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Przyspieszenie rozwoju
niskoemisyjnych sieci ciepłowniczych 

i chłodniczych
Bezpłatny dostęp do naszego

oprogramowania…

Projekt
wspiera

Projekt realizowany
przy wsparciu



Optymalizacja procesu produkcji dystrybucji i końcowego zużycia
ciepłajest ważnym problemem; Europa marnuje tyle ciepła, ile potrzebuje
cały sektor budowlany.

THERMOS powstał aby przyspieszyć rozwój niskoemisyjnych systemów
ciepłowniczych i chłodniczych w całej Europie oraz umożliwić szybszą
modernizację i rozbudowę istniejących sieci.

W ramach projektu przygotowane zostaną nowe metody i narzędzia
umożliwiające władzom lokalnym, przedsiębiorstwom energetycznym i
innym zainteresowanym szybsze, sprawniejsze i wydajniejsze planowanie
rozwoju systemów ciepłowniczych niż to ma miejsce dzisiaj.

Narzędzia opracowane w ramach projektu THERMOS umożliwią
decydentom odpowiedzialnym za sprawy techniczne określenie
optymalnych obszarów zasiegu i tras dla różnych typów systemów
ciepłowniczych. Pozwalają one również uniknąć powtarzających się analiz
oraz studiów wykonalności dla różnych opcji technicznych i tras sieci.

● Oprogramowanie THERMOS wraz z podręcznikiem użytkownika
● Program budowania potencjału
● Katalog rozwiązań innowacyjnych dotyczących ogrzewania i

chłodzenia
● Szkolenie dla trenerów 
● Podręcznik dotyczący możliwych usługi przewodnik ich wdrażania

Aby odpowiedzieć na specyficzne potrzeby władz lokalnych tworzymy
bezpłatne, szczegółowe mapy systemów energetycznych dostępne w
modelu open-source, oprogramowanie pozwoli na analizę tych map
przez planistów dużych systemów ciepłowniczych.

Ściśle współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi za planowanie
energetyczne na poziomie miasta regionu i całego kraju.

Dołącz do nas
● Poszerz swoją wiedzę 
● Podejmij dialog polityczny, biznesowy, inwestycyjny i badawczy
● Dołącz do naszej grupy Ambasadorów miejskich
● Zyskaj wiedzę na temat branży, subskrybując nasz newsletter pod

adresem www.thermos-project.eu

Metody narzędzia wspierające
planowanie energetyczne

Złożone modelowanie zasobów

Działaj! Pomyśl czy Twoje
miasto, instytucja
użyteczności publicznej
lub agencja energetyczna
mogłaby skorzystać z
projektu THERMOS?Granollers JelgavaIslington Warszawa Berlin CascaisAlba Iulia Londyn

Wszystkie zdjęcia pochodzą z zasobów dostępnych na licencjach otwartych. Od lewej do prawej: anon, Des Blenkin, Igors Jefimovs, Guillaume Speurt, Kiki Vasilescu, Manfred Brückels, Stefan Didam, Peter Trimming

Osiem europejskich miast wyraziło już zainteresowanie ko-
rzystaniem z wyników projektu THERMOS

Odwiedź stronę: www.thermos-project.eu Śledź @THERMOS_eu (na Twitterze)


