obiektów w bazie530 obiektów w bazie



Zawartość portali analiz zużycia ciepła:

a) dane rzeczywiste o zużyciu ciepła przez budynki w podziale 

na poszczególne lata i miesiące,

b) dane o powierzchni ogrzewanej i kubaturze poszczególnych 

budynków

c) wskaźniki zużycia ciepła w przeliczeniu na powierzchnię i kubaturę 

ogrzewaną obiektów,

d) analiza benchmarkingowa wskaźników zużycia ciepła budynku,

e) analiza zużycia ciepła sprowadzona do wartości średniego sezonu 

grzewczego pozwalająca na określenie poziomu zmian efektywności 

energetycznej budynków.



dane rzeczywiste

- prezentacja danych w dwóch jednostkach: GJ i kWh

- podział na poszczególne lata i miesiące

- wskaźnik zużycia ciepła w przeliczeniu na powierzchnię 
i kubaturę obiektu



- prezentacja wymienionych danych na czytelnych wykresach

- dodatkowa informacja o średniomiesięcznej temperaturze 
zewnętrznej na tle średnich z ostatnich 10 lat

dane rzeczywiste



- ukazuje pozycję konkretnego obiektu w danym roku 
na tle najgorszego, najlepszego i średniego budynku w mieście

- ranking budowany jest w oparciu o wskaźnik zużycia ciepła
w przeliczeniu na powierzchnię lub kubaturę obiektu

- prezentowane wskaźniki wyliczane są jako średnioważone

analiza benchmarkingowa



- dla celów porównawczych dane o zużyciu sprowadzono do wartości średniego 
sezonu grzewczego (212,5 dni; tzew 4,31oC)

- możliwe porównanie zużycia bez względu na czas trwania sezonu grzewczego 
oraz temperaturę zewnętrzną

- prezentowane dane dotyczą poszczególnych lat oraz skumulowane są w układzie 
narastającym

analiza poziomu zmian efektywności energetycznej



- prezentacja na wykresie zmiany poziomu zużycia ciepła 
konkretnego budynku na tle średniej w mieście, 

- dane sprowadzono do wartości średniego sezonu grzewczego 
(212,5 dni; 4,31oC)

analiza poziomu zmian efektywności energetycznej



Portal analizy.mpec.tarnow.pl
dla budynków wielorodzinnych

nagrodzony medalem praw konsumentów

530 obiektów w bazie



www.analizy.mpec.tarnow.pl

Ilość odsłon ok. 145 000



www.analizy.mpec.tarnow.pl















Portal bup.mpec.tarnow.pl

zamknięty portal dedykowany administratorom 
budynków użyteczności publicznej

106 obiektów w bazie















www.mpec.tarnow.pl
Oficjalna strona internetowa Spółki

www.ctg.tarnow.pl
Strona internetowa Centrum Techniki Grzewczej MPEC S.A. Tarnów

www.ue.mpec.tarnow.pl
Strona internetowa projektu modernizacji systemu ciepłowniczego

www.analizy.mpec.tarnow.pl
Strona internetowa tarnowskiego portalu analiz zużycia ciepła

Zapraszamy na nasze strony internetowe:


