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Oświadczenie o sporządzeniu */ sprawdzeniu */ projektu budowlanego 

 

W dniu 20.05.2020 ja niżej podpisany 

 

1. Karolina Wrona zam. M.Skłodowskiej – Curie 5H/11, 56-400 Oleśnica 

2. Marcin Bernacki zam. 3 Maja 3A/14, 56-400 Oleśnica 

 

oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ), że niniejszy projekt   budowlany jest 

sporządzony */ sprawdzony *, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego 

Budowa węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania  w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym przy ul. Matejki 12  w Oleśnicy dz. nr 37/4 AM51 

Nazwa inwestora oraz jego adres 

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Matejki 12 w Oleśnicy, w imieniu której działa 

Zarządca tj. Biuro Usługowe Dom Barbara Krawczyk ul. Moniuszki 56, 56-400 Oleśnica 

 
 

 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

 

Roboty budowlane związane z budową instalacji c.o oraz węzła cieplnego 

 

- Montaż rurociągów i urządzeń instalacji centralnego ogrzewania  

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna w budynku 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Brak 

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Możliwe zagrożenia przy wykonywaniu prac: 

- oparzenie; 

- skaleczenie; 

- upadek; 

 

Inne zagrożenia mogą wystąpić przy załadunku, wyładunku oraz transporcie materiałów 

budowlanych i instalacyjnych, oraz ich montażu. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

 

Nie dotyczy, nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

 

Nie dotyczy. Na terenie budowy nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 

Sporządzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ nie jest wymagane 
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OPIS TECHNICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany węzła cieplnego dla budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Matejki 12 

2 Podstawa formalna opracowania  

- Wizja lokalna  

- Ustalenia z inwestorem 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- węzeł cieplny – technologia  

- węzeł cieplny – przygotowanie pomieszczenia 

- węzeł cieplny – instalacje elektryczne  

4 Ogólna charakterystyka budynku 

Opracowywany budynek znajduje się przy ul. Matejki 12 w Oleśnicy. Jest to budynek z jedną 

klatą schodowymi, kryty dachem płaskim. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne 

mieszkalne, jest częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, wodną, 

kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną. 

5 Węzeł cieplny 

5.1 Opis zastosowanego rozwiązania 

Zaprojektowano jednofunkcyjny, kompaktowy węzeł cieplny stanowiący źródło ciepła dla 

projektowanej instalacji centralnego ogrzewania (oddzielne opracowanie). Zastosowano 

kompaktowy węzeł z wymiennikiem płytowym typ DSA Wall 1F 17/12 firmy Danfoss (wg 

załączonej specyfikacji). Projektowany węzeł zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej (projekt 

przyłącza ciepłowniczego wg oddzielnego opracowania). Węzeł zlokalizowano w pomieszczeniu 

przyziemia o powierzchni 3,81 m2.  

5.2 Technologia 

5.2.1 Parametry instalacji  

 Sieć ciepłownicza zima: 

Tz = 130°C 

Tp = 60,6°C 

Ciśnienie dyspozycyjne 0,15 MPa 

Ciśnienie nominalne dla sieci i węzła: 1,6 MPa 

Strumień objętości : 0,77 m3/h 

 

 Instalacja co 

tz = 80°C 
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tp = 60°C 

Ciśnienie dyspozycyjne: 25 kPa 

Moc: 60 kW 

Strumień objętości : 2,64 m3/h 

 

5.2.2 Konstrukcja węzła 

Zastosowano prefabrykowany kompaktowy węzeł jednofunkcyjny DSA Wall 1F 17/12 firmy 

Danfoss wiszący o maksymalnych wymiarach szer. 77,5 cm, gł. 57 cm, wys. 118,2 cm, wyposażony 

fabrycznie we wszystkie niezbędne elementy (wg specyfikacji) Węzeł umieszczony jest na 

samonośnej, lekkiej konstrukcji. Na miejscu montażu należy wykonać połączenie z siecią cieplną, 

instalacją wewnętrzną c.o i c.w.u oraz źródłem energii elektrycznej. 

5.2.3 Wymiennik ciepła 

Na cele c.o zastosowano wymiennik płytowy ciepła XB37L-1-16 (CU) firmy Danfoss 

 

5.2.4 Przewody i armatura 

Po stronie sieci ciepłowniczej rurociągi wykonać z rur instalacyjnych stalowych bez szwu 

łączonych przez spawanie. Zastosowano zawory odcinające i regulacyjne w wykonaniu 

kołnierzowym lub do wspawania (wg schematu i specyfikacji). Fragment instalacji 

wysokoparametrowej należy prowadzić w wzdłuż ścian 

Rurociągi po stronie instalacji c.o wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie typu 

Mapress. Zastosowano zawory odcinające i regulacyjne gwintowane (wg schematu i specyfikacji) 

5.2.5 Połączenie z instalacją c.o 

Projektowany węzeł należy połączyć z projektowaną instalacją co. Węzeł wyposażony jest w 

odcinające zawory kulowe po stronie instalacji c.o. 

5.2.6 Połączenie z siecią ciepłowniczą 

Projektowany węzeł należy połączyć z projektowanym przyłączem ciepłowniczym (oddzielne 

opracowanie). Miejsce połączenie wskazano w części rysunkowej opracowania. Zastosowano 

moduł przyłączeniowy z zaworem odcinającym, zaworem równoważącym, licznikiem ciepła oraz 

filtrodmulnikiem 

5.2.7 Pompa obiegowa 

Zastosowano elektroniczną pompę obiegową Stratos 25/1-8 1x230V. Pompa utrzymuje 

ciśnienie proporcjonalne w stosunku do zmian przepływu. 

5.2.8 Licznik ciepła 

Pomiar zużycia ciepła realizowany jest przez licznik ciepła Multical 603 z 

przepływomierzem Ultraflow 54-S 1,5 m³/h, G1x110 mm z modułem radiowym WMBS Kamstrup, 

oraz czujnikami PT500. Przepływomierz należy zlokalizować na rurociągu powrotnym w module 

przyłączeniowym. (dostawa ciepłomierza po stronie MGK) 
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5.2.9 Filtry 

Po stronie sieci ciepłowniczej zastosowano kołnierzowy filtrodmulnik magnetyczny FO2M 

DN25 PN16. Po stronie instalacji co zastosowano gwintowany filtr siatkowy FVR-DZR 

[280],DN32. 

5.2.10  Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u 

W celu zabezpieczenia instalacji co przed nadmiernym przyrostem ciśnienia oraz 

stabilizacji ciśnienia dobrano naczynie wzbiorcze NG 50/6 bar firmy Reflex. Na rurze wzbiorczej 

DN20  należy zainstalować złącza samoodcinające SU R3/4”. 

Na rurociągu zasilającym zastosowano zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25 3,0 bar, 1 ", 

Gwint wewnętrzny 

Węzeł cieplny należy wyposażyć w termostat zabezpieczający ST-1 firmy Danfoss. 

5.2.11 Układ automatycznej regulacji 

Projektowany węzeł należy wyposażyć w dedykowany układ automatycznej regulacji 

składającego się z: 

 

 Regulatora Danfoss ECL310 z kluczem aplikacji A230, umożliwiający regulację 

pogodową, przystosowany do telemetrii. 

 Zaworu regulacyjnego VM 2, kvs 1.6, 3/4 " z siłownikiem AMV 13 230V (z funkcją 

bezpieczeństwa) firmy Danfoss. 

 Czujnika temperatury zewnętrznej ESMT firmy Danfoss 

 Czujnik temperatury zasilania po stronie instalacji co ESM-11 firmy Danfoss 

 

Regulator należy umieścić w szafce elektrycznej. 

5.2.12   Równoważenie hydrauliczne 

Zastosowano zawór równoważący MSV-F2 DN20 PN16 130C (ze złączkami 

pomiarowymi) firmy Danfoss zlokalizowany na rurociągu powrotnym po stronie sieci 

ciepłowniczej w module przyłączeniowym. Dostawa zaworu po stronie MGK. 

5.2.13 Napełnianie i uzupełnianie zładu 

Zastosowano automatyczny układ automatycznego uzupełniania wody w układzie co wodą 

sieciową z rurociągu powrotnego.  Na przewodzie spinającym należy zainstalować wodomierz 

wody ciepłej z nadajnikiem impulsów KAMSTRUP Multical 21 typ 021-46-COD736 110xR1/2” 

QP-2.5m3/h, (Dostawa po stronie MGK). Gwint zew., zawór uzupełniania zładu z manometrem typ 

553140 DN15 zak. 0,3-4 bar t=70C PN16 Callefi a także zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr 

siatkowy (wg zestawienia i schematu). Należy umożliwić ręczne uzupełnianie zładu. 

5.2.14   Odpowietrzenie i odwodnienie 

W najwyższych punktach instalacji po stronie sieciowej należy wykonać odpowietrzenia w 

postaci syfonów z rur instalacyjnych stalowych bez szwu z zaworami kulowymi kołnierzowymi 

(PN16 150°C).  Po stronie instalacji co odpowietrzenie poprzez automatyczne odpowietrzniki.  

W najniższych punktach instalacji zastosować zawory odwadniające (strona c.o – gwintowane, 

strona sieciowa – kołnierzowe). 
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5.2.15 Termometry i manometry 

Zastosowano manometry o średnicy tarczy min 100mm, zakres: po stronie sieci ciepłowniczej 

0-1,6 MPa, po stronie instalacji odbiorczej 0-0,6 MPa. Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 

miejsc pomiarowych do jednego manometru. 

Zastosowano termometry o zakresie: strona wysoka 0-200°C, strona niska 0-120°C 

5.2.16   Próba ciśnieniowa 

Po zamontowaniu węzeł cieplny przepłukać wodą zimną, a następnie poddać próbom 

szczelności stronę wysokich parametrów węzła, do zaworów przyłącza sieci cieplnej. Próbę na 

zimno wykonać przy użyciu wody zimnej na ciśnienie próbne 1.6 MPa, próbę na gorąco wykonać 

przy użyciu wody sieciowej, pod ciśnieniem panującym w sieci cieplnej, w miejscu przyłączenia 

węzła cieplnego.  

Próba szczelności strony niskich parametrów wykonać zgodnie z PN-81/B-10700/00. 

 Parametry pracy:  

 temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC. 

 ciśnienie robocze 4 bar.  

 ciśnienie próbne 6 bar. 

Próbę wykonać przy odłączonym naczyniu wzbiorczym 

 

UWAGA: Próby szczelności należy wykonać przy udziale Przedstawiciela Zakładu Gospodarki 

Cieplnej w Oleśnicy. 

5.2.17   Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 

Wszystkie przewody stalowe przed wykonaniem izolacji cieplnej należy oczyścić z rdzy oraz 

pomalować dwukrotnie farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną tlenkową szarą zgodnie z 

KOR-3A. 

5.2.18   Izolacje 

Instalację rurociągów należy wykonać z  otuliny PUR z płaszczem PVC wg poniższej tabeli: 

 
Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 

1 

 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm 

 

 20 mm 

 

2 

 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 

 

 30 mm 

 

3 

 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

 

 równa średnicy wewnętrznej rury 

 

4 

 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 

 

 100 mm 

 

5 

 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

6 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

7 

 

 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 

 

 6 mm 

 

 
Uwaga: 
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1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 

Izolacje węzła i armatury wykonać z prefabrykowanych elementów izolacyjnych 

dostarczonych przez producentów urządzeń. Izolację wykonać w sposób umożliwiający łatwy 

demontaż na wypadek prac serwisowych. 

5.2.19 Wytyczne branżowe 

Branża budowlana 

− przewidzieć: otwory w ścianach oraz konstrukcje wsporcze dla rurociągów oraz urządzeń. 

− rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER (Katalog Elementów 

Rurociągów) i odpowiednich systemów podparć Hilti lub równoważne,  

− pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe 

 

Branża instalacyjna 

- Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość  montażu rurociągów i 

urządzeń. 

- Wszelkie kolizje instalacji z elementami konstrukcyjnymi oraz uzbrojeniem budynku 

rozwiązać na budowie zgodnie z wytycznymi w projekcie oraz Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II, Roboty instalacji sanitarnych 

i przemysłowych. 

- wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne 

producenta urządzeń grzewczych oraz zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych” część II, Roboty instalacji sanitarnych i 

przemysłowych. 

- przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, 

- wszystkie przewody zasilające i powrotne zaizolować, na izolacji oznaczyć kierunki 

przepływu czynnika, 

- oznakować urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 

- w najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowietrzenia i spusty, 

- połączenia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacja, 

- przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji, 

- przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 

- odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 

- instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wykonawcze, 

- instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 

 

Branża elektryczna 

 

- doprowadzić zasilanie do wszystkich urządzeń elektrycznych w obrębie węzła 
- spiąć elementy układy automatycznej regulacji 

6 Węzeł cieplny – instalacje elektryczne 

6.1  Przedmiot i zakres projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych węzła 

ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 12 w Oleśnicy. Projekt obejmuje wyposażenie w 

instalacje i urządzenia elektryczne związane z budową węzła, a w szczególności: 
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 zasilanie węzła w energię elektryczną, 

 wyposażenie węzła w rozdzielnicę elektryczną, 

 wyposażenie w instalację siłową związaną z zasilaniem odbiorów projektowanych obiegów 

grzewczych i AKPiA. 

6.2 Opis zastosowanego rozwiązania 

6.2.1 Zasilanie 

W pomieszczeniu węzła zlokalizowano rozdzielnicę elektryczną TW zasilającą obwody 

oświetleniowe i gniazd wtykowych oraz zawierająca elementy automatyki obwodów c.o. 

projektowanego węzła. Rozdzielnica zasilana będzie z istniejącej rozdzielnicy administracyjnej 

obiektu. Projektuje się zasilanie kablem ykyżo 3x4mm2 oraz zabezpieczenie w rozdzielni głównej 

bezpiecznikiem z wkładką o wartości 25A. 

W rozdzielni administracyjnej budynku należy zabudować licznik energii elektrycznej 

jednofazowy. 

Na zasilaniu rozdzielnicy TW zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła projektuje się 

zabudowanie wyłącznika głównego. Rolę tę pełnić będzie rozłącznik typu FR102 lub krzywkowy 

typu ŁK zabudowany na zewnątrz przy wejściu do węzła w rozdzielni natynkowej o IP54. Moc 

zainstalowana wynosi 1,5 kW. 

Rozdzielnicę TW wykonać należy jako wtynkową/natynkową, w obudowie stalowej, IP54. 

Rozdzielnicę projektuje się podzielić na cześć technologiczną i ogólną. Z części ogólnej zasilane 

będą: 

- Instalacja oświetlenia, 

- Gniazd wtykowych, 

Z części technologicznej natomiast: 

- Regulator ECL310 zamontowany na węźle kompaktowym, 

 

Na zasilaniu części technologicznej rozdzielnicy TW przewiduje się zabudowę wyłącznika 

technologicznego. Wyłącznik umożliwi odłączenie w razie potrzeby zasilania wszystkich 

urządzeń technologicznych projektowanego węzła jednocześnie. Dodatkowo dla części 

technologicznej przewiduje się zabezpieczenie przed skutkiem zaniku fazy sterowane poprzez 

przekaźnik kontroli faz. 

6.2.2 Instalacja technologiczna 

Na instalację siłową węzła składają się obwody elektryczne zasilające regulator ECL 310 

prod. Danfoss, z którego zasilona jest pompa obiegowa układu c.o. oraz elementy AKP. 

Instalacje zasilania regulatora projektuje się wykonać przewodami typu YDYżo z wydzieloną 

żyłą neutralną i ochronną. Przewody prowadzić w korytkach kablowych. Podłączenia przewodów 

do urządzeń wykonać w rurkach instalacyjnych winidurowych karbowanych typu RKVL. 

Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z DTR regulatora. 

6.2.3 Instalacja automatyki 

Sterowanie pracą węzła oraz urządzeń układów wodnych węzła odbywać się będzie za 

pomocą regulatora zabudowanego w szafce SE wbudowanej w węzeł. Regulator będzie sterował 

pracą pompy, ustawieniem zaworu regulacyjnego, na podstawie sygnałów z czujników 

pomiarowych temperatury wody zasilającej w układzie c.o. oraz temperatury zewnętrznej. W 
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szafce SE zamontować niezbędne urządzenie peryferyjne umożliwiające pracę węzła  w systemie 

telemetrii poprzez GPRS lub RDI. 

 

Poszczególne obwody wykonać przewodami kabelkowymi typu: 

- sterownicze 230V~: YStY …. x 1,0mm2; 

- sterownicze (0-10V): YStY …. x 0,75mm2; 

- pomiarowe, podłączenie czujek regulatora: YStY 2x0,75mm2. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie odseparowanie przewodów 

„słaboprądowych” od przewodów 230/400V~. W tym celu należy osłaniać je w miejscach 

kolizyjnych rurkami RVS (RL). Przy prowadzeniu równoległym przewodów AKP i przewodów 

230/400V~ zachować odstęp min. 10 cm. 

6.2.4 Instalacja oświetleniowa 

Pomieszczenie jest wyposażone w instalację oświetleniową wykonaną oprawami 

świetlówkowymi z kloszem o mocy 2x36W, IP54. Minimalne natężenie oświetlenia projektuje się 

na poziomie 200lx. Oprawy należy wyposażyć w moduł awaryjny w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ewakuacji w przypadku zaniku napięcia zasilania podstawowego zgodnie z 

rzutem instalacji. Oprawy zasilane są z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej węzła TW. 

6.2.5 Instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych 

Pomieszczenie należy wyposażyć w instalację połączeń wyrównawczych. W pomieszczeniu 

ułożyć bednarkę ocynkowaną typu Fe/Zn 25x4mm na uchwytach. Bednarka pełni rolę miejscowej 

szyny wyrównawczej. Szynę należy przyłączyć do instalacji uziemiającej budynku. Do szyny 

przyłączono wszystkie przewodzące części obce znajdujące się w węźle, w tym obudowę oraz 

pozostałe elementy instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej. 

Podłączenia urządzeń i rur należy wykonać linką LYżo6mm z końcówkami na zaciski śrubowe, 

na rurach stosować obejmy. Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić pomiary 

sprawdzające ciągłość i rezystancję instalacji wyrównawczej. 

6.2.6 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolację ochronną oraz obudowy. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane wyłącznikami instalacyjnymi, bezpiecznikami oraz wyłącznikami 

różnicowoprądowymi 30mA. 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej. 

7 Przygotowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby węzła cieplnego 

Inwestor zamierza zlokalizować węzeł cieplny w specjalnie do tego celu wydzielonym 

pomieszczeniu  powierzchni 3,81 m2. Wysokość pomieszczenia wynosi 2,55 m. Ściany nośne 

wykonane są z cegły pełnej.  Widoczne są ubytki tynku na ścianach. Posadzka wykonana jest z 

kostki brukowej.  

W celu dostosowania pomieszczenia do wymagań określonych w warunkach technicznych 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy wykonać następujące prace budowlano-instalacyjne: 
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- Montaż ściany działowej  oddzielającej węzeł od pom. komunikacji z cegły pełnej gr 12 cm 

zbrojonej co 3 warstwę. W ścianie działowej zamontować drzwi stalowe 1.0x2.0. Nad drzwiami 

zamontować nadproże. Ścianę otynkować oraz pomalować z obu stron. 

- Demontaż drewnianych drzwi 2,0x1,9m oraz montaż w ich miejsce drzwi stalowych 1.0 

x2.0 . Nad drzwiami zamontować nadproże (pozostałą przestrzeń wypełnić bloczkami z cegły 

pełnej, które należy otynkować oraz pomalować) 

- Wykonanie studni schładzającej 60x60x80 z pompą zatapialną. Przykrycie studni włazem 

żeliwnym w postaci wpustu. Wpięcie odcinka tłocznego z PP do najbliższego przewodu 

odpływowego kanalizacji sanitarnej. 

- Wykonanie kanalizacji podposadzkowej PVC50 od zlewu do studni.  

-  Uzupełnienie braków w istniejącej posadzce  

-Wykonanie warstwy dociskowej betonowej zbrojonej siatką z profilowanym spadkiem do 

projektowanej studni. 

-  Wykonanie wentylacji nawiewnej w postaci prześwitu w dolnej części drzwi.  

- Wykonanie wentylacji wywiewnej w postaci otworu wentylacyjnego w górnej części ściany 

zewnętrznej . Po obu stronach osadzić kratki. 

- Skucie tynków z istniejących ścian pomieszczenia węzła oraz położenie nowych tynków. 

- Doprowadzenie wody zimnej z istniejącej instalacji wodociągowej do zaworu czerpalnego. 

Opomiarowanie zużycia wody poprzez wodomierz skrzydełkowy JS 1,0 

- Montaż zlewu wraz z zaworem czerpalnym. Odpływ ze zlewu PVC DN50 podłączyć do 

studni 

- Pomalowanie ścian oraz posadzki farbą odporną na wodę i ścieranie. 

- Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej. 

 

Pozostałe prace naprawcze wykonawca winien uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem 

Nadzoru. Wskazane roboty budowlane nie pogorszą stanu technicznego budynku i nie 

będą zagrażały jego stateczności. Szczegółowy zakres prac budowlany możliwy będzie 

po dokonaniu odkrywek na budowie co wykonawca powinien uwzględnić w swojej 

ofercie. 

 

7.1 Wyposażenie pomieszczenia węzła 

7.1.1  Studnia schładzająca 

Należy wykonać studnię schładzającą o wymiarach 600x600, H=0,8 m. Studnię przykryć 

włazem żeliwnym w formie wpustu.  W studni zamontować pompę zatapialną. 

7.1.2  Wentylacja 

W dolnej części drzwi należy zapewnić prześwit umożliwiający dopływ powietrza.. Wywiew 

przez otwór w górnej części ściany zewnętrznej . Po obu stronach osadzić kratki. 

7.1.3   Instalacja wod-kan 

W pomieszczeniu węzła należy zamontować zlew do którego należy doprowadzić przewód 

wody zimnej zakończony zaworem czerpalnym ze złączką do węża. Na przewodzie wody zimnej 

zainstalować wodomierz JS 1,0 oraz zawory odcinające. Zrzut ścieków ze zlewu do kanalizacji 

sanitarnej. Instalację wody zimnej w przestrzeni nieogrzewanej zaizolować otulinami gr. 20 mm. 
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8 Uwagi Końcowe 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość  montażu 

rurociągów i urządzeń. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi 

dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W 

przypadku urządzeń i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest PZH. 

Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z 

projektantem. Ewentualne kolizje z instalacjami oraz konstrukcją budynku należy zgłosić 

Projektantowi. Za zgodą projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych 

materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i 

certyfikaty.  

9 Obliczenia 

9.1 Dane ogólne 

Moc węzła c.o 60 kW    
Parametry sieci ciepłowniczej zima:    
Zasilanie:  130 °C Powrót 60,6 °C 

Ciśnienie dyspozycyjne:  0,10 Mpa   
Strumień objętości: 0,77 m3/h   

   

Średnica rurociągów DN25  
   

      
Parametry instalacji co:     
Zasilanie:  80 °C Powrót 60 °C 

Ciśnienie dyspozcyjne:  25 kPa   

Strumień objętości: 2,64 m3/h   
Średnica rurociągów DN32  
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9.2 Bilans ciepła 

 

9.3 Dobór węzła  

Obliczenia DSA Wall 1F 17/12     

Nazwa obiektu 55066 DEN_DMU_Oleśnica_Matejki 12   

Wymiennik ciepła Jednostka Ogrzewanie 

  Producent   Danfoss 

  Typ     XB37L-1-16 (CU) 

          

  Kategoria-PED   2014/68/EU Article 4.3 

  Moc   kW 60.0 

        Pierwotny Wtórny 

Ogólne parametry projektowe węzła 

cieplnego       

      

Maks. temp. (°C) / Maks. 

Ciśnienie (bar) 

130.0 / 

14.3 80.0 / 6 

  Natężenie przepływu m3/h 0.77 2.64 

  Temperatura °C / °C 

130.0 / 

60.6 80.0 / 60.0 

  Spadek ciśnienia kPa 2 18 

  Ciśnienie nominalne bar 16 6 
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  Materiał płyt   EN1.4404(AISI316L) 

  Czynnik     Woda Woda 

            

      Ogrzewanie Pierwotny Wtórny 

Średnice przyłączy (DN) 25 20 32 

Zawory regulacyjne       

  Producent   Danfoss 

  Typ     VM 2 

  Natężenie przepływu m3/h 0.77 

  Spadek ciśnienia kPa 23 

  Wartość kvs DN / kvs 15/1.6 

Regulator   Danfoss 

ECL Comfort 310, 230V 

(A230) 

Pompy           

  Producent   WILO 

  Typ     Stratos Para 25/1-8 

  Natężenie przepływu m3/h 2.64 

  Wysokość podnoszenia kPa 51 

  Zasilanie   A / V 1.1 / 1*230 

Regulator różnicy ciśnień       

  Producent/Model   - 

  Przepływ/Spadek ciśnienia  /    

  Wartość kvs DN / kvs   

  Nastawa ciśnienia     

Dodatkowe informacje     

Dane obliczeniowe Temperatury °C / °C 

130.0 / 

75.0 80.0 / 60.0 

Dane obliczeniowe Dopuszczalne dp kPa 20 20 

Całkowity spadek ciś. po str. pierw.     35 kPa 

Dopuszczalny spadek ciś. dla węzła     150 kPa 
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9.4 Dobór wymiennika 
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9.5 Dobór naczynia wzbiorczego 
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9.6 Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o 
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10 Specyfikacja dobranego węzła 

Oznaczenia wg schematu w części rysunkowej opracowania. 

 
SPECYFIKACJA Wycena:  15696.0-1  
Obiekt:  55066 DEN_DMU_Oleśnica_Matejki 12  
Węzeł cieplny:   Modul przylaczeniowy 19/11  

 

 
Ilość Pozycja Typ Opis 
1 INSU Izolacja węzła . 
Wysoki parametr 
1 0 Komponent specjalny Moduł przyłaczeniowy 
1 S1 Zawór odcinający Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany 
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C 
2 TE Czujnik temperatury 

licznika ciepła 
. 

1 FQQ Dostarczono z wstawką, 
Licznik ciepła 

Wstawka, 1 inch, L=130 mm, stal węglowa, 
P235GH, Q=1,5 

4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16 
4 PI1 Rurka syfonowa Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa 
4 PI1 Manometr Wika, 111.10.100, 0-16 bar, Temp. max 60°C 
1 ZB1 Komponent specjalny zakończenie przewodu kołnierzem DN20 
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 13.2, PN16, DN25, 

Temp.max. 150°C, DN25, Kołnierz 
1 FOM1 Odpowietrznik 

filtroodmulnika 
DN15, Gwint wewnętrzny/welded, T handle 

1 FOM1 Zawór spustowy 
filtroodmulnika 

Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint 
wewnętrzny 

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32 
 

 

  DSA WALL 1F-1 DN32 Z (ST1 luzem + ECL na płycie + siłow. z funk. 
bez.) 

146B9060 

Ozn. 
rys. 

 SAP 
code Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość Jedn. 

WCO 004H7272 004H7271 Wymiennik ciepła XB37L-1-16 DANFOSS 1 szt. 
G2 640U8223 640U8223 Zawór odcinający gwintowany 682 DN 20 / 1" PN25 WESA 1 szt. 
R SLDS1150-

PL 
SLDS1150-

PL 
Regulator ECL Comfort 310 DANFOSS 1 szt. 

R 087H3802 087H3802 Klucz aplikacji ECL 210, 310 A230 DANFOSS 1 szt. 
Sco 065B2015 065B2014 Zawór regulacyjny VM2 DN15, Kvs 1,6 m3/h DANFOSS 1 szt. 
Sco  082G3003 082G3003 Siłownik AMV 13 230V DANFOSS 1 szt. 
Tzew 084N1012 084N1012 Czujnik temp. zewnętrznej ESMT DANFOSS 1 szt. 
Tco 087B1165 087B1165 Czujnik temp. przylg. c.o. ESM-11 DANFOSS 1 szt. 
PO 860U3813S 640L6738 Pompa Stratos Para Stratos 25/1-8 1x230V Wilo 1 szt. 
Z1 065B1229 065B1229 Zawór odcinający gwintowany 

BVR-DZR 
DN32 PN25 DANFOSS 2 szt. 

F2 065B7804 065B7804 Filtr siatkowy gwintowany DN 32 PN20 FVR-DZR 280 
oczek 

DANFOSS 1 szt. 

ZBO  640L9023 640L9023 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN25 3,0 BAR SYR 1 szt. 
T1 640U3945S 640U3945S Termometr maszynowy 0-120C DANFOSS 2 szt. 
PI1 640L9598 640L9598 Kurek manometryczny fig. 528 PN25 FART 2 szt. 
PI1 640U5251 640U5251 Manometr 0÷10 bar DANFOSS 2 szt. 
G7 065B1226 065B1226 Zawór odcinający gwintowany 

BVR-DZR 
DN 15 PN 25 DANFOSS 2 szt. 
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W 640L8348 640L8348 Wężyk opancerzony DN15  L=500 mm PN10 
t=90C 

PERFEXIM 1 szt. 

ZUZ 640L9101 640L9101 Zawór uzupełniania zładu z 
manometrem 

typ 553140 DN15 zak. 0,3-4 
bar t=70C PN16 

CALEFFI 1 szt. 

FQ1 640L9236S 640U5914 Wodomierz wody ciepłej Multical 21 typ 021-46-
COD736 110xR1/2” QP-
2.5m3/h 

KAMSTRUP 1 szt. 

NW-1 640L8632 640L8752 Złącze samoodcinające SU R3/4" REFLEX 1 szt. 
NW 640U2276 640L8599 Naczynie wzb. przepon. LUZ NG 50/6 bar REFLEX 1 szt. 
SE EDSABOX 

v.2 
EDSABOX 

v.2 
Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcją DANFOSS 1 szt. 

SE1 EDSAST230 EDSAST230 Skrzynka do połączenia 
termostatów (1F) 

zintegrowana z konstrukcją 
(1-funk) 

DANFOSS 1 szt. 

Trco 087N1050S 087N1050S Termostat TR/STW (dost. 
LUZEM) 

ST-1 (30-120C) G1/2" + 
kieszeń 

DANFOSS 1 szt. 

F5 065B7788 065B7788 Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-DZR 280 
oczek 

DANFOSS 1 szt. 

   Suma 30  
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Matejki 12 

2 Podstawa formalna opracowania  

- Wizja lokalna  

- Ustalenia z inwestorem 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Instalacja centralnego ogrzewania 

4 Instalacja centralnego ogrzewania 

4.1 Opis zastosowanego rozwiązania 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania, grzejnikową o parametrach 80/60°C 

obsługującej lokale mieszkalne. Źródłem ciepła instalacji co jest miejska sieć ciepłownicza. 

Instalację c.o należy podłączyć do węzła cieplnego. Sumaryczna moc cieplna niezbędna do 

pokrycia strat ciepła budynku wynosi 60 kW. Straty ciepła poszczególnych pomieszczeń naniesiono 

w części rysunkowej opracowania.  

Projekt obejmuje instalację w częściach wspólnych bez instalacji w lokalach mieszkalnych. W 

projekcie podane wymagane moce grzejników w pomieszczeniach oraz wymagane przepływy oraz 

średnice rur doprowadzających do lokali. 

Zastosowano system z rozdziałem dolnym. Rozprowadzenie przewodów rozdzielczych pod 

stropem piwnicy.  Zaprojektowano jeden pion grzewczy  Zaprojektowano odejścia od pionów do 

każdego lokalu mieszkalnego. 

 Zestawy ciepłomierzowe należy lokalizować w szafkach ciepłomierzowych na klatce 

schodowej. Szafki należy zlokalizować w górnej strefie pomieszczenia. Z uwagi na duże 

zagęszczenie uzbrojenia technicznego na klatkach dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji 

szafek oraz trasowania instalacji(po konsultacji z Projektantem). Z tego względu wykonawca 

winien uwzględnić w ofercie dodatkowe nakłady na prace wynikające z koordynacji instalacji z 

uzbrojeniem w częściach wspólnych. 

W zakresie Inwestora (wspólnoty) jest wykonanie instalacji od węzła cieplnego do zaworów 

odcinających (włącznie) na odejściu do lokalu mieszkalnego (na klatce schodowej w szafce). W 

zakresie właścicieli lokali mieszkalnych jest wykonanie instalacji od zaworów odcinających na 

odejściach do lokali.  

  W lokalach z istniejącą indywidualną instalacją centralnego ogrzewania dopuszcza się 

włączenie instalacji centralnej do istniejących instalacji po spełnieniu wymagań podanych w 

kolejnych podpunktach projektu. W pozostałych lokalach należy wykonać instalację od podstaw.  

4.2 Grzejniki 

W lokalach należy stosować grzejniki płytowe z zasileniem bocznym. W łazienkach należy 

stosować grzejniki drabinkowe. Wielkości grzejników przypisane do poszczególnych pomieszczeń 
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należy dobrać na podstawie mocy opisanej w części rysunkowej projektu dla parametru wody 

grzewczej 80/60 st.C. 

Grzejniki należy wyposażyć w kątowe lub proste zawory termostatyczne), umożliwiające 

zrównoważenie instalacji. Zawory należy wyposażyć w głowice termostatyczne do indywidualnej 

regulacji temperatury w pomieszczeniach. Na gałązkach powrotnych należy zastosować zawory 

odcinająco – odwadniające. 

4.3 Rurociągi 

Rurociągi rozdzielcze w piwnicy oraz piony, i odejścia do lokali wykonać z rur stalowych 

cienkościennych zaciskowych np. Mapress C stahl lub Kantherm steel ocynkowana zewnętrznie 

(lub równorzędne) o połączeniach zaciskowych za pomocą kształtek systemowych kielichowych z 

pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Do montażu armatury 

stosować łączniki gwintowane. Przewody prowadzić po obrysie ścian. Alternatywnie dopuszcza się 

stosowanie rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 

Instalację w lokalach mieszkalnych należy wykonać z rur stalowych cienkościennych np. 

Mapress C stahl lub Kantherm steel.  

 Piony jak również instalację rozdzielczą należy prowadzić wzdłuż ścian. Na budowie należy 

dostosować trasę projektowanej instalacji do pozostałego uzbrojenia technicznego.   

4.4 Izolacje 

 Instalację należy izolować otuliną z pianki PE NRO wg poniższej tabeli: 

 
Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 

1 

 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm 

 

 20 mm 

 

2 

 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 

 

 30 mm 

 

3 

 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

 

 równa średnicy wewnętrznej 

rury 

 

4 

 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 

 

 100 mm 

 

5 

 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

6 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

7 

 

 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 

 

 6 mm 

 

 
Uwaga: 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

Izolację wykonać z należytą starannością tak by minimalizować straty ciepła. Należy stosować 

kleje i taśmy łączeniowe. Kształtki izolować z wykorzystaniem prefabrykowanych łupin. 

4.5  Odpowietrzenie  i  odwodnienie instalacji 

W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki. Standardowo 

na grzejnikach montowane są firmowe ręczne odpowietrzniki.  

Instalację rozprowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku węzła, umożliwiając tym odwodnienie 

w węźle. 
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4.6 Równoważenie instalacji 

Zaprojektowano statyczne równoważenie projektowanej instalacji. Na pionie należy 

zamontować zawór równoważący Hydrocontrol VTR DN32  z króćcami pomiarowymi i nastawą 

wstępną (lub równoważny).  Przy grzejnikach należy zastosować zawory termostatyczne z nastawą 

wstępną np. RA-N Danfoss.  Na gałązkach powrotnych grzejników należy zastosować zawory 

powrotne z możliwością odcięcia i odwodnienia.  

4.7 Pomiar zużycia ciepła  

Dla każdego włączanego lokalu projektuje się ciepłomierze radiowe o nominalnym przepływie 

0,6 m3/h  oraz 1,0m3h (lokal nr 8 ) zgodne ze standardem stosowanym przez Zarządcę 

Nieruchomości. Przepływomierz należy zlokalizować na gałązce powrotnej. Ciepłomierz 

zamontować wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające,  tuleje i kapilary) wg wytycznych 

producenta. Przed ciepłomierzami zastosować filtry siatkowe.  

4.8 Mocowanie instalacji i kompensacja wydłużeń termicznych 

Prowadzenie instalacji umożliwia wykorzystanie samokompensacji wydłużeń termicznych 

rurociągów. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów 

wykonać kompensatory U-kształtne.  

Mocowanie przewodów wykonać przy zastosowaniu podpór stałych i przesuwnych. 

Lokalizacja podpór stałych powinna umożliwiać właściwą kompensację wydłużeń termicznych.  

Podpór stałych i przesuwnych nie wolno sytuować na złączkach. Podpory przesuwne nie 

mogą być usytuowane w pobliżu złączki, aby w sposób niezamierzony nie ograniczyć osiowego 

ruchu przewodu rurowego. 

Przejścia przez przegrody wykonać w rurach ochronnych, a przestrzeń dystansową 

wypełnić szczeliwem plastycznym, przestrzeń pomiędzy rurą a przegrodą wypełnić wełną 

mineralną.  

4.9 Próby ciśnieniowe i uruchamianie systemu grzewczego 

 Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie 

z PN-81/B-10700/00. 

 Parametry pracy:  

 temperatura zasilania 80 oC, temperatura powrotu 60 oC. 

 ciśnienie robocze 3bar.  

 ciśnienie próbne 4,5 bar. 

 Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na 

rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z 

wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były 

badane u wykonawców tych elementów. 

 Przed rozpoczęciem próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 

zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących 

warunków: 

 temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 C, 

 rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

 próbę należy przeprowadzić odcinkami, 

 przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 

 przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy 

plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny 

spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, 
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 obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na 

minutę, 

 oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż 

0,8 Mpa, 

 w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

 Po próbie szczelności na elementach rurociągu nie powinno być rozerwań, widocznych 

odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się 

powierzchni. 

 Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny 

zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i 

możliwie przy pełnym obciążeniu. 

4.10 Wytyczne dla indywidualnych, mieszkaniowych instalacji podłączanych do instalacji 

centralnej 

 Instalacje grzejnikowe z miedzi, lub stali ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 3 bary i 

temperaturze roboczej nie mniejszej niż 80°C,  

 Instalacje należy wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami przy każdym 

grzejniku. 

 Moc zainstalowanych grzejników nie mniejsza od wartości naniesionych w części 

rysunkowej opracowania. 

 Przy podłączaniu indywidualnych instalacji należy: 

-  Hydraulicznie odciąć kocioł zaworami kulowymi. 

-  Wykonać podejście łączące szafkę ciepłomierzową z istniejącą instalacją. Miejsce 

wpięcie stanowi fragment instalacji o największej dymensji. Średnica podejścia jest 

podana na rysunkach 

-  Wykonać próbę szczelności 

- Wykonać regulacje hydrauliczną instalacji w lokalu mieszkalnym  

5 Wytyczne branżowe 

Branża budowlana 

− przewidzieć: otwory w ścianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla rurociągów oraz 

urządzeń. 

− rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER (Katalog Elementów 

Rurociągów) i odpowiednich systemów podparć Hilti lub równoważne,  

− pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe 

 

Branża instalacyjna 

- wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne 

producenta urządzeń grzewczych oraz zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - montażowych” część II, Roboty instalacji sanitarnych i 

przemysłowych. 

- przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, 

- wszystkie przewody zasilające i powrotne zaizolować, na izolacji oznaczyć kierunki 

przepływu czynnika, 

- oznakować urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 

- w najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowietrzenia i spusty, 

- połączenia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacja, 

- przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji, 
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- przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 

- odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 

- instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wykonawcze, 

- instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione. 

6 Zapotrzebowanie na ciepło lokali 

nr lok. 
pow. 
lokalu 

straty 
ciepła straty/pow. 

  m2 W W/m2 

1 66,90 5910 88,3 

2 69,65 6335 91,0 

3 76,52 6664 87,1 

4 46,89 3836 81,8 

5 86,29 7478 86,7 

6 53,32 9486 177,9 

7 57,18 8992 157,3 

8 81,31 12631 155,3 

7 Uwagi Końcowe 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić  możliwość  montażu rurociągów i 

urządzeń. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi normami, przepisami w tym BHP, a także instrukcjami 

montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń. Ewentualne kolizje z 

instalacjami oraz konstrukcją budynku należy zgłosić Projektantowi. Należy stosować materiały 

posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo 

Budowlane. W przypadku urządzeń i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać 

atest PZH. Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy 

uzgodnić z projektantem. Za zgodą projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych 

materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i 

certyfikaty.  

8 Rysunki  

Nr Tytuł Skala 

IS01 Instalacja c.o; rzut parteru 1:100 

IS02 Instalacja c.o; rzut I piętra 1:100 

IS03 Instalacja c.o; rzut II piętra 1:100 

IS04 Instalacja c.o; schemat - 

IS05 Schemat węzła cieplnego - 

IE01 Węzeł cieplny-instalacje elektryczne 1:100 

IE02 Węzeł cieplny-schemat tablicy - 

 
















