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Energetyka Cieplna Sp. z o.o
http://www.ec.wielun.pl

Energetyka Cieplna w Wieluniu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną w roku 1992.
Udziałowcami Spółki są: Gmina Wieluń, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz firma TRANSBED
Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach. Energetyka Cieplna zajmuje się produkcją oraz przesyłaniem i
dystrybucją ciepła na terenie miasta Wielunia. Ciepło produkowane jest w dwóch własnych źródłach -
ciepłowni miejskiej oraz kotłowni lokalnej. Ciepłownia miejska wyposażona jest w dwa wodne kotły typu
WR 25 oraz jeden kocioł wodny typu WR 25 10M, o łącznej mocy zainstalowanej 68, 15 MW i zaopatruje w
ciepło odbiorców z terenu Wielunia poprzez sieć ciepłowniczą wysokotemperaturową o łącznej długości 24, 5
km. Do sieci przesyłowych wysokotemperaturowych przyłączonych jest 58 grupowych węzłów cieplnych
oraz 152 węzły indywidualne. Wszystkie węzły eksploatowane przez Spółkę wyposażone są w
energooszczędną automatyką pogodową. Dostarczamy energię cieplną dla potrzeb odbiorców Koordynujemy
rozwój ciepłownictwa na terenie Wielunia Wydajemy warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci
cieplnej Świadczymy usługi projektowe i nadzoru technicznego Opiniujemy i zatwierdzamy projekty
dotyczące ciepłownictwa Budujemy sieci cieplne i wymiennikownie Świadczymy inne usługi związane z
ciepłownictwem Nasze ciepło jest tanie i bezpieczne dla użytkownika Węzły cieplne są bezobsługowe, ciche
w pracy oraz zapewniają wysoki komfort cieplny dzięki nowoczesnej automatyce Odbiorca decyduje, kiedy i
ile ciepła pobiera, niezależnie od pory roku Niskie koszty związane z przyłączeniem i budową węzła
cieplnego Ze względu na małe wymiary węzeł cieplny można zabudować praktycznie w każdym miejscu.
Dystrybucja ciepła. Naszym celem jest dostarczanie ciepła w sposób pewny, bezpieczny i komfortowy w
zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu konkurencyjnych cen w porównaniu do innych
nośników energii cieplnej.
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