Cennik
Fortum czynności
Monitoringdodatkowych
- cennik usługi
nieobjętych
Umową dostarczania ciepła.
Obowiązuje od 1.02.2017 r.
Obowiązuje od dn. 15.03.2017r.
Lp. Nazwa usługi Opis usługi
Lp.
Nazwa
1 Usługa dostępu

Cena netto
Opis

Uwagi
Cena netto (PLN)

Udostępnienie następujących parameUsługa dostępna wyłącznie
do parametrów trów z urządzeń rozliczeniowo pomiarodla Klientów:
Wykaz
realizowanych
wyłącznie
naKlienta
węzłach będących własnością
Fortum
pracyczynności
węzła
wych zamontowanych
w węzłach
eksploatujących
własne węzły
lub innych punktach rozliczeniowych
cieplne (Taryfa: Z121; T121; C.1.A; A)
- węzeł Klienta
(rozdzielacze c.o.
zasilanena
z węzłów
gru- w tym możliwość
rozliczanych za ciepło na podwykonana
węźle cieplnym
70zainstalopowych eksploatowanych
przez
Fortum)
stawie2 liczników ciepła
przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych.
Zmiana nastaw
wanych w innych punktach rozli1
automatyki pogodowej
Licznik ciepła główny
czeniowych** (Taryfa: C.1.D; C)
w tym
możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych
Data i godzina
pomiaru
10
4
weekendowych
(wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).
Stan licznikalub
ciepła
[GJ]
Zakres dostępnych danych:
Stan przepływomierza
10 PLN/m-c
historyczne godzinowe
nośnika ciepła [m3]
za każdy
i dobowe (aktualizowane
1
Wyłączenie dostawy
w węźle cieplnym.wizualizowany
190 18 dni
Temperaturazrealizowane
dostarczanego
co 12 godzin) z ostatnich
ciepła na cele
nośnika ciepła [oC]
w systemie węzeł
dane godzinowe i 4 miesięcy
2
centralnego ogrzewania
Temperatura zwracanego
lub inny punkt
dane dobowe
poprzez
zmianę nastawy wartościpomiarowy
temperatury progowej
o
nośnika
ciepła
[
C]
10
(koniec sezonu)
4
(wyłącznietemperatur
z usługą Fortum
Różnica mierzonych
[oC] Monitoring).
Usługa realizowana na podstawie
Przepływ chwilowy
Umowy
nośnika ciepła [m3/h]
w węźle
190
Moc chwilowa
[kW]cieplnym.
Stan licznika czasu pracy
ciepłomierza [h]
w węźle cieplnym z napełnieniem nośnikiem ciepła
Włączenie dostawy
350
*
instalacji w ilości do 1,0 m3.
Wodomierz
ciepła na cele
Data i godzina pomiaru
3
centralnego ogrzewania1
3
Stan wodomierza
[mcieplnym
]
w węźle
z uzupełnieniem nośnikiem ciepła
480
(początek sezonu)
instalacji w ilości powyżej 1,0 m3.
Usługa dostępna dla Klientów:
2 Usługa dostępu Udostępnienie następujących paraZaopatrywanych w ciepło z wędo parametrów metrów z urządzeń rozliczeniowo popoprzez zmianęwnastawy
wartości temperatury progowej, bez
złów cieplnych Fortum,
pracy węzła
miarowych zamontowanych
węzłach
10 (Taryfa:
napełnienia instalacji c.o. (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).
Z 111; T4 111; C.1.B; C.1.C; B)
cieplnych Fortum
- węzeł Fortum
Zakres dostępnych danych:
Licznik ciepła główny
od węzła
cieplnego i/lub wstrzymanie pracy AUZ.
70 z częchwilowe odczytywane
Data i godzina
pomiaru
stotliwością co 15 minut.
Stan licznika ciepła [GJ]
Odcięcie (awaryjne)Stan przepływomierza
historyczne godzinowe z ostat20 PLN/m-c
od węzła
cieplnego wraz z spuszczeniem
3
]
nich 18 dni
nośnika
ciepła
[m
110
części lub całości instalacji
za każdy
wody
z instalacji wewnętrznej.
4
Temperatura
dostarczanego
historyczne dobowe z ostatnich
centralnego ogrzewania
wizualizowany
nośnika ciepła [oC]
4 miesięcy
lub c.w.u.
w systemie węzeł
poprzez założenie zaślepek, w komorze
Temperaturatrwałe
zwracanego
cieplny lub inny
nośnika ciepła
[oC]
Usługa realizowana na200
podstawie
(zewnętrznej
instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym
punkt
pomiarowy
o
Różnica mierzonych
temperatur
[
C]
Umowy
Fortum – o ile nie są wymagane prace ziemne.
Przepływ chwilowy
nośnika ciepła [m3/h]
Moc chwilowa [kW]
Stan licznika czasu pracy
ciepłomierza [h]

Wodomierz nośnika ciepła*
Stan wodomierza
[m3] ciepła - Fortum Power and Heat Sp. z o.o.
Cennik czynnosci dodatkowych nieobjętych
Umową dostarczania
Obowiązuje od 15.03.2017r.
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Lp. Nazwa usługi Opis usługi

Cena netto

Cennik czynności
dodatkowych
Regulator pogodowy:
Temperaturadostarczania
zewnętrzna
nieobjętych Umową
ciepła.

Uwagi

miejscowa [oC]
Temperatura progowa uruchomienia
Obowiązuje od dn. 15.03.2017r.
dostawy ciepła na cele c.o. [oC]
Wymagana temperatura zasilania
instalacji c.o. [oC]
Lp. Nazwa
Opis
Rzeczywista
temperatura zasilania
instalacji c.o. [oC]
Wymagana temperatura
Wykaz czynności realizowanych
wyłącznieciepłej
na węzłach będących własnością
wody użytkowej [oC]
Rzeczywistawykonana
temperatura
ciepłej
na węźle
cieplnym w tym możliwość
o
wody użytkowej
[
C]
przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych.2
Zmiana nastaw
1
Przetwornik ciśnienia (instalacja c.o.)
automatyki pogodowej
w tym możliwość
przeprogramowania
ograniczeń nocnych
Wartość ciśnienia
w instalacji
[bar]
lub weekendowych (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).4

120 PLN
włączenie do systemu dodatkoOpłaty
/każdorazowa
wych urządzeń poza wymienionymi
dodatkowe
1
Wyłączenie dostawy
w węźle cieplnym.rekonfiguracja
w punkcie 2zrealizowane
(jednorazowo)
ciepła na cele
2
wizualizacja dodatkowego pomiaru
5 PLN/m-c
centralnego ogrzewania
poprzez
zmianę nastawy wartości
(ciepłomierza,
wodomierza,
za temperatury
urządzenie progowej
(koniec sezonu)
czujnika) (wyłącznie z usługą Fortum Monitoring).4

Cena netto (PLN)
Fortum
70

10

3

4

3

Instalacja
dodatkowych
urządzeń

montaż dodatkowego czujnika
węźle cieplnym.
temperaturyw(wersja
przylgowa)

Wycena
indywidualna

Wycena
montaż dodatkowego przetwornika
w węźle cieplnym z napełnieniem
nośnikiem ciepła
indywidualna
ciśnienia
Włączenie dostawy
instalacji w ilości do 1,0 m3.
ciepła na cele
Wycena
montaż
dodatkowego licznika
1
centralnego ogrzewania
indywidualna
ciepła na potrzeby odbiorcy
(początek sezonu)

w węźle cieplnym z uzupełnieniem nośnikiem ciepła
instalacji w ilości powyżej 1,0 m3.

montaż dodatkowego wodomierza
na potrzeby odbiorcy

190

10

190

350

480

Wycena
indywidualna

poprzez zmianę nastawy wartości temperatury progowej, bez

10
4
usługą Fortum Monitoring).
Eksploatacjanapełnienia
licznika instalacji c.o. (wyłącznie zWycena
Umowa na
10 lat
ciepła/wodomierza
indywidualna
(jedna legalizacja ciepłomierza)
od węzła
cieplnego i/lub wstrzymanie
pracy AUZ. Bezpłatnie przy zleceniu70
Zafakturowanie
dostarczonego
Wycena
montażu
ciepła w rozbiciu na c.o. i c.w.u.
indywidualna
i eksploatacji dodatkowego
licznika.
Odcięcie (awaryjne)
od węzła cieplnego wraz z spuszczeniem
110
części lub całości instalacji
wody z instalacji wewnętrznej.
4
centralnego ogrzewania
Uwagi: lub c.w.u.
trwałe poprzez założenie zaślepek, w komorze
* wyłącznie dla węzłów cieplnych Klienta
wyposażonych w wodomierze do pomiaru ilości nośnika pobranego200
do uzupeł(zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle cieplnym
nienia instalacji wewnętrznej.
Fortum – o ile nie są wymagane prace ziemne.
** zgodnie z definicją zawartą w OWU
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