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Czy zdarzyło ci się kiedyś 
odkręcić kurek z ciepłą 
wodą i poparzyć zbyt 
gorącym strumieniem? 
Albo długo czekać aż 
najpierw zleci zimna 
struga? Takie sytuacje 
mają miejsce, jeśli 
ogrzewasz wodę piecem 
gazowym lub węglowym.

Im szybciej zamienisz swoją papierową fakturę na 
elektroniczną tym więcej drzew pozostanie w naszych 
lasach. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj. 

Ciepła woda

e-faktura

jak czekolada

chroni drzewa

Jeśli korzystasz z ciepła systemo-

wego SEC-u to po odkręceniu 

kranu niemal od razu korzystasz 

z wody o idealnej temperaturze. 

Unikasz długiego czekania aż 

najpierw zleci zimna, jak i ryzyka 

poparzenia. Tym samym nie tracisz 

niepotrzebnie wody i energii. 

Nie musisz też martwić się, że 

przepłacasz za ciepło. Ciepło 

systemowe charakteryzuje 

się najbardziej stabilną ceną 

spośród wszystkich nośników 

energii. Jego konkurencyjną 

cenę gwarantuje nie tylko rynek, 

ale i Prezes Urzędu Regulacji 

Zamień swoją papierową  

fakturę na elektroniczną  

i zyskaj szybki i łatwy dostęp  

do swoich rozliczeń z SEC-em.

Faktura w formie elektronicznej 

zawiera te same dane, co faktura 

papierowa. Jest dostępna od razu 

po wystawieniu, a informacja 

o tym  wysyłana jest na podany 

przy aktywacji adres e-mail.

E-faktura ma dokładnie taką 

samą moc prawną jak dokument 

papierowy, jej uruchomienie 

nic nie kosztuje i dostępna jest 

dla wszystkich klientów SEC.

Wejdź na stronę  

www.sec.com.pl, wypełnij  

formularz i aktywuj e-fakturę,  

a od następnego okresu  

rozliczeniowego będziesz  

już mógł korzystać z tej  

wygodnej formy rozliczeń. •

Energetyki, zatwierdzający taryfy.

Brak dodatkowych instalacji 

w mieszkaniu oznacza dla ciebie 

i twojej rodziny większe bezpie-

czeństwo korzystania z ciepła. 

Eliminujesz ryzyko wybuchu, 

pożaru czy zatrucia czadem. W ten 

sposób zyskujesz spokój i pełny 

komfort użytkowania ciepłej wody.

Ciepła woda z SEC-u nie dopływa 

aż do samych kranów w mieszka-

niach tylko ogrzewa tę, która pły-

nie z twojego kranu. Nie miesza się 

także z wodą z instalacji wewnętrz-

nej budynku. Cały proces ogrzewa-

nia zachodzi w specjalnym 

urządzeniu znajdującym się 

każdym budynku przyłączonym 

do sieci ciepłowniczej nazywa-

nym wymiennik ciepła. Proces 

zachodzący w wymienniku jest 

podobny do tzw. kąpieli wodnej 

często stosowanej w kuchni do 

roztapiania czekolady. W naczy-

niu z gorąca wodą umieszcza się 

naczynie z czekoladą. Czekolada 

nie dotyka bezpośrednio gorącej 

wody, ale przez to, że naczynie 

poddane jest działaniu wysokiej 

temperatury, czekolada zaczyna 

się ogrzewać i roztapiać. W po-

dobny sposób, w wymienniku 

ciepła, woda z instalacji budynku 

jest ogrzewana przez wodę 

z systemu ciepłowniczego.

A co dzieje się z wodą z systemu 

ciepłowniczego po oddaniu 

ciepła w wymienniku? Schło-

dzona wraca rurociągami do 

ciepłowni lub elektrociepłowni. 

Tam zostaje ponownie ogrzana 

i cały proces powtarza się.

Ogrzewanie wody ciepłem 

systemowym jest dużo bardziej 

ekologiczne niż ogrzewanie wody 

indywidualnymi piecami. Produk-

cja ciepła odbywa się z zachowa-

niem ścisłych norm środowisko-

wych, eliminuje problem niskiej 

emisji i nie przyczynia się do 

powstawania smogu. Nie martwisz 

się o opał, przeglądy instalacji 

ani o to, gdzie znaleźć fachowca 

w przypadku awarii ogrzewania.

Korzystając z ciepła systemo-

wego SEC-u, masz pewność, że 

wszystko działa jak należy. Bo nad 

niezawodnością systemu ciepłow-

niczego czuwają przez cały czas 

wykwalifikowane służby technicz-

ne a ich pracę dodatkowo wspo-

magają nowoczesne urządzenia.•


