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Elektrociepłownia kogeneracyjna, którą wybudujemy dla Państwa w Szamotułach będzie 
składała się z 3 silników gazowych o mocy 1,17 MWel każdy. Zasada działania takich silni-
ków jest dokładnie taka sama, jak silników umieszczonych w naszych samochodach. 
Oczywiście są one dużo większe. Wymiary jednego silnika przeznaczonego do pracy  
w elektrociepłowni to  5 m  x  3 m  x  3 m.  

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji jest relatywnie tanie i przyjazne 
środowisku. Z tego powodu jest zalecane i wspierane przez Unię Europejską oraz przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Dzięki wytwarzaniu energii w kogeneracji mieszkańcy Szamotuł mają pewność zachowa-
nia stabilnych cen ciepła na długie lata.  

Ciepło systemowe i prąd w kogeneracji 

Lubię Ciepło ! 
Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa pond 15 mln Polaków. To całkowicie bezpieczny 

produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy 

miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie w pracy i w domu, które 

nie  wymagają praktycznie żadnego zaangażowanie ze strony użytkownika.  

Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.  

Chcesz skorzystać z ciepła systemowego?    Zmieniasz kocioł gazowy lub węglowy 

na rozwiązanie systemowe?    A może chcesz cieszyć się komfortem całorocznego 

ogrzewania?    Masz inne pytania związane z ciepłem lub ciepłą wodą?  

PEC Szamotuły  jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń: 61 292 17 10 

www.cieplosystemowe.pl 
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Ciepło systemowe  

dla mieszkańców Szamotuł  

 KOGENERACJA ZACHÓD SA 
PEC Szamotuły 

PEC buduje miejską sieć ciepłowniczą 

Komisja Europejska przyjęła w 2009 roku tak zwany pakiet kli-
matyczno-energetyczny, polegający na zmniejszeniu przez 
wszystkie kraje unijne emisji gazów cieplarnianych przynajmniej 
o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. oraz na 
zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii końcowej do 20% w 2020 r. 
Dla Polski oznacza to konieczność ograniczenia emisji gazów 
z kotłowni węglowych oraz z małych lokalnych źródeł ciepła.   

PEC Szamotuły   włącza się w  działania  zmierzające do  zmniej-
szenia emisji  gazów i dbałości o czyste powietrze. 
W Szamotułach powstanie wysokosprawna elektrociepłownia 
kogeneracyjna, a ciepło do wszystkich odbiorców w mieście 
będzie dostarczane jednolitą miejską siecią ciepłowniczą.  

Lokalne kotłownie na terenie miasta będą  zamienione na węzły 
ciepłownicze. Cała produkcja ciepła zostanie zlokalizowana 
w obiektach elektrociepłowni.  

Ciepło systemowe 

Ciepło Systemowe to produkt dostarczany przez systemy miej-
skie, zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach 
mieszkalnych i użytkowych. Jest on całkowicie bezpieczny i przy-
jazny dla ludzi. Dzięki wysokim normom związanym z produk-
cją, jest to także ogrzewanie bezpieczne dla środowiska natural-
nego. Niezawodność działania zapewniają pracownicy firmy 
dostawcy, którzy stale dbają o  to, aby Ciepło Systemowe swym 
niewidzialnym działaniem zapewniało odczuwalne efekty.  

Ciepło systemowe pozwala na optymalizację kosztów ogrzewa-
nia. W każdym budynku powinna być  zainstalowana automaty-
ka pogodowa. Przy jej użyciu ciepło systemowe dostarczane jest 
zawsze, gdy na dworze zrobi się chłodniej, a w ciepłe dni dosta-
wa jest automatycznie przerywana. Użytkownik nie musi o ni-
czym pamiętać. Dzięki temu mieszkańcy nie ponoszą też zbęd-
nych kosztów ogrzewania. Warto oszczędzać! 

W tym numerze: 

Stabilne dostawy ciepła 

Miejska Sieć Ciepłownicza 

Propozycja dla Szamotuł 

Lubię Ciepło! 
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Urządzenia, które będą wytwarzały energię elek-
tryczną i ciepło w PEC Szamotuły mają techniczny 
okres życia od 25 do 40 lat.  

Dostawca technologii zapewnia pełen serwis  
techniczny w całym okresie pracy elektrociepłowni. 
Zaplanowane są coroczne przeglądy bieżące oraz  
remonty średnie co 4 lata i kapitalne co 8 lat.  

Elektrociepłownia będzie miała budowę modułową, 
co oznacza, że nigdy nie trzeba będzie wyłączyć 
wszystkich urządzeń wytwarzających energię  
elektryczną i ciepło.  Prace serwisowe i remontowe 
będą odbywać się naprzemiennie na kolejnych  
urządzeniach.  

Dla odbiorców ciepła w Szamotułach oznacza to,  
że dostawy ciepła będą stabilne i pewne przez cały 
okres eksploatacji elektrociepłowni,  czyli do 40 lat.  

Stabilne dostawy ciepła 

Miejska Sieć Ciepłownicza w Szamotułach 
Ciepło w Szamotułach będzie wytwarzane w elektrociepłowni kogeneracyjnej.  
Stamtąd, systemem rur ciepłowniczych będzie dostarczane do wszystkich odbior-
ców w mieście. 

Dla obecnych odbiorców ciepła nic się nie zmieni—zamiast z lokalnej kotłowni 
ciepło dotrze z miejskiej sieci. Warunki techniczne dostaw ciepła będą takie jak 
obecnie.  

Miejska Sieć Ciepłownicza pozwoli natomiast na podłączenie Ciepła Systemowego 
dla każdego nowego odbiorcy: bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, 
kamienic, urzędów, obiektów sportowych, zakładów produkcyjnych, 
obiektów handlowych i usługowych. 

Miejska Sieć Ciepłownicza będzie miała kształt zbliżony do pierścienia 
i dotrze do wszystkich części miasta. 

Projektanci i geodeci będą w najbliższych miesiącach wytyczać prze-
bieg sieci ciepłowniczej na szamotulskich ulicach i osiedlach. 
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 Proponujemy Państwu  dostawy Ciepła Systemowego.  

Doprowadzimy instalację ciepłowniczą do Państwa nieruchomości i wyposażymy 
budynek w węzeł ciepłowniczy lub podłączymy Ciepło Systemowe do istniejącego 
węzła.  

Propozycja dedykowana jest w szczególności wspólnotom mieszkaniowym i domom 
jednorodzinnym, których budynki zasilane są w ciepło z lokalnych źródeł (piece kaflo-
we, piece gazowe i węglowe, grzejniki elektryczna). Przyłączymy Państwa budynek 
do sieci ciepłowniczej, pomożemy wybudować instalację centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej lub dostosować istniejący w budynku system grzewczy.  

W niektórych budynkach wielorodzinnych istnieje możliwość zainstalowania urzą-
dzeń, dzięki którym za pobrane ciepło każdy lokal rozliczany będzie indywidualnie. 

Przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym proponujemy zindywidualizowane 
rozwiązania dostaw ciepła i chłodu. W zależności od specyfiki Państwa firmy dopasu-
jemy warunki techniczne i nośniki ciepła. Możliwe są dostawy wody grzewczej, pary 
technologicznej i wody lodowej pozwalającej na stworzenie taniego systemu klimaty-
zacyjnego.  

PEC Szamotuły   

zaprasza! 

Szamotuły   

ul. Lipowa 68 

tel.: 61 292 17 10 

fax: 61 292 17 10 

e-mail:  
szamotuly@kogeneracjazachod.pl 

Propozycja dla wspólnot mieszkaniowych,  
spółdzielni, instytucji publicznych,  
małych i dużych przedsiębiorstw  
oraz osób fizycznych w Szamotułach 


