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WARTO WIEDZIEĆ 
 

Informacja dla końcowych odbiorców ciepła / uŜytkowników lokali 

 - w budownictwie wielorodzinnym 
 

1. Jak wynika z prawie stuletnich analiz i badań, 
wdroŜenie indywidualnego opomiarowania 
i rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (c.o.) 
skutkuje zmniejszeniem zuŜycia i kosztów ciepła od 
20 do 30%.  
 

2. WdroŜenie systemu indywidualnych rozliczeń                
w lokalu o powierzchni 40m2 – daje: średnie roczne 
oszczędności  od 300,-  do 1.100,- zł /lokal, średnie 
10-cio letnie oszczędności od 3.000,- do 11.000,- zł 
(oszczędności wyliczone dla średniomiesięcznych 
kosztów ciepła - od 3,00 zł/m2 do 8,00 zł/m2). 

 

3. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 
(Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE) 
wprowadza obowiązek wprowadzenia we wszystkich 
krajach europejskich - pełnego indywidualnego 
opomiarowania i rozliczania kosztów c.o. – do dnia 
31 grudnia 2016r. W artykule 9 (Opomiarowanie) 
ww. Dyrektywy, pkt. 3 sprecyzowano, Ŝe w przypadku braku moŜliwości stosowania 
ciepłomierzy mają być stosowane podzielniki kosztów ciepła. Przyjęcie ww. 
Dyrektywy wynika z dąŜenia do ograniczenia zuŜycia i importu paliw, a takŜe 
ochrony środowiska naturalnego.  

 

4. Najtańszą (i jedyną – w budynkach z pionowym rozprowadzeniem czynnikiem grzewczego) 

metodą umoŜliwiającą wdroŜenie w budynku systemu indywidualnego opomiarowania i rozliczania 

kosztów ciepła c.o. jest zamontowanie na grzejnikach podzielników cieczowych lub 

elektronicznych. Koszt montaŜu podzielników na trzech grzejnikach wynosi: od 60,- (podzielniki 

cieczowe) do 180,- zł (podzielniki elektroniczne). 
 

5. W Polsce (od 1999r.) obowiązują normy dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (które są 

oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994): 
 

PN-EN 834:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zuŜycia ciepła przez 

grzejniki, Przyrządy zasilane energią elektryczną”, 
 

PN-EN 835:1999 – „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zuŜycia ciepła przez 

grzejniki, Przyrządy bez zasilania energią elektryczną, działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego”, 
 

6. Powszechnie znane w Polsce problemy i obawy dotyczące podzielnikowego systemu 
rozliczeń, zasadniczo wynikają ze stosowania cieczowych i elektronicznych 
podzielników, które pomimo spełnienia Polskich Norm PN-EN 834 i PN-EN 835 nie 
gwarantują rzetelnego pomiaru zuŜycia ciepła przez grzejnik. 
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7. Polska Norma PN-EN 835 - dopuszcza do stosowania podzielniki cieczowe, posiadające naddatek 

cieczy na tzw. „parowanie dyfuzyjne na zimno” przez okres 120 dni. Oznacza to, Ŝe podzielniki nie 

muszą posiadać naddatku cieczy na cały okres rozliczeniowy tj. 365 dni, a naturalne parowanie 

cieczy w okresie bez naddatku tj. 245 dni - rejestrowane jest jako zuŜycie. Skutkuje to 

powstawaniem błędów w podziale kosztów rozliczanych wg wskazań podzielników ( na grzejnikach 

róŜnego typu i mocy). 
 

8. Polska Norma PN-EN 834 - dopuszcza do stosowania podzielniki elektroniczne, które dokonują 

częściowego pomiaru zuŜycia i nie odróŜniają ciepła pochodzącego z innych źródeł (np. słońca, 

kuchenki gazowej, grzejnika elektrycznego) od ciepła pochodzącego z systemu c.o. Dlatego przy 

stosowaniu podzielników elektronicznych (wielu firm), naliczanie zuŜycia jest uwarunkowane 

załoŜeniami np.: 

a) brak pomiaru zuŜycia w okresie od maja do września,  

b) przekroczeniem przez grzejnik temperatury np. 34 stopni C, 

c) przekroczeniem róŜnicy temperatur pomiędzy temperaturą grzejnika i temperaturą 

pomieszczenia o np. 4 stopnie C ( ∆t 4 stopnie C).  
 

9. Problem dokładności pomiaru przez podzielniki elektroniczne (wielu firm) nasila się na 

przewymiarowanych grzejnikach, co jest regułą w budynkach po termomodernizacji (moc 

grzejników zawyŜona jest o około 100%) i korzystaniu z zaworów termostatycznych. Wówczas 

grzejniki często oddają ciepło, którego podzielniki z ww. uwarunkowaniami – nie rejestrują. 
 

10. Brak rzetelnego pomiaru ilości ciepła oddanego przez grzejnik nie przynosi odbiorcom ciepła 

(uŜytkownikom lokali) Ŝadnych korzyści, gdyŜ koszt niezmierzonego ciepła automatycznie 

przenoszony jest na tych uŜytkowników, którzy mają cieplejsze grzejniki.  
 

11. Bagatelizowanie przy wyborze podzielnika kwestii dokładności pomiaru lub Ŝywotności 
podzielnika, w minionych kilkunastu latach juŜ wielokrotnie skutkowało rezygnacją 
z rozliczeń wg podzielników lub koniecznością dwukrotnego – trzykrotnego zakupu i montaŜu 
podzielników (pierwszy podzielnik - cieczowy bez naddatku cieczy na 365 dni, drugi – 
elektroniczny o Ŝywotności 10 lat, trzeci – elektroniczny o Ŝywotności 10 lat).  

 

Rzetelne pomiary, profesjonalne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania 
 

12. Twórcą pierwszego podzielnika kosztów c.o. (dwuczujnikowy-

termoelektryczny - zdjęcie obok) był duński inŜ. Constantin Brun.  
 

13. Pierwsze podzielniki kosztów c.o. na świecie zamontowano w Danii 
w 1917r. – są uŜytkowane do dnia dzisiejszego. 
 

14. W Danii juŜ w 1946r. powołano pierwszą Komisję do zbadania rzetelności 

„podzielnikowego systemu pomiaru”. Opublikowanie przez ww. Komisję 

wyników badań (w 1953r.), zaowocowało coraz powszechniejszym montowaniem podzielników 

w innych krajach – w tym w Niemczech. W Danii obowiązują najbardziej wymagające normy 

dot. podzielników kosztów c.o.: DS-EN 834  i  DS-EN 835. 
 

15. Firma „BrunPol Serwis” jest polską-licencjonowaną firmą rozliczeniową (licencja duńskiej 

firmy Brunata) i posiada 20-to letnie doświadczenie w rozliczaniu kosztów ciepła c.o. 

wg podzielników Brunaty.  
 

16. Oferowane przez BrunPol Serwis cieczowe i elektroniczne podzielniki kosztów c.o. 
duńskiej firmy Brunata, cechuje najwyŜsza dokładność pomiaru zuŜycia ciepła przez grzejnik. 
Rozwiązania techniczne decydujące o dokładności pomiaru przez cieczowe i elektroniczne 
podzielniki kosztów c.o. są opatentowane przez firmę Brunata. 
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17. Nasi zleceniodawcy nigdy nie mieli zastrzeŜeń co do wiarygodności pomiarów zuŜycia 
wykonywanych przez cieczowe lub elektroniczne podzielniki Brunata i nie musieli wymieniać 
podzielników cieczowych na elektroniczne lub elektronicznych na elektroniczne (po 
dziesięcioletnim okresie pracy podzielnika elektronicznego).  
 

18. Nadal montujemy cieczowe (kapilarne) podzielniki kosztów Brunata RMK 87, które gwarantują 

dokładny pomiar zuŜycia ciepła przez grzejnik. Są rzetelną alternatywą dla elektronicznych 

podzielników innych firm. Podzielnik RMK 87 jako jedyny posiada naddatek cieczy (na tzw. 

naturalne parowanie tj. parowanie dyfuzyjne na zimno) przez cały okres rozliczeniowy tj. na 365 

dni. ZuŜycie na nieczynnym grzejniku = „0”. 
 

19. Elektroniczny podzielnik BrunataFutura+ jest jedynym podzielnikiem, który gwarantuje rzetelny 

pomiar zuŜycia ciepła oddanego przez grzejnik. Ciepło pochodzące z innych źródeł nie fałszuje 

wskazań podzielnika. Podzielnik precyzyjnie odróŜnia ciepło pochodzące z systemu c.o. od ciepła 

pochodzącego z innych źródeł (np. od słońca, kuchenki gazowej, urządzeń elektrycznych).  
 

20. Podzielnik Brunata Futura+ przez cały okres rozliczeniowy 

mierzy temperaturę grzejnika i temperaturę pomieszczenia (pomiary 

720 razy na dobę, zakres pomiarowy dla temperatury grzejnika i 

pomieszczenia: od 0 stopni C do 125 stopni C), a naliczanie zuŜycia 

rozpoczyna się automatycznie z chwilą rozpoczęcia oddawania przez 

grzejnik ciepła - pochodzącego z systemu c.o.  
 

21. Podzielniki elektroniczne Brunata Futura+ mają wymienną 

baterię (Ŝywotność 10 lat + 1 rok), dzięki czemu po upływie 

dziesięciu lat nie zachodzi konieczność zakupu nowego podzielnika 

(tak jak ma to miejsce w przypadku stosowania podzielników innych 

producentów). 
 

22. Cieczowe i elektroniczne podzielniki Brunaty mogą być 

stosowane przez kilkadziesiąt lat. Firma Brunata do dnia dzisiejszego 

obsługuje wszystkie typy podzielników, które zostały wyprodukowane w latach 1917-2013.  
 

23. W świetle obowiązującego w Polsce Prawa energetycznego (art. 45a ust. 9), Zarządca lub 

Właściciel dokonuje wyboru metody indywidualnego opomiarowania i rozliczania kosztów c.o., 

która ma stymulować UŜytkowników lokali do energooszczędnych zachowań oraz będzie zapewniać 

opłaty w sposób odpowiadający zuŜyciu ciepła na ogrzewanie. 
 

24. Warunkiem montaŜu podzielników kosztów ciepła c.o. 

jest wyposaŜenie grzejników w zawory termostatyczne, które 

umoŜliwją automatyczną regulację ciepła w pomieszczeniu. 

Koszt montaŜu ok. 120,- zł/szt. 
 

25. Od 1993r. promujemy i montujemy zawory 

termostatyczne duńskiej firmy Danfoss, która jako pierwsza 

na świecie (w 1943r.) skonstruowała przygrzejnikowe 

zawory termostatyczne. 
 

26. NajwaŜniejszymi cechami zaworów termostatycznych 

firmy Danfoss jest wysoka jakość wykonania, szybkość 

działania (szybkie reagowanie na zmianę temperatury) 

i niezawodność. Pracują po kilkadziesiąt lat. 

Średnie koszty za c.o. dla budynków o róŜnym 
zaawansowaniu termomodernizacji, sezon grzewczy 2012/2013: 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

Gwarantujemy wysoką jakość dostarczonych urządzeń 

potwierdzoną kilkudziesięcioletnią praktyką eksploatacyjną!  
 

 

 śr. koszt/1m2 
miesięcznie 

lokal 40m2 
zł rocznie 

Budynek ocieplony (nieopomiarowany) 4,60 2.208,00 
Budynek niedocieplony wybudowany w latach ’70 (opomiarowany) 3,20 1.536,00 
Budynek ocieplony i opomiarowany 2,10 1.008,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnie zuŜycie ciepła oraz koszty za c.o. w ocieplonych budynkach 
rozliczanych wg podzielników kosztów c.o. przez BrunPol Serwis 

 

 śr. zuŜycie 
GJ/1m2 

śr. koszt/1m2 
miesięcznie 

lokal/40m2 
rocznie 

Busko Zdrój, Świerczewskiego 10 0,326 2,75 1.320,00 
Jędrzejów, Mieszka I 6 0,274 2,46 1.180,80 
Końskie, Południowa 10 0,340 2,05 984,00 
Kozienice, Sikorskiego 6 0,314 2,03 974,40 
Lipsko, Śniadeckiego 9 0,254 1,69 811,20 
Opatów, Kopernika 11 0,346 2,95 1.416,00 
Opoczno, Partyzantów 38 – 1,75 840,00 
Ostrowiec, Stawki 24 0,292 1,95 936,00 
Pińczów, Dygasińskiego 6 0,333 3,00 1.440,00 
Sandomierz, Czachowskiego 19 – 2,19 1.051,20 
Sędziszów, Sady 8 0,212 1,31 628,80 
SkarŜysko Kamienna, Popiełuszki 15 0,215 1,41 676,80 
Stalowa Wola, Wyszyńskiego 23A 0,378 1,94 931,20 
Starachowice, Zakładowa 6 0,235 1,70 816,00 
Staszów, Mickiewicza 16 0,238 1,59 763,20 
Włoszczowa, BroŜka 25 0,238 1,93 926,40 

 

Aby zmniejszyć opłaty za ciepło w Waszym budynku naleŜy zamontować 
przygrzejnikowe zawory termostatyczne oraz podzielniki kosztów c.o. 

 


