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System ciepłowniczy 
MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

• Pierścieniowy układ sieci, dzięki któremu każde osiedle 
posiada dwustronne zasilanie

• Pracują na niego 2 źródła ciepła: 

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie 

- EC Fenice Poland Sp. z o.o.

• Dostawa ciepła odbywa się na terenie miasta Rzeszowa 
oraz Gminy Trzebownisko, które wykorzystywane jest 
na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji

• Ciepło Systemowe dostarczane jest przez cały rok 
kalendarzowy

• Niezawodna dostawa ciepła do Odbiorcy następuje 
dzięki telemetrycznemu systemowi kontroli pracy sieci 
i węzłów cieplnych oraz wyposażeniu rur 
preizolowanych w instalację do wykrywania i 
precyzyjnej lokalizacji awarii



Charakterystyka systemu ciepłowniczego 

• Ilość węzłów cieplnych ogółem: 1706 szt. 

• Długości sieci cieplnej ogółem: 250 km



EC.GIS i co dalej?
• Od 2008 r. przedsiębiorstwo zaczyna korzystać z 

wdrażanego przez 2 lata systemu EC.GIS, który 
wykorzystywany jest na początku na potrzeby 
ujednolicenia informacji, które były rozbieżne w 
poszczególnych działach.

• Zaczyna obowiązywać jedna, wspólna, aktualna baza 
danych o infrastrukturze sieciowej, do której dostęp 
mają jedynie nieliczni pracownicy biurowi. 

• Istnieje konieczność, z uwagi na specyfikę firmy i liczne 
prace w terenie, na udostępnienie informacji o przebiegu 
sieci, jej właściwościach i parametrach oraz lokalizacji 
węzłów cieplnych i ich szczegółowym opisie szerszej 
grupie użytkowników działających właśnie w terenie, 
do których należą służby eksploatacyjne, pracownicy 
Pogotowia Ciepłowniczego, a także inspektorzy 
nadzoru.

• Pojawia się pomysł wdrożenia aplikacji działającej w 
oparciu o Google Maps mającej w prosty sposób 
udostępnić niezbędne informacje dotychczas 
gromadzone w „grubym kliencie”.



GeoGrid – funkcjonalność

• Lokalizacja obiektów po adresie

• Wyszukiwanie obiektów sieciowych, np. 
odcinki przewodów, węzły, komory

• Dostęp do załączników, schematów komór 
i dokumentacji

• Bogata informacja o sieciach, komorach 
(wiek, stan techniczny, urządzenia, dostęp  
do środków  trwałych) czy węzłach 
(kontrahent, moc, data zaistnienia, stan 
eksploatacyjny, własność, wykaz urządzeń, 
i wiele innych)

• Mapy satelitarne

• Uzbrojenie innych branż

• Widok obiektów sieciowych w Street View

• Mierzenie odległości

• Wyznaczanie trasy dojazdu



Wybrana funkcjonalność - Wybór widocznych warstw



Wybrana funkcjonalność - Wyszukiwanie obiektów

Po adresie Podstawowe



Wybrana funkcjonalność - Wyszukiwanie obiektów

Zaawansowane po atrybutach



GeoGrid – zalety
• Uniwersalny, intuicyjny i prosty w obsłudze

• Dostępny dla użytkowników „komputerów 
stacjonarnych” oraz wykorzystywany na 
urządzeniach przenośnych: laptop, tablet, 
smartfon

• Zapewnia łatwy i szybki dostęp do 
geometrycznego modelu infrastruktury 
sieciowej prezentowanej na tle Google Maps



GeoGrid – korzyści
• Natychmiastowe reagowanie w przypadku 

awarii – szybkie lokalizowanie, lepsza 
wymiana informacji między 
zaangażowanymi służbami, ocena 
oddziaływania

• Trafne planowanie działań 
eksploatacyjnych, przez dostępność bogatej 
informacji (podkłady, inne branże, dane o 
obiektach)

• Usprawnienie obsługi klienta w obsłudze 
bieżącej i przyłączeniach

• Lepszy wizerunek firmy przez polepszenie 
komunikacji zewnętrznej: spotkania z 
mieszkańcami, narady z władzami miast, 
zebrania, konferencje, teren budowy

Powszechność informacji
Łatwość dostępu i obsługi
Eliminacja papieru



Uzupełnienie

• Na dzień dzisiejszy, z 
punktu widzenia 
eksploatacyjnego 
brakuje nam możliwości 
wyeksponowania, w 
każdym przybliżeniu czy 
oddaleniu się od mapy, 
widocznej armatury 
odcinającej zamkniętej 
stanowiącej rozcięcia 
sieci pomiędzy dwoma 
źródłami. Wspieramy się 
niestety papierową 
mapą ścienną, która jest 
czytelniejsza.
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