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PONIŻEJ TEJ TEMPERATURY
AUTOMATYKA POGODOWA
WŁĄCZY OGRZEWANIE

Ogrzewaj i oszczędzaj

Często z obawy przed wysokimi 
rachunkami, decyzję o włączeniu 
ogrzewania odkładamy w czasie. 
Takie zachowanie niesie za sobą 
negatywne konsekwencje za-
równo dla naszego zdrowia, jak 
i dla domowego budżetu. Wbrew 
pozorom nie oszczędzamy pienię-
dzy, ale wręcz przeciwnie może-
my zapłacić więcej. Jeśli po lecie 
dopuścimy do nadmiernego wy-
chłodzenia budynku, trzeba liczyć 
się z tym, że poniesiemy większe 
koszty związane z rozpoczęciem 
dostawy ciepła. Dzieje się tak 
dlatego, że ciepło najpierw musi 
ogrzać wychłodzone mury i do-
piero wówczas zacznie ogrzewać 
mieszkanie. W ten sposób zuży-
wamy więcej ciepła, niż wówczas 
gdy w mieszkaniu panowałaby 
względnie stała temperatura.

Pomoże Ci pogodynka

Z drugiej strony boimy się, że nie-
potrzebnie przegrzejemy miesz-
kanie. Obawiamy się, że będzie 
za gorąco, zwłaszcza, że pogoda 
w Polsce bywa bardzo kapryśna, 
a temperatury potrafią się zmie-
nić z dnia na dzień. W przypadku 
ciepła systemowego nie musimy 
się o to martwić. O właściwym 
momencie włączenia ogrzewania, 
decyduje automatyka pogodowa 
czyli tzw. „pogodynka”, która za-
montowana jest we wszystkich 
węzłach cieplnych LPEC.

System inteligentny

Automatyka pogodowa dosto-
sowuje dostawę ciepła do ak-
tualnych warunków atmosfe-
rycznych. Nie ma więc problemu 
z przegrzewaniem mieszkań. Cie-
pło jest dostarczane do budynku 
tylko w sytuacji, gdy temperatura 
zewnętrzna spadnie poniżej okre-
ślonego poziomu (najczęściej jest 
to 12°C). Analogicznie, jeśli się 
ociepli, automatyka pogodowa 
zatrzyma dostawę ciepła. Tym 
samym mieszkaniec płaci tylko za 
ciepło, z którego faktycznie sko-
rzystał. Takie rozwiązanie spraw-
dza się szczególnie w tzw. okre-
sach przejściowych, gdy mamy 
do czynienia z trudnym do prze-
widzenia  spadkiem lub wzrostem 
temperatur.

Pojęcie sezonu grzewczego dawno przestało być aktualne. Już nie 
trzeba czekać aż temperatura na zewnątrz utrzyma się poniżej 12°C 
przez kilka kolejnych dni, aby grzejniki zrobiły się ciepłe. LPEC 
zapewnia dostawę ciepła przez 12 miesięcy w roku. Wystarczy 
tylko telefon do spółdzielni lub zarządcy budynku.

KORZYSTAJ Z CIEPŁA ZAWSZE WTEDY, GDY GO POTRZEBUJESZ



Poproś administratora
o rozpoczęcie ogrzewania

Sam reguluj temperaturę
w mieszkaniu
Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach 
w mieszkaniu powinna być dostosowana do na-
szych indywidualnych potrzeb. Dlatego należy ak-
tywnie korzystać z przygrzejnikowych zaworów 
termostatycznych, umożliwiających ustawienie 
temperatury wewnętrznej na odpowiednim po-
ziomie. Zalecana temperatura dla pokoju dzien-
nego wynosi 20°C, dla sypialni (gdy śpimy) 18°C, 
dla łazienki 24°C. Podczas dłuższej nieobecności 
w mieszkaniu (wyjazd na urlop, weekend) nie po-
winno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale na-
leży zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16-
17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu 
pomieszczeń.

Dbaj o mieszkanie 
i cały budynek
Kiedy mówimy o cieple w pomieszczeniu, mamy 
najczęściej na myśli temperaturę otaczającego nas 
powietrza. Tymczasem ogrzewamy nie tylko powie-
trze, ale również całą bryłę budynku – ściany i inne 
elementy konstrukcyjne. Ich temperatura wpływa 
także na odczuwalny komfort w mieszkaniu. 

Jesień tuż, tuż...

Wrzesień przynosi nam zwy-
kle coraz chłodniejsze wieczory, 
noce i poranki. Już teraz warto 
zadbać o komfort cieplny w na-
szych mieszkaniach i włączyć 
ogrzewanie, by nie dopuścić do 
nadmiernego wychłodzenia bu-
dynku. Przypominamy zatem, jak 
rozpocząć ogrzewanie w naszych 
mieszkaniach.

Kto i kiedy decyduje 
o terminie włączenia 
ogrzewania?

O momencie rozpoczęcia dosta-
wy ciepła do budynku decydu-
ją odbiorcy, którzy zgłaszają do 
LPEC chęć rozpoczęcia dostawy 
ciepła. Służby LPEC S.A., od-
powiedzialne za uruchamianie 
ogrzewania, są w stałej gotowości 
i czekają na sygnał od klientów.

Konkurencyjne ceny
Ciepło systemowe z LPEC to obecnie najtańszy 
sposób ogrzewania mieszkania. Ciepło systemowe 
jest tańsze od ogrzewania gazowego czy olejowe-
go.

Co może zrobić mieszka-
niec lub użytkownik, kiedy 
jest mu zimno 
w mieszkaniu?

Mieszkańcy i użytkownicy lokali 
w zasobach spółdzielni czy wspól-
not mieszkaniowych zgłaszają 
potrzebę uruchomienia dostawy 
ciepła do swoich zarządców lub 
administratorów. Zarządcy decy-
zję o rozpoczęciu dostawy ciepła 
przekazują do LPEC.

MIESZKAŃCY ZGŁASZAJĄ CHĘĆ
ROZPOCZĘCIA DOSTAWY CIEPŁA
DO ADMINISTRATORA

ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE
DECYZJĘ O ROZPOCZĘCIU
DOSTAWY CIEPŁA DO LPEC

LPEC ROZPOCZYNA
DOSTAWĘ CIEPŁA



Czy wiesz, że twój organizm i umysł naj-
lepiej pracują w temperaturze oscylującej 
między 20 a 23oC. Wszelkie odchylenia 
temperatury od tego zakresu powodują 
spadek naszej efektywności.

Jeżeli przebywasz w miejscu zbyt cie-
płym, dużo szybciej odczuwasz zmęcze-
nie. Pod wpływem wysokiej temperatu-
ry stajesz się rozleniwiony i senny. Zbyt 

pokój dzienny 20oC

20oC

sypialnia 18oC

18oC

łazienka 24oC

24oC

Temperatura w poszczególnych 
pomieszczeniach w mieszkaniu 
powinna być dostosowana do 
naszych indywidualnych potrzeb. 
Zalecana temperatura dla poko-
ju dziennego wynosi 20°C, dla 
sypialni (gdy śpimy) 18°C, dla ła-
zienki 24°C. Podczas dłuższej nie-
obecności w mieszkaniu (wyjazd 
na urlop, weekend) nie powinno 
się wyłączać ogrzewania całkowi-
cie, ale należy zmniejszyć je o kilka 
stopni do temperatury 16-17°C, 
co zapobiegnie nadmiernemu wy-
chłodzeniu pomieszczeń.

Nie za niska….

Podczas, gdy w mieszkaniu sa-
modzielnie można regulować 
temperaturę, w miejscu pracy 
nie jest to już takie oczywiste. 
Jednak na straży przestrzegania 
odpowiednich temperatur stoją 
tu przepisy BHP i prawo pracy. 
Ogólna zasada brzmi następują-
co: temperatura w pomieszcze-
niach powinna być dostosowa-
na do rodzaju pracy. Jednak nie 
może być niższa niż 14oC, chyba 
że względy technologiczne na 
to nie pozwalają, czego przykła-

Nie za wysoka…

Temperatura minimalna w miejscu 
pracy została w przepisach ściśle 
określona. Nie ma jednak tak kon-
kretnych ustaleń co do dopusz-
czalnej temperatury maksymal-
nej. A przynajmniej nie jest ona 
określona stopniami Celsjusza. 
Do wskazywania maksymalnej 
temperatury w miejscu pracy, słu-
ży wskaźnik obciążenia cieplnego 
(termicznego) ustroju człowieka 
w gorącym środowisku, który jest 
używany w certyfikacji ISO, tzw. 
Wet Bulb Globe Temperature. Na 
obciążenie cieplne wpływa bo-
wiem więcej czynników, niż sama 
temperatura w pomieszczeniu, 
a są nimi m.in. czas przebywania 
w nagrzanym miejscu, przepływ 
powietrza, wilgotność, czy rodzaj 
odzieży. Dla ułatwienia przyjmu-
je się kilka zakresów, które od-
powiadają normom obciążenia 
cieplnego dla poszczególnych 
prac. W przypadku ciężkiej pra-
cy fizycznej na hali produkcyjnej, 

dem jest np. praca w chłodni. Je-
żeli pracujesz w biurze, pamiętaj, 
że temperatura tam panująca 
nie może być niższa niż 18oC.

temperatura nie powinna prze-
kraczać 28oC, natomiast w przy-
padku szczególnych warunków 
pracy temperatura maksymalna to 
26oC, a przy pracy biurowej 30oC. 
Gdyby jednak te progi zostały 
przekroczone, pracodawca powi-
nien dostosować cały cykl pracy 
do procesów technologicznych, 
wyposażając pracowników w od-
powiednie ubrania, dostarczając 
wodę do picia lub wprowadzając 
dodatkowe przerwy w pracy.

KOMFORT CIEPLNY WPŁYWA NA TWOJE ZDROWIE

Optymalna temperatura 
dla organizmu człowieka

niska temperatura natomiast sprawia, że 
organizm traci energię na ogrzanie się 
i w mniejszym stopniu zasila umysł. Orga-
nizm próbując się rozgrzać spina mięśnie 
ciała, przez co szybciej się męczy. W eks-
tremalnie zimnych warunkach dłonie za-
czynają się trząść, co uniemożliwia prawi-
dłowe funkcjonowanie. Z tych powodów 
warto utrzymywać optymalną tempera-
turę zarówno w domu, jak i w pracy. 



Jak zadbać
o kaloryfer przed zimą?
Racjonalne korzystanie z ciepła systemowego to również odpowiednie przygotowanie 
grzejników i instalacji centralnego ogrzewania do sezonu grzewczego. Pamiętajmy, że 
maksymalne odkręcenie zaworów przy kaloryferze pozwoli uniknąć zapowietrzenia się 
urządzenia przy ponownym napełnianiu instalacji i uchroni głowice termostatyczne przed 
uszkodzeniem.

To takie proste

Po zakończeniu okresu inten-
sywnego ogrzewania mieszka-
nia, zawory przy kaloryferze na-
leży ustawić na pełne otwarcie, 
a w przypadku zaworu termosta-
tycznego, ustawić głowicę termo-
statyczną na maksymalną nasta-
wę (zależnie od typu głowicy „5” 
lub „8”). Dzięki tej prostej czyn-
ności, przedłużamy żywotność 
i bezawaryjne działanie zaworu 
wraz z głowicą termostatyczną. 
Wymiana uszkodzonego urzą-
dzenia może stanowić spore ob-
ciążenie dla domowego budżetu. 
Może się tak niestety skończyć, 
gdy przez cały okres wiosny i lata, 
kiedy już kaloryfery nie grzeją, na-
sze zawory będą pozakręcane.

… i działa!

Dodatkowo, ta drobna czynność, 
czyli otwarcie zaworów, ułatwia 
i przyspiesza ewentualne prace 
remontowe instalacji centralne-
go ogrzewania w budynku lub 
w mieszkaniu. Dzięki temu unik-
niemy zapowietrzeń grzejników, 
podczas napełniania wodą insta-
lacji centralnego ogrzewania po 
zakończeniu prac remontowych. 

O grzejnikach pomyśl już 
latem

Instalacje centralnego ogrzewania 
z otwartymi zaworami w sezonie 
letnim gwarantują także spraw-
ne rozpoczęcie kolejnego okresu 
grzewczego. Urządzenia zostaną 
szybciej włączone do pracy oraz 
nie będą wymagały indywidual-
nego odpowietrzania pojedyn-
czych grzejników. Korzystanie 
z pełni funkcji, jakie umożliwiają 
głowice termostatyczne, zaczyna-
my już po kilku dniach od momen-
tu rozpoczęcia ogrzewania.

Warto pamiętać, że prawidłowe przy-
gotowanie kaloryferów do seoznu 
grzewczego wokresie wiosenno-let-
nim, zaowocuje sprawną i bezawaryj-
ną pracą urządzeń w zimie.

Opłaty za ogrzewanie to jeden z istotnych składników budżetu domowego, zwłaszcza 
w okresie zimy. Dlatego warto zadbać o to, żeby nie martwić się o rachunki i jednocze-
śnie mieć poczucie, że działamy w zgodzie z ekologią. Aby racjonalnie wykorzystać ciepło 
systemowe i cieszyć się optymalną temperaturą w mieszkaniu, wystarczy pamiętać o pod-
stawowych zasadach. Dzięki kilku prostym wskazówkom możemy zaoszczędzić pieniądze 
i cieszyć się z ciepłego mieszkania.

Korzystaj 
z ciepła racjonalnie!

Kontroluj temperaturę 
w mieszkaniu

Dopasuj temperaturę do swoich 
preferencji. Różne pomieszczenia, 
w zależności od przeznaczenia, 
potrzebują innych temperatur. 
W sypialni możesz utrzymywać 
niższą temperaturę, nawet 18°C. 
W pokoju dziennym wystarczy 
temperatura 20-21°C, a w ła-
zience powinna być najwyższa 
bo 24°C. Wychodząc z domu 
również zmniejszaj temperaturę. 
Pamiętaj jednak, żeby nie wyzię-
biać pomieszczeń całkowicie, po-
nieważ ponowne nagrzanie ścian 
będzie kosztowało Cię więcej, 
niż utrzymanie stałej, optymalnej 
temperatury. 

Wietrz krótko  
 i intensywnie

Chcąc przewietrzyć mieszkanie, 
zawsze najpierw przykręć kalory-
fer, a następnie otwórz szeroko 
okna. Wywietrz intensywnie po-
mieszczenie (jednak nie dłużej niż 
10 - 15 minut), aby świeże powie-
trze dostało się do środka. Po za-
mknięciu okien ponownie odkręć 
kaloryfer, by cieszyć się ciepłym 
i świeżym powietrzem w swoim 
mieszkaniu.

Nie zasłaniaj grzejników

Aby ogrzewanie mieszkania było 
efektywne, ciepło płynące z grzej-
ników powinno równomiernie 
cyrkulować po mieszkaniu. Nie 
zasłaniaj kaloryferów zasłonami, 
meblami oraz innymi elementami 
dekoracyjnymi. Aby ograniczyć 
straty ciepła, możesz też zastoso-
wać ekrany zagrzejnikowe, które 
są zrobione z izolujących mate-
riałów. Dzięki temu ciepło będzie 
kierowane do wewnątrz mieszka-
nia.

Korzystaj ze sprawnych 
grzejników.

Remont to dobry moment na 
przyjrzenie się kaloryferom 
w mieszkaniu. Jeżeli nie spełniają 
swojej funkcji odpowietrz je lub 
wymień na sprawne. Do malowa-
nia używaj specjalnej farby do ka-
loryferów, która przepuszcza cie-
pło i przed samym malowaniem 
oczyść grzejniki z poprzednich 
warstw malarskich.

OSZCZĘDZAJ CIEPŁO NA CODZIEŃSPRAWDŹ CZY ODKRĘCIŁEŚ ZAWORY



Oszczędzaj ciepłą wodę
Ciepło systemowe ogrzewa także wodę 
użytkową w budynkach, dlatego chcąc 
korzystać z ciepła racjonalnie warto pa-
miętać także o oszczędzaniu ciepłej wody. 
Pomogą w tym baterie jednouchwyto-
we oraz perlatory, które zwiększają wy-
dajność używanej wody. Można także 
przyjrzeć się swoim nawykom, wybierając 
oszczędniejsze rozwiązania.

Aby oszczędzać ciepłą wodę:

zakręcaj kran w czasie codziennego my-
cia zębów, głowy czy podczas porannego 
golenia;

wymień tradycyjne dwuuchwytowe bate-
rie w domu na jednouchwytowe lub bez-
dotykowe. Dzięki temu nie tracisz wody 
przy ustawianiu pożądanego strumienia 
i temperatury wody;

wybierz prysznic zamiast wanny. Kąpiel 
pod natryskiem ogranicza ilość zużywa-
nej wody;

oszczędzaj wodę zmywając naczynia. 
Używaj niewielkiego strumienia wody do 
zmywania naczyń. Jedną komorę napeł-
nij wodą przeznaczoną do mycia a pod 
strumieniem bieżącej wody tylko opłukuj 
umyte naczynia;

zamontuj perlatory, czyli specjalne sit-
ka, które stosuje się na końcu kranu, aby 
napowietrzyć wodę, zwiększając tym sa-
mym jej strumień. 

sprawdzaj stan techniczny kranów oraz 
instalacji. Naprawiaj na bieżąco wszystkie 
usterki, aby nie dopuścić do przecieków.

Zatrzymaj ciepło w pomieszcze-
niach wspólnych
Nie ignoruj otwartych okien na klatkach schodowych, 
korytarzach, w piwnicach i na poddaszach. Jeśli w czę-
ściach wspólnych budynku występują jakiekolwiek 
nieszczelności, to lepiej mieć świadomość, że w tych 
miejscach może uciekać ciepło, za które płacą wszyscy 
mieszkańcy budynku. Chcąc zaoszczędzić na rachun-
kach upewnij się, że ciepło w częściach wspólnych nie 
marnuje się, a w razie wątpliwości zwróć uwagę admi-
nistracji.

Termomodernizacja
Działaniem znacznie podnoszącym efek-
tywność ogrzewania jest termomoder-
nizacja budynku. Ocieplone ściany nie 
przepuszczają ciepła na zewnątrz blo-
ku, dzięki czemu zużycie ciepła maleje. 
W ten sposób oszczędzasz ciepło nie 
tylko w mieszkaniu, ale też w częściach 
wspólnych budynku.

Zadbaj o szczelne okna
Nie pozwól, by ciepło uciekało z mieszkania. Najczęstszą 
przyczyną utraty ciepła są stare, nieszczelne okna. Mo-
żesz sprawdzić, czy dobrze spełniają one swoją funkcję 
przyglądając się wszelkim nieszczelnościom. Jeśli okna 
w mieszkaniu są jeszcze starego typu i nie da się ich już 
bardziej uszczelnić warto wymienić je na nowe.
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