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Ciepło dla Wszystkich



ECO to nowoczesna grupa kapita³owa
świadcz¹ca us³ugi energetyczne

na terenie 10 województw kraju 

24 systemy ciep³ownicze 
146 lokalnych źróde³ ciep³a 

sprzeda¿ dla 500 tys. mieszkañców



1. Nie zasłaniaj grzejników.  
Długie zasłony, meble czy 
suszone ręczniki powodują 
zakłócenie cyrkulacji powietrza 
w pomieszczeniu i zmniejszenie 
wydajności kaloryfera nawet 
o 15%. 

2. Wietrz mieszkanie mądrze 
– krótko, ale intensywnie – 
najlepiej z przeciągiem.  
Istotą wietrzenia pomieszczeń jest 
wymiana zużytego powietrza a nie 
pozbycie się ciepła - dwukrotne 
przewietrzenie naszego mieszkania 
w ciągu doby przyniesie więcej 
efektu niż ciągle uchylone okno. 

3. Używaj zaworów 
termostatycznych.  
Termostaty zamontowane przy 
grzejnikach, będą automatycznie 
utrzymywały zadaną temperaturę 
w pomieszczeniu. Chwilę przed 
wietrzeniem koniecznie ustaw 
zawór na minimalną wartość – 
napływ zimnego powietrza przez 
otwarte okno termostat odczyta 
jako obniżenie temperatury 
w mieszkaniu i spowoduje mocne 
nagrzanie kaloryfera. 

4. Dostosuj temperaturę 
pomieszczeń do sposobu  
ich użytkowania. 
Zwiększenie temperatury 
pomieszczenia o 1°C przekłada 
się na wzrost kosztów 
ogrzewania o 3-5%. W okresie 
nieobecności, porze nocnej oraz 
w pomieszczeniach, które nie są 
na co dzień użytkowane warto 
obniżyć temperaturę. 

5. Zatrzymaj ciepło 
w pomieszczeniach wspólnych.  
W przypadku budynków 
wielorodzinnych oszczędności 
ciepła warto poszukać także poza 
swoim mieszkaniem. Otwarte 
drzwi i uchylone okna na klatce 
schodowej, a także ogrzewanie 
pomieszczenia nieużytkowanej 
suszarni powodują straty ciepła, 
zwiększając jego pobór.

Pamiętaj o dobrych 
nawykach i oszczędzaj 
pieniądze !

Zatrzymaj ciepło w mieszkaniu

Zatrzymaj ciepło w budynku

Życie seniora jest pełne ciepła. Jednak należy pamiętać, że ciepło także 
trzeba oszczędzać, bo gdy zużywamy go za dużo tracimy pieniądze. Oto 
kilka wskazówek jak poprawnie gospodarować ciepłem i płacić mniej bez 
niepotrzebnych wyrzeczeń.

Oszczędności ciepła uzyskane poprzez docieplenie budynku oraz uszczel-
nienie lub wymianę okien i drzwi mogą sięgnąć nawet 40%.

Na rysunku pokazujemy ile i którędy może uciekać ciepła z budynku.

Tak jak we wszystkim, tak i w przypadku termomodernizacji należy za-
chować umiar i nie zrobić z domu szczelnego termosu. Wówczas efekt 
inwestycji może być odwrotny od zamierzonego – z powodu nieskutecz-
nej wentylacji zawilgoceniu ulegną ściany – tym samym tracąc swoje wła-
ściwości izolacyjne.

Gdy nasz budynek jest już odpowiednio ocieplony kolejnym krokiem 
może być modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, niekoniecznie 
związana z dużym remontem i wymianą wszystkich rur oraz grzejników. 
Montaż zaworów termostatycznych przy kaloryferach w mieszkaniach 
to najprostsza, najszybsza i najtańsza metoda, która czasami wystarcza, 
aby odczuć poważne oszczędności. Równie proste jest przeprowadzenie 
regulacji instalacji wewnętrznej (warto ją wykonać przy okazji montażu 
zaworów termostatycznych), która pozwoli dostosować przepływ wody 
grzewczej do konkretnych potrzeb w budynku. Dzięki temu temperatura 
wszystkich grzejników w budynku będzie jednakowa.

OKNA

15-25%

PIWNICA

3-6%

DACH

10-15%

ŚCIANY

20-30%



1. zapewnić możliwość stałego 
dopływu świeżego powietrza 
do paleniska gazowego, 
podgrzewacza wody, kuchenki 
gazowej, pieca kaflowego, 

2. dokonywać okresowych 
przeglądów instalacji 
wentylacyjnej oraz przewodów 
kominowych, które powinny 
gwarantować swobodny 
odpływ spalin, 

3. nie zasłaniać kratek 
wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych, 

4. regularnie kontrolować stan 
techniczny stosowanych 
urządzeń, m.in. gazowych 
podgrzewaczy wody, 

5. nie bagatelizować objawów 
duszności, bólu i zawrotów 
głowy, nudności, przyśpieszonej 
pracy serca, osłabienia, gdyż 
mogą to być sygnały alarmowe, 
że ulegasz zatruciu tlenkiem 
węgla.

Aby zmniejszyć ryzyko 
zatrucia czadem 
pamiętaj żeby:

BEZPIECZEŃSTWO
NAJWAŻNIEJSZE!

Więcej na
www.ecosa.pl

Co to jest czad?

Jak wyeliminować ryzyko 
zatrucia czadem?

Czad jest przyczyną śmiertelnych zatruć, do których dochodzi najczęściej 
w mieszkaniach, gdzie ciepła woda przygotowywana jest z zastosowa-
niem gazowych podgrzewaczy. Do zatruć dochodzi przez cały rok, jednak 
wzmożona ilość wypadków ma miejsce z nadejściem chłodniejszych dni. 
W praktyce uniknięcie takiego zdarzenia jest bardzo proste.

Czad, czyli tlenek węgla jest gazem – bezbarwnym, bezwonnym, który 
łatwo ulega rozproszeniu w powietrzu. Ze względu na swoje właściwości 
stwierdzenie jego obecności w powietrzu, którym oddychamy jest nie-
możliwe bez specjalnych czujników. Objawy, które powoduje w naszym 
organizmie są łatwe do przeoczenia, przez co pozostajemy bierni na jego 
działanie do końca.

Najlepszym sposobem na całkowite wyeliminowanie zagrożenia za-
trucia czadem jest zastąpienie gazowego podgrzewacza ciepłą wodą  
od ECO SA.

Ciepła woda przygotowana z zastosowaniem ciepła systemowego 
jest rozwiązaniem komfortowym, ale co najważniejsze bezpiecznym. 
W mieszkaniach zostają wyeliminowane urządzenia, które mogą stano-
wić zagrożenie – np. gazowe podgrzewacze wody. Ciepła woda przygoto-
wana przez ECO SA nie wymaga żadnej ingerencji ze strony użytkownika, 
ma stałą temperaturę 50°C, a wykonana instalacja będzie nam służyła na-
wet ponad 30 lat.

NIE DLA CZADU!

MIEJSCA I SYTUACJE SPRZYJAJ¥CE POWSTAWANIU CZADU

BEZBARWNY BEZWONNY TRUJ¥CY

1. 2.
Uszkodzony
lub zatkany
komin

3. 4.
Niew³aściwy
monta¿
podgrzewacza

5. 6.Niew³aściwie
wentylowane kominki
na gaz i drewno.
Niedro¿na kratka
wentylacyjna

U¿ywanie pojazdów,
urz¹dzeñ benzynowych
w zamkniêtych
pomieszczeniach

Szczelnie zamkniête
drzwi i okna
(brak mikrowentylacji)

Brak wentylacji
w ³azience



Niska emisja

W walce o czyste 
powietrze.

Niska emisja jest procesem wprowadzania do po-
wietrza szkodliwych dla zdrowia pyłów oraz gazów, 
pochodzących między innymi z domowych pieców 
węglowych. Proces spalania w takich urządzeniach naj-
częściej zachodzi w sposób nieefektywny, a problem 
dodatkowo pogłębia spalanie w piecach odpadów – np. 
tworzyw sztucznych. Na Opolszczyźnie problem ten 
dotyczy przede wszystkim Opola, Strzelec Opolskich 
oraz Kluczborka. Widocznym efektem niskiej emisji 
jest występowanie smogu.

Dym wydostający się z naszych kominów zawiera wiele 
substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Pył zawieszony 
PM 2,5 i PM 10, tlenek węgla, tlenki azotu, benzo(a)
piren, dioksyny, a także metale ciężkie to tylko wybrane 
zanieczyszczenia, które wydostają się z domowych pa-
lenisk. Skutki zdrowotne narażenia naszego organizmu 
na zanieczyszczenia wprowadzone do powietrza mogą 
być nieznaczne – ból głowy, podrażnienie oczu, nosa 
i gardła, zapalenie układu oddechowego. Substancje 
takie jak pył zawieszony oraz benzo(a)piren powodują 
znacznie poważniejsze dolegliwości, jak choroby układu 
krążenia, astma oraz nowotwory.

Jednym ze skutecznych rozwiązań problemu niskiej 
emisji jest wymiana indywidualnych pieców grzew-
czych na ciepło systemowe dostarczane przez ECO SA. 
W ramach takiej inwestycji w budynku montowany jest 
wysokosprawny węzeł cieplny, z którego do powietrza 
nie trafiają żadne zanieczyszczenia.

W ramach ogólnopolskiego programu KAWKA, z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu można po-
zyskać środki na likwidację nieefektywnych źródeł cie-
pła. Dotychczasowi użytkownicy pieców węglowych, 
przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, mogą liczyć 
nawet na 55% dotacji. 
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