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O NAS

Celsium serwis to dynamicznie rozwijająca się 

firma świadcząca usługi w trzech obszarach: prace 

instalacyjne i ogólnobudowlane, obsługa wspólnot 

mieszkaniowych oraz handel paliwami. Spółka 

powstała w 2006 roku. Jej założycielem jest 

Celsium, która obecnie posiada 100% udziałów w 

kapitale zakładowym. Siedziba Spółki znajduje się 

w  Skarżysku-Kamiennej.

Z zaangażowaniem spółka wspiera akcje 

społeczne o charakterze kulturalnym i sportowym, 

prowadzi działania edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży. W 2017 roku, wychodząc naprzeciw 

potrzebom rynku pracy, podjęła współpracę 

z lokalną szkołą w zakresie praktycznej nauki 

zawodu i objęła patronatem kształcenie uczniów.

NASZE  DOŚWIADCZENIE
Firma wyspecjalizowała się w montażu 

instalacji oczyszczania spalin, odgazowania 

próżniowego wody, budowie węzłów i sieci 

ciepłowniczych oraz montażu instalacji c.o., 

c.w.u. i instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

Obecnie jest generalnym wykonawcą kotłowni 

biomasowej w Starachowicach. Obsługuje 

także systemy ciepłownicze oraz świadczy 

usługi pogotowia ciepłowniczego. 

NASZ  ZESPÓŁ
N a s i  p r a c o w n i c y  p o s i a d a j ą  w i e d z ę 

i doświadczenie zdobywane od wielu lat. 

W y k w a l i fi k o w a n a  k a d r a  i n ż y n i e r s k o -

techniczna dysponuje zapleczem technicznym 

do prac na wysokości, maszynami do robót  

budowlanych, remontowych, samochodami 

transportowymi oraz posiada szereg urządzeń, 

umożl iwia jących  sprawne i  dok ładne 

wykonywanie usług. 
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4
lata 

na rynku usług
instalacyjnych

700
ponad

zrealizowanych
usług zewnętrznych
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INSTALACJE 
OCZYSZCZANIA SPALIN
Oferujemy instalacje odazotowania i odsiarczania spalin dla małych i średnich kotłów ciepłowniczych. 

W naszych realizacjach współpracujemy z firmami technologicznymi oraz dostawcami urządzeń do 

odpylania spalin.

ODAZOTOWANIE SPALIN JEST 
PROWADZONE METODAMI:

Ł pierwotnymi (instalacja powietrza wtórnego, 

recyrkulacja spalin)

Ł wtórnymi niekatalicznymi – SNCR (wtrysk 

mocznika lub wody amoniakalnej do komory 

spalania)

Gwarantujemy osiągnięcie poziomów 
emisyjnych wymaganych przez 
dyrektywę MCP.
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Składa się on z dwóch części: instalacji odazotowania spalin oraz instalacji odpylania i odsiarczania 

spalin. Projekt dedykowany jest dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych 

eksploatujących kotły rusztowe typu WR. Projekt realizowany jest przez konsorcjum spółek Celsium 

i Qenergy. 

Projekt ZMIERZ zakłada innowacyjne 

podejście do montażu instalacji – 

m o n t a ż  g o t o w y c h  w c z e ś n i e j 

prefabrykowanych elementów. 

Modułowa i kompaktowa konstrukcja 

pozwoli na zabudowę instalacji bez 

kosztownej przebudowy istniejących 

rozwiązań ciepłowniczych u klienta.

Projekt Zintegrowanej Modułowej Instalacji Efektywnej 
Redukcji Zanieczyszczeń (ZMIERZ). 

INSTALACJA SKŁADA SiĘ 
Z DWÓCH UKŁADÓW: 

Ł odazotowania spalin – układ powietrza 

wtórnego, układ recyrkulacji spalin, 

odazotowanie metodą SNCR)

Ł odsiarczanie i odpylanie spalin – filtr 

workowy, metoda półsucha wapienna

Instalacja przewiduje redukcję 
zanieczyszczeń emitowanych 
z kotłów typu WR do poziomów 
określanych przez Dyrektywę 
MCP oraz Konkluzje BAT. 

Usługa jest rezultatem projektu realizowanego przez Celsium Spółka 

z o.o. „Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji 

Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR" dofinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Program 

sektorowy: PBSE, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: 

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Umowa 

o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0280/17-00.



BUDOWA KOTŁOWNI 
BIOMASOWYCH
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Celsium serwis opracowuje 

koncepcje i projekty, 

wdraża programy 

badawcze i kompleksowo 

realizuje rozwiązania 

ekologiczne dla branży 

ciepłowniczej.

Kompleksowo przeprowadzamy cały proces inwestycyjny 
związany z uruchomieniem kotłowni biomasowych
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Budowa instalacji biomasowych jest bardzo ważną 

częścią naszej oferty. Opracowujemy koncepcje 

dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta. 

Zajmujemy się wykonaniem koncepcji ekonomiczno-

technicznej, opracowaniem projektu budowlanego 

i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Nasze prace 

obejmują generalne wykonawstwo, przekazanie 

urządzeń do eksploatacji, a także profesjonalny 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferowane 

przez nas rozwiązania projektowe i zrealizowane 

projekty oparte są na nowoczesnych technologiach, 

dzięki czemu stanowią gwarancję wysokiej jakości 

i niezawodności.

produkcja

projekt

montaż

serwis

ZAKRES USŁUG:
Ł wykonanie koncepcji ekonomiczno-technicznej

Ł opracowanie projektu

Ł wybór technologii 

Ł uzyskanie wymaganych pozwoleń 

Ł montaż / wykonawstwo

Ł uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Ł serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla 

środowiska niż spalanie węgla z uwagi 

na niższą zawartość szkodliwych 

pierwiastków oraz niższą emisję CO . 2

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

i dostosowanie się do unijnych dyrektyw 

to kolejny argument przemawiający za 

wykorzystaniem biomasy w systemach 

ciepłowniczych miast.

Dynamiczny rozwój technologii 

wykorzystujących OZE, wynikający 

z założeń polityki energetycznej UE 

i zmieniających się przepisów, 

sprzyja powstawaniu ekologicznych 

rozwiązań w branży ciepłowniczej. 

52 tony
tlenków siarki 

 

4 tony
tlenków azotu 

 

10 500 ton
dwutlenku węgla 

 

Szacuje się, że dzięki pracy kotła w ciepłowni Celsium w Starachowicach 
w ciągu roku nie zostanie wyemitowane do atmosfery: 



INSTALACJE ODZYSKU CIEPŁA
PRODUKCYJNYCH  
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Wprowadziliśmy na 

starachowicki rynek nowy 

produkt 

Instalacje odzysku ciepła pozwalają 

odpowiedzieć na potrzeby przemysłowych 

odbiorców ciepła, którzy coraz częściej 

zwracają uwagę na ekologię i ślad węglowy 

dostarczanych im produktów. 

W kontekście coraz wyższej świadomości ekologicznej przemysłowych odbiorców ciepła oferujemy 

kompleksową usługę badania potencjału odzysku ciepła w danym zakładzie, zaprojektowania instalacji 

oraz wykonania układu odzysku ciepła z procesów technologicznych. Projektowane instalacje mają 

możliwość współpracy z miejską siecią ciepłowniczą lub wykorzystania odzyskanego ciepła na potrzeby 

własne zakładu przemysłowego.

ZAKRES USŁUG:
Ł wykonanie badania potencjału odzysku ciepła 

Ł analiza techniczno-ekonomiczna 

przedsięwzięcia

Ł opracowanie projektu instalacji odzysku

Ł wykonawstwo i montaż układu odzysku 

ciepła 

Ł uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Ł serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Podczas projektowania instalacji 
odzysku przykładamy maksymalną 
uwagę do zabezpieczenia ciągłości 
procesów technologicznych 
i produkcyjnych w danym zakładzie 
poprzez kilkustopniowe systemy 
zabezpieczeń.

Projekt naszej instalacji daje możliwość zdalnej 

kontroli pracy instalacji, zbierania danych oraz 

optymalizacji procesu odzysku.
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Z PROCESÓW
We wrześniu 2018 r. uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła z procesów produkcyjnych w starachowickiej 

drukarni Walstead Central Europe (dawniej LSC Communications). Projekt przewiduje odzyskiwanie ciepła 

powstającego w drukarskich procesach technologicznych, a następnie przesyłanie go miejską siecią 

ciepłowniczą do mieszkańców na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Projekt jest autorskim rozwiązaniem 

opracowanym przez inżynierów pracujących w Grupie Celsium (Celsium i Celsium serwis).

ZNACZNE OGRANICZENIE 

EMISJI SPALIN 

Szacuje się, że dzięki pracy instalacji odzysku 

ciepła w ciągu roku nie zostanie 

wyemitowane do atmosfery 

3000 t
dwutlenku

węgla

3500 kg
tlenków

azotu

13500 kg
tlenków

siarki

120 kg
pyłów

1 kg
benzo(a)pirenu

rocznie

1500
ton węgla 

mniej

25
wagonów 

kolejowych
węgla

Wspólny projekt dostawcy energii i odbiorcy to nowy poziom działań 
proekologicznych. Taki model pokazuje jak duży potencjał tkwi we współpracy.



MONTAŻ SIECI I WĘZŁÓW
CIEPLNYCH
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Celsium serwis specjalizuje się w projektowaniu i eksploatacji kotłowni oraz montażu, uruchamianiu 

i obsłudze węzłów cieplnych i instalacji ciepłowniczych. Posiadamy kompetencje w zakresie 

wykonawstwa i napraw awarii rurociągów sieci preizolowanych, a także doświadczenie w montowaniu 

instalacji c.o., c.w.u. i instalacji wodno-kanalizacyjnych. 

Prace realizujemy własnym zespołem montażowym 

w zakresie pełnego zabezpieczenia materiałowego 

i sprzętowego, koniecznego do ich kompleksowego 

przeprowadzenia wraz z uruchomieniami i odbiorami 

technicznymi. W swej aktywności nie ograniczamy się 

do rynku lokalnego. Wysoka elastyczność oferty i jej 

konkurencyjność sprawia, że wykonujemy prace na 

terenie całego kraju. Zapewniamy indywidualne 

dostosowanie do potrzeb klienta oraz fachową 

i rzetelną obsługę.

USŁUGI NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE!
Ł sieci ciepłownicze

Ł przyłącza ciepłownicze

Ł węzły cieplne

Ł instalacje centralnego ogrzewania

Ł instalacje centralnej ciepłej wody

Ł instalacje wodno - kanalizacyjne

Ł instalacje elektryczne

Ł profesjonalne doradztwo techniczno-budowlane

Ł kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Ł okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Ł usługi remontowo-budowlane

ponad 

60 
zamontowanych
węzłów cieplnych

4,5 km
sieci i przyłączy
ciepłowniczych6 km

instalacji 
c.w.u.
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TERMICZNE I CHEMICZNE 
ODGAZOWANIE WODY

KOTŁOWEJ
Celsium serwis od blisko 15 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kotłowni, węzłów i sieci 

ciepłowniczych.  W ramach oferowanych usług wykonuje profesjonalny montaż urządzeń do termicznego 

oraz chemicznego odgazowania wody kotłowej.

ZALETY MONTAŻU URZĄDZEŃ:
Ł obniżenie zawartości tlenu i CO2

Ł zminimalizowanie ryzyka korozji instalacji 

ciepłowniczej

Ł bezawaryjność i długotrwałość pracy sieci

Ł duża wydajność instalowanych urządzeń

Ł łatwa obsługa i niezawodność urządzeń

Zawarte w wodzie gazy, głównie tlen 
i dwutlenek węgla, są niebezpieczne 
dla instalacji parowych oraz 
wodnych, ze względu na silne 
działanie korozyjne. 

Ryzyko korozji w systemach ciepłowniczych może 

zostać zminimalizowane poprzez przeprowadzenie 

procesu odgazowania wody, co zapewni bezawaryjną 

i długotrwałą pracę instalacji. W tym celu montowane 

są termiczne lub próżniowe odgazowywacze, które 

mogą być stosowane do uzdatniania wody 

uzupełniającej do kotłów parowych i ciepłowni, 

a także do odgazowania wody grzewczej obiegowej.



ANALIZY I PLANY 
ROZWOJOWE
Analiza pozwalająca na zoptymalizowanie lub 

budowę nowych źródeł  wytwórczych, 

w celu dostosowania systemu ciepłowniczego 

do wymogów Dyrektywy  MCP dotyczącej 

średnich źródeł spalania paliw oraz Konkluzji 

BAT.

WYNIKI  ANALIZY 
POZWALAJĄ NA:

Ł weryfikację obecnej struktury produkcji ciepła 

oraz jej optymalizację poprzez dobór 

stosownych urządzeń

Ł opracowanie nowych wariantów wytwarzania 

ciepła uwzględniających nowe inwestycje – 

biomasa, kogeneracja, instalacje 

oczyszczania spalin

Ł optymalizację systemu pod kątem utworzenia 

efektywnego systemu ciepłowniczego

Ł zestawienie wariantów i ich porównanie 

w celu wyboru najkorzystniejszego z nich 

w oparciu o wskaźniki ekonomiczne

ANALIZA WYKONANA
W OPARCIU O: 

Ł ceny paliw, ciepła, energii elektrycznej, 

uprawnień do emisji CO  oraz ich zmianę 2

w czasie

Ł koszty stałe i zmienne danego 

wydziału/spółki

Ł istniejące źródła wytwarzania ciepła

Ł dane archiwalne wytwarzania ciepła w danym 

systemie ciepłowniczym
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Rzetelność
Ze względu na ścisłą współpracę 

z Celsium Sp. z o.o. posiadamy bogate 

doświadczenie w branży ciepłowniczej. 

Jesteśmy nowoczesną firmą o dużym 

potencjale technicznym i kadrowym. 

Nasza wykwal ifikowana za łoga 

gwarantuje wykonanie usług na 

najwyższym poziomie.
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Terminowość
Terminowe wykonywanie powierzonych 

zadań jest miarą jakości naszej pracy, 

rzetelności i dotrzymywania danego 

słowa. Rozsądnie dzielimy zakres 

obowiązków i tworzymy plan działania 

dla zachowania prawidłowego tempa 

pracy. Pilnujemy czasu wykonywania 

kolejnych etapów zadań, wzajemnie się 

motywując, tak aby inwestycje zawsze 

były zakończone w terminie.
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Jakość
Nasze działania opieramy o wiedzę i duże 

doświadczenie zdobywane od wielu lat. 

Doświadczona kadra inżyniersko-

techniczna dysponuje zapleczem 

technicznym do prac na wysokości, 

s a m o c h o d a m i  t r a n s p o r t o w y m i , 

maszynami do robót  budowlanych oraz  

remontowych.  Posiadamy szereg 

urządzeń umożliwiających sprawne 

i dokładne wykonywanie obowiązków.



kontakt do specjalisty

Krzysztof Pastuszka

t: 668 328 336

e: krzysztof.pastuszka@celsiumserwis.pl

Leszek Wilczek

t: 665 664 570

e: leszek.wilczek@celsiumserwis.pl  

www.celsiumserwis.pl

facebook.com/celsiumserwis

Celsium serwis Sp. z o.o.

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. 11 listopada 7

telefon: 41 252 89 80

NIE POZWÓL SOBIE NA 

KOMPROMIS, WYBIERZ 

USŁUGI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Warszawa

Kraków

woj. świętokrzyskie

Lublin
Łódź

155 km

153 km

150 km

143 km


