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Jaka jest różnica między licznikiem ciepła a
podzielnikiem kosztów kupionego ciepła?

Rozliczenia pomiędzy dostawcą a odbiorcą ciepła prowadzone są na podstawie wskazań
układu pomiarowego, licznika ciepła, tj. przyrządu pomiarowego przeznaczonego do
pomiaru zużycia ciepła, podlegającego kontroli metrologicznej organów administracji miar
w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia, zatwierdzania typu. Ciepłomierz mierzy strumień
objętości nośnika ciepła oraz temperaturę nośnika ciepła. Zmierzone wartości fizyczne są
przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ).

Jedną z metod podziału kosztów zakupionego ciepła na poszczególnych użytkowników lokali
w budynkach wielolokalowych jest metoda z zastosowaniem podzielników kosztów
ogrzewania. Podzielniki kosztów ciepła nie są urządzeniami pomiarowymi, nie podlegają
wiec legalizacji. Ich wskazania nie pokazują ilości jednostek ciepła odebranego przez
grzejnik, na którym zostały zainstalowane. Pozwalają jednak obliczyć udział poszczególnych
grzejników w ogólnej ilości ciepła dostarczanego do całego budynku.

Jak działają podzielniki kosztów - cieczowe (wyparkowe) i elektroniczne.

Obecnie na rynku dostępne są dwa typy podzielników - cieczowe (wyparkowe) i
elektroniczne.
Podzielnik cieczowy (wyparkowy) wskazuje zużycie ciepła poprzez odparowanie cieczy ,
natomiast podzielniki elektroniczne na podstawie pomiaru temperatury grzejnika i
powietrza w pomieszczeniu.
Zmierzone w ten sposób wartości, przy uwzględnieniu m.in. usytuowania pomieszczenia w
budynku, typu i wielkości grzejnika wskazują na udział danego lokalu w ogólnym zużyciu
ciepła.

Podzielnik cieczowy (wyparkowy) - ma dwie rurki wypełnione nieszkodliwą substancją
chemiczną (heksanolem lub benzoesanem metylu), która pod wpływem ciepła z grzejnika
powoli odparowuje. Lewa rurka wskazuje zużycie z poprzedniego roku, a prawa zużycie
bieżące. Zasada jest prosta: im gorętszy kaloryfer i im dłużej jego ciepło działa na rurkę,
tym więcej płynu odparowuje. Inaczej mówiąc, im mniej płynu zostało w rurce podzielnika,
tym więcej zapłacimy za ogrzewanie. Obok rurki umieszczona jest podziałka, która pozwala
na odczytanie, ile płynu wyparowało.
Wskazuje on zużycie ciepła poprzez odparowanie cieczy. Obniżający się poziom płynu w
ampułce pomiarowej jest oznaką oddania ciepła przez grzejnik. Im bardziej gorący jest
grzejnik, a jego ciepło dłużej działa na ampułkę, tym większa jest ilość odparowanej cieczy.
Zwiększa się zarazem obniżenie jej poziomu w ampułce, a tym samym o tyle więcej



"kresek" zostaje zużytych przez grzejnik. Jednakże również wtedy, kiedy ogrzewanie nie
działa odparowuje niewielka ilość płynu. Dlatego też bardzo istotny jest sposób montażu
podzielnika, który musi być jednakowy dla wszystkich grzejników. Wówczas, jeżeli pomiar
obarczony jest błędem, to jednakowym dla wszystkich użytkowników i nie ma wpływu na
współczynnik udziału.

Podzielnik elektroniczny - ma czujnik temperatury (przymocowany z tyłu do obudowy),
który mierzy temperaturę grzejnika, oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który
konkretna temperatura się utrzymywała. Najbardziej dokładne, a przez to najlepsze są
podzielniki dwuczujnikowe - drugi czujnik bada temperaturę w pomieszczeniu. Za pomocą
dwóch czujników dokonywany jest pomiar temperatury powierzchni grzejnika i powietrza w
pomieszczeniu. Różnica temperatur stanowi podstawę do naliczenia zużycia ciepła.
Większość podzielników zaczyna naliczać jednostki dopiero wówczas, gdy pomiędzy
temperaturą grzejnika a temperaturą powietrza w pomieszczeniu powstanie różnica
większa niż 4,9°C. Gdy temperatura grzejnika jest niższa niż 23°C, wówczas nie następuje
żadne naliczanie. Ograniczenia te stanowią skuteczne zabezpieczenie przed naliczaniem
impulsów w okresie letnim. Podzielniki elektroniczne precyzyjnie zliczają jednostki zużycia i
czytelnie pokazują je na wyświetlaczu. Wyświetlacz uruchamiany jest przeważnie za
pomocą przycisku sensorowego. Podzielniki montują specjalistyczne firmy. Właściciele lub
zarządcy budynków podpisują z nimi wieloletnie kontrakty na świadczenie usług
indywidualnego rozliczania ciepła. Innymi słowy, firmy te liczą według specjalnych
komputerowych systemów, ile powinieneś zapłacić za ogrzanie mieszkania.

Co robić?
Jeżeli nie zgadzasz się z odczytem z podzielnika :

skontaktuj się z administracją budynku lub kierownictwem firmy rozliczającej;1.

na Twoje żądanie administracja (w porozumieniu z firmą) jeszcze raz odczyta2.
wskazania podzielnika;

jeśli w odczycie były błędy, muszą one zostać skorygowane. 3.
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