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1. SPIS  RYSUNKÓW 

 

     Nr  rys.                             Nazwa  rysunku       Skala                              

  

S2-01                 Sytuacja        1:500 

S2-02                 Schemat technologiczny stacji wymienników ciepła 1:--- 

S2-03                 Rzut wymiennikowni ciepła  

S2-04    Przekrój „A”-„A” oraz „B”-„B”    1:25 

S2-05                 Przekrój „C”-„C”, „D”-„D”, „E”-„E”   1:25 

S2-06                 Wytyczne budowlane      1:25 

S2-07                 Inwentaryzacja      1:25 

 

2. ZAŁĄCZNIKI 
 

Z1 - Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A. w Krakowie 

Z2 - Karta obiektu sieciowego wewnętrznych instalacji odbiorczych 

Z3 – Karta doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego 

Z4 – Karta doboru – wymiennik c.o. 

Z5.1 – Karta doboru – wymiennik cwu LATO 

Z5.2 – Karta doboru – wymiennik cwu ZIMA 

Z6.1   - Karta doboru – AVP  co 

Z6.2   - Karta doboru – AVP  cwu - LATO 

Z6.3   - Karta doboru – AVP cwu– ZIMA  

Z7.1   - Karta doboru – regulator przepływu  – VM2  co 

Z7.2   - Karta doboru – regulator przepływu  – VM2  cwu - LATO 

Z7.3   - Karta doboru – regulator przepływu  – VM2  cwu – ZIMA  

Z8 - Karta doboru – pompa obiegowa – c.o. 

Z9 - Karta doboru – pompa obiegowa – c.w.u. 

Z10 - Karta doboru – naczynie wzbiorcze  Reflex – c.o. 
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CZĘŚĆ I –OPIS TECHNICZNY 

 

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy technologii stacji wymienników ciepła na 

potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej dla: 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

Os. Tyciąclecia 34,  31-610 KRAKÓW 

Inwestorem dla w/w przedsięwzięcia jest: 

                                 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MISTRZEJOWICE” 

                                   os. Tysiąclecia 42, 31-610 Kraków 

 

Niniejszy projekt dotyczy modernizacji istniejącego jednofunkcyjnego węzła cieplnego (co) i 

swoim zakresem obejmuje: 

a) kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny c.o./c.w.u. 

b) przygotowanie ciepłej wody użytkowej w układzie beszasobnikowym ze 

stabilizatorem. 

c) wytyczne branżowe (wod-kan, elektr, AKPiA, budowlano-konstrukcyjne) dla 

projektowanego węzła cieplnego 

 

4. PODSTAWA   OPRACOWANIA 

 

Podstawę  opracowania stanowią: 

 Zlecenie Inwestora 

 Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A. 

 Podkłady budowlano - architektoniczne 

 Wytyczne do projektowania kompaktowych węzłów cieplnych MPEC S.A., 

opublikowane na stornie ww.mpec.krakow.pl 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 

5. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Wymiana istniejącego modułu jednofunkcyjnego co (216 kW) na dwufunkcyjny co/cwu 

(216/151 kW) 

 

 



BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
Os.  TYSI ĄCLECI A 34,   31 -610 KR AKÓW  

 

S 2 - 4  

 

6. DANE OGÓLNE 

 

DANE OGÓLNE O BUDYNKU 

 

Obiekt, w którym będą realizowane roboty budowlane to budynek  mieszkalny wielorodzinny 

średniowysoki, 6-ro klatkowy, 6-sto kondygnacyjny, w tym - kondygnacja podziemna 

stanowiąca piwnicę.  

Na poziomie piwnic zlokalizowana jest  wymiennikownia, pomieszczenie przyłącza wody, 

pomieszczenie przyłącza gazu oraz komórki lokatorskie.  

Charakterystyka budynku: 

- klatek schodowych: 5 

- ilość mieszkań: 60 

- powierzchnia użytkowa: 4515,50 m
2 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – STAN ISTNIEJĄCY 

Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania jest   istniejący węzeł cieplny o 

mocy 216 kW. Parametry czynnika grzejnego wynoszą 80/60ºC.  

 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ – STAN ISTNIEJĄCY 

Źródłem ciepła ciepłej wody użytkowej są indywidualne piecyki gazowe  montowane w  

łazienkach, w poszczególnych mieszkaniach. Istniejące źródła c.w.u. wraz z przewodami 

spalinowymi ulegną likwidacji, istniejąca instalacja c.w.u. poprowadzona od miejsca 

demontażu piecyków gazowych do poszczególnych odbiorników,  pozostanie bez zmian.  

 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ – STAN ISTNIEJĄCY 

Zasilanie budynku w wodę zimną realizowane jest poprzez istniejący przyłącz wody  z zestawem 

wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy, w pomieszczeniu przyłącza wody. W budynku 

występuje jedna strefa zasilania w wodę zimną. 

 

INSTALACJA GAZU– STAN ISTNIEJĄCY 

Zasilanie budynku w gaz odbywa się poprzez  istniejące przyłącza gazu. Główne zawory odcinające 

zlokalizowane są w szafce gazowej zamontowanej na elewacji budynku. W każdym mieszkaniu 

znajdują się gazomierze mieszkaniowe G4. Odbiornikami gazu są: 

- piecyki gazowe montowane w łazienkach 
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WYMIENNIKOWNIA – STAN ISTNIEJĄCY 

Pomieszczenie wymiennikowni zlokalizowane jest w piwnicy budynku. Obecnie w 

pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowany jest jednofunkcyjny moduł co o mocy  

216 kW, stanowiący źródło ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.  Naczyniem 

wzbiorcze o pojemności 500 l, 6 bar, zlokalizowane jest w odrębnym pomieszczeniu.  

Pomieszczenie wymiennikowni posiada oświetlenie naturalne i sztuczne, na ścianach izolację 

termiczną, podłogę wyłożoną płytkami, zlew żeliwny, kratki ściekowe, studzienkę 

schładzającą. W pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowane są dwa rozdzielacze co 

(zasilanie i powrót), z których poprowadzone są 3 obiegi centralnego ogrzewania. Przyłącz co 

wykonany jest z rur stalowych preizolowanych 2xdn50. 

Do pomieszczenia wymiennikowni doprowadzony jest czynnik grzejny poprzez istniejące 

wysokoparametrowe przyłącze co 2 x dn 50.  Parametry czynnika grzejnego po stronie 

pierwotnej wynoszą w okresie zimowym 135/65ºC, po stronie wtórnej 80/60ºC 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania jest istniejący węzeł cieplny o 

mocy Qco=216 kW zlokalizowany w piwnicy. Parametry czynnika grzejnego wynoszą 

80/60ºC.  

 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Źródłem ciepła ciepłej wody użytkowej są indywidualne piecyki gazowe  montowane w  

łazienkach. Istniejące źródła c.w.u. ulegną likwidacji, istniejąca instalacja c.w.u. 

poprowadzona od miejsca demontażu piecyków gazowych do poszczególnych odbiorników,  

pozostanie bez zmian.   

 

7. BILANS POTRZEB CIEPLNYCH 

zapotrzebowanie wody ciepłej  

 

 ilość mieszkań: 60 

 średnia ilość zamieszkałych osób: 138 os. 

 jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.     – qc = 110 dm
3
/d osobę 

 liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby   - T = 18 h/d  

 temp. c.w.u. przygotowywanej         – tc = 60 
o
C 

 obliczeniowa temperatura wody zimnej wody          - tz = 5 
o
C 
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 ciepło  właściwe wody                                              - cw = 4,2 kJ/kg
o
C 

 gęstość wody                                                           -  983,2 kg/m
3
 

 średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:  

qd.śr. = 138*110= 15180 kg/d = 15180 dm
3
/d = 15,18 m

3
/d 

 średnie godzinowe  zapotrzebowanie na ciepłą wodę:  

qh.śr. = 15180:18=843,33 kg/h =843,33 dm
3
/h = 0,843 m

3
/h 

 max. godzinowe  zapotrzebowanie na ciepłą wodę:  

Nh = 9,32*138
-0,244

=2,80 - współczynnik godzinowej nierówności rozbioru wody  

qh.max=843,33*2,80=2361,32 kg/h = 2,36 m
3
/h 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła: 

Qśr.h c.w.u. = 843,33*4,2*1,0*(60-5)/3600 = 54,11 kW 

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. dla węzła cieplnego, równoległego bez 

zasobników: 

Qmax h. c.w.u.= 2361,32*4,2*1,0*(60-5)/3600 = 151 kW 

 

L.p. Rodzaj instalacji 
Zapotrzebowanie 

ciepła [kW] 

Parametry pracy 

[ C] 

1. c.o. 216 
80/60 

zmienne 

2. c.w.u. 151 55-60 

SUMA 367 

 

8. DOBÓR WODOMIERZA 

 

Przepływ obliczeniowy określono na podstawie normy PN-92 B-01706” Instalacje 

wodociągowe” ze wzoru dla budynków mieszkalnych. Obliczenia przedstawiono w formie 

tabelarycznej. W omawianym budynku znajduje się 60 mieszkań. 

Wypływ normatywny dla całego budynku  

 

Punk czerpalny  

ciepła woda 

Normatywny 

wypływ wody [dm
3
/s] 

Ilość punktów 

czerpalnych [szt.] 

Przepływ 

normatywny [dm
3
/s] 

Bateria dla wanien / 

natrysku 
0,15 60 9 

Bateria dla 

zlewozmywaka 
0,07 60 4,2 
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Bateria dla umywalki 0,07 60 4,2 

Przepływ całkowity: qn=17,4 dm
3
/s 

q = 2,32 dm
3
/s = 8,35 m

3
/h 

 

Dobiera się wodomierz f-my Apator Powogaz SA DN20  Qn=2,5 m
3
/h 

 

9. PRZEPŁY WODY SIECIOWEJ 

9.1. PRZEPŁYW WODY SIECIOWEJ DLA INSTALACJI C.O. W OKRESIE 

GRZEWCZYM 

Dla doboru urządzeń węzła cieplnego dla sekcji c.o. w okresie zimowym (Qco=216 kW): 

     
             

             
 

       

              
      m

3
/h 

9.2. PRZEPŁYW WODY SIECIOWEJ DLA ISNTALACJI C.W.U.  

 

Dla doboru urządzeń węzła cieplnego dla sekcji c.w.u. w okresie letnim (Qcwu=151 kW): 

     
              

             
 

       

             
      m

3
/h 

Dla doboru urządzeń węzła cieplnego dla sekcji c.w.u. w okresie zimowym (Qcwu=151 kW): 

     
              

             
 

       

              
      m

3
/h 

9.1.CAŁKOWITY PRZEPŁYW WODY W OKRESIE ZIMOWYM 

                   m3
/h 

 

10. POMIAR ENERGII CIEPLNEJ NA CELE C.O. 

 

W węźle cieplnym projektuje się licznik energii cieplnej dla c.o. z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu. Przepływ maksymalny wody wynosi 2,77 m
3
/h.  

Dobiera się ultradźwiękowy licznik ciepła z przelicznikiem typu US ECHO II, f-my ITRON 

POLSKA Sp. z o.o. o przepływie , Qn=3,5 m
3
/h, DN25 mm, 2,5 l/imp z przelicznikiem CF55 

oraz czujnikiem temperatury PT500. 

 

11. POMIAR ENERGII CIEPLNEJ NA CELE C.W.U. 

W węźle cieplnym projektuje się licznik energii cieplnej dla c.w.u. z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu. Przepływ maksymalny wody wynosi 3,28 m
3
/h.  

Dobiera się ultradźwiekowy licznik ciepła z przelicznikiem typu US ECHO II, f-my ITRON 

POLSKA Sp. z o.o. o przepływie Qn=3,5 m
3
/h, DN25 mm, 2,5 l/imp z przelicznikiem CF55 

oraz czujnikiem temperatury PT500. 
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12. MATERIAŁ I ŚREDNICE RUROCIĄGÓW 

 

Po stronie wysokoparametrowej projektuje się rurociągi z rur stalowych według PN-EN 

10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2004, PN-EN 10216-

2:2004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-

2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U) łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej 

instalację centralnego ogrzewania projektuję się z rur stalowych cienkościennych, ze szwem 

ze stali odpornej na korozję 1.4404 (AISI 316L) lub 1.4521 (AISI 444). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym – załącznik 3 punkt 11 rury stalowe bez szwu i ze szwem dla ciepłownictwa 

objęte są obowiązkiem stosowania systemu i oceny zgodności do końca 2006r. 

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 

28.12.95 r rury stalowe bez szwu i ze szwem dla ciepłownictwa podlegają obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

Po stronie niskoparametrowej instalację ciepłej wody użytkowej projektuje się z rur ze stali 

nierdzewnej systemu Kantherm Inox, łączonych w systemie zaciskowym.  

 

RUROCIĄGI WODY WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO C.O. 

Dobrano rurociągi średnicy DN40 

RUROCIĄGI WODY WĘZŁA PRZYŁĄCZENIOWEGO C.W.U  

Dobrano rurociągi średnicy DN40 

RUROCIĄGI CYRKULACJI 

Dobrano rurociągi średnicy DN25 

 

13. DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO 

 

Dane wyjściowe: 

Parametry temperaturowe dla okre u grzewczego          C 

Parametry temperaturowe dla okre u letniego na cele przygotowania ciepłej wody         C. 

Zgodnie z warunkami MPEC S.A. ciśnienie czynnika grzewczego w  ieci miej kiej wyno i  

- w okresie grzewczym: 0,69 MPa na zasilaniu oraz 0,41 MPa na powrocie 

- w okresie letnim: 0,54 MPa na zasilaniu oraz 0,30 MPa na powrocie 

Na podstawie  wytycznych do projektowania węzłów cieplny dostępnych na stronie 

www.mpec.krakow.pl zaprojektowano kompaktowy węzeł cieplny: 

co-216-16-4 cwu-151-6-bzc. 
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13.1. WYMIENNIKI CIEPŁA 

13.2. Sekcja c.o., parametry doboru: 

Moc – 216 kW 

Parametry temperaturowe dla okresu zimowego po stronie pierwotnej 135/65 C po stronie 

wtórnej 80/60 C.   

Max. spadek ciśnienia – 25 kPa 

Dobrano wymiennik o mocy 216 kW  XB52M-1-36 f-my Danfoss, średnica króćców 

przyłączeniowych G 2 cal 

Spadek ciśnienia po stronie wysokich parametrów: 0,73 kPa  

Spadek ciśnienia po stronie niskich parametrów: 17,99 kPa w okresie zimowym 

 

Sekcja c.w.u., parametry doboru: 

Moc – 151 kW 

Parametry temperaturowe dla okresu letniego po stronie grzewczej 70/30 C po stronie 

ogrzewanej 5/60 C. 

Parametry temperaturowe dla okresu zimowego po stronie grzewczej 135/65 C po stronie 

ogrzewanej 5/60 C.   

Max. spadek ciśnienia – 25 kPa 

Dobrano wymiennik o mocy 132 kW  XB52M-1-20 f-my Danfoss, średnica króćców 

przyłączeniowych G 2 cal 

Spadek ciśnienia po stronie wysokich parametrów: 7,84 kPa w okresie letnim  

Spadek ciśnienia po stronie niskich parametrów: 2,61 kPa w okresie letnim 

Spadek ciśnienia po stronie wysokich parametrów: 1,42 kPa w okresie zimowym  

Spadek ciśnienia po stronie niskich parametrów: 2,61 kPa w okresie zimowym 

13.3.POMPA OBIEGOWA C.O. 

Wydajność pompy obiegowej: 

 

   
   

                   
         m3

/s = 9,43 m
3
/h 

Opór instalacji                              2,0 m SW 

Opór węzła cieplnego wymiennikowego        1,79 m SW 

Pozostała armatura przy wymienniku     0,3 m SW 

Opór całkowita                                                                        4,09 m SW  

 

Wysokość podnoszenia: H = 4,5 mH2O 

Dobrano pompę f-my Grundfos MAGNA3 32-120F 
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13.4.  POMPA INSTALACJI C.W.U. 

Wydajność pompy obiegowej: 

                             m
3
/h 

Opór instalacji                              1,5 m SW 

Opór węzła cieplnego wymiennikowego                        0,80 m SW 

Pozostała armatura przy wymienniku     0,5 m SW 

Opór całkowity                                                                        2,80m SW  

 

Wysokość podnoszenia: H = 3,0 mH2O 

Dobrano pompę f-my Grundfos ALPHA2 25-80 N 180 

 

14.  DOBÓR STABILIZATORA C.W.U. 

 

Dobrano stabilizator ciepłej wody użytkowej  SCWA 300 f-my Instalmet o pojemności  

0,30 m
3
,  p 0,6 MPa, t 85 C. Zaprojektowano stabilizator wykonany jest ze stali nierdzewnej 

z przeciwkołnierzami i izolacją, posiada atest PZH. Stabilizator zlokalizowano w piwnicy w 

pomieszczeniu wymiennikowni. Wymiary: Hc 1415 mm, średnica Ø600 mm, króćce 

przyłączeniowe DN50. 

 

15. ARMATURA ODCINAJĄCA I REGULACYJNA 

 

Po stronie wysokich parametrów zaprojektowano kulowe zawory odcinając do montażu w 

połączniu spawanym, o ciśnieniu nominalnym p 2,0 MPa, przy temperaturze 150  C. Dla 

instalacji niskoparametrowej c.o. oraz c.w.u. zaprojektowano armaturę odcinającą, kulową do 

montaż w połączeniu gwintowanym. 

 

16. FILTR I ODMULACZ PO STRONIE WYSOKOPARAMETROWEJ 

 

Na rurociągu zasilającym wysokoparametrowym zaprojektowano filtrodmulnik Thermo 

FO2m DN50 PN16 T   ° ze stali węglowej ocynkowane ogniowo z wkładem 

magnetycznym, z izolacją f-my Wytwórnia Urządzeń Ciepłowniczych „THERMO” Sp. z o.o.  

  

17. DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO 

 

Instalacja c.o. będzie zabezpieczona przy wzroście temperatury za pomocą naczynia 

przeponowego.  

 Pojemność wodna instalacji:    V = 2,7 m
3
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 Wysokość statyczna instalacji od poziomu:  Hst = 16,0 msw = 1,6 bar 

 Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa:  p = 4 bar 

 VuR=Vu+V*E*10 

 VuR -Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą [dm
3
] 

 Vu- Pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego obliczona z wzoru: 

 

MINIMALNA POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA NACZYNIA: 

 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia  

 

Vu=V*1*= 2,7*999,7*0,0287 = 77,47 dm
3
 

 

Minimalna pojemność całkowita naczynia 

 

p- ciśnienie wstępne w naczyniu   pst+2=16,0+ 2= 1,8[bar] 

 

                  Pmax+1                 4 + 1 

 Vn=  Vu ---------- =  77,47 x  ------------ =  176,06 dm
3 

                  Pmax-p                  4 – 1,8 

 

Pojemność użytkowa naczynia z rezerwą 

 

VuR=77,47dm
3 
+(2,7m

3 
*1,0*10)= 104,47 [dm

3
] 

 

Ciśnienie wstępne pracy instalacji. 

 

   
      

  
  

     
      
         

   
   

  
     

        
   
        

             

gdzie: 

 

Pojemność całkowita naczynia z rezerwą. 

 

VnR= VuR
pRp

p





max

1max
      

           
   

      
               

 

Dobrano naczynie przeponowe  o pojemności równej pojemności istniejącego, typ REFLEX 

N 300 (6bar) фD=634 mm, H=1092 mm z zespołem przyłączeniowym SU R 1x1 DN25.  
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18. ARMATURA ODCINAJĄCA I REGULACYJNA 

 

Po stronie wysokich parametrów zaprojektowano kulowe zawory odcinając do montażu w 

połączniu spawanym, o ciśnieniu nominalnym p=2,0 MPa, przy temperaturze 150  C. dla 

instalacji niskoparametrowej c.w.u. zaprojektowano armaturę odcinającą, kulową do montaż 

w połączeniu gwintowanym. 

18.1. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA ZA WYMIENNIKIEM C.O.  

 

Doboru dokonano zgodnie z normą PN-B-02414 przy pomocy programu branżowego. 

                        gdzie: 

Ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej p2– 16 bar 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego p1 – 4 bar 

Pojemność ogrzewania wodnego – 2,7  m
3
 

Pow. przekroju „A” – 10 mm
2 

Gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze ρ= 930,5 kg/m3 

                                              

Ilość przyjętych do obliczeń zaworów bezpieczeństwa: 1 szt. 

Wyznaczenie wymaganej wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu 

bezpieczeństwa  

d0=    
    

        
, gdzie: 

Mobl. - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa -            

αc - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy - 0,30 

p1 - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego – 4,0 bar 

ρ - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze - 930,5 kg/m3 

d0=    
    

             
     

    

     
        

Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa HUSTY: 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa: 4 bar 

αc = 0,30 Ao= 314,16 do= 25, Mobl.= 1,00 kg/s, p1= 4,0 bar, ρ= 930,5 kg/m3 

d0Husty=0,25 > d0Obl =0,14 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (liczona dla pary wodnej) powinna wynosić co 

najmniej:       
 

 
, gdzie: 

N - maksymalna trwała moc cieplna wymiennika – 216 kW 

r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa - 2133,9 kJ/kg   
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Wymagana przepustowość –1,28 kg/s 

Przepustowość dobranego zaworu – 9586,4 kg/h= 2,66 kg/s 

Dobrano zawór bezpieczeństwa Syr typ 1915 DN25 o nastawie 4,0 bar.  

 

 

 

 

 

 

Doboru dokonano zgodnie z normą PN-B-02414 przy pomocy programu branżowego. 

                        gdzie: 

Ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej p2– 16 bar 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego p1 – 4 bar 

Pojemność ogrzewania wodnego – 2,5  m
3
 

Pow. przekroju „A” – 10 mm
2 

Gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze ρ= 930,5 kg/m3 

                                              

Ilość przyjętych do obliczeń zaworów bezpieczeństwa: 1 szt. 

Wyznaczenie wymaganej wewnętrznej średnicy króćca dopływowego zaworu 

bezpieczeństwa  

d0=    
    

        
, gdzie: 

Mobl. - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa -            

αc - dopuszczony współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa dla cieczy - 0,30 

p1 - ciśnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego – 4,0 bar 

ρ - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze - 930,5 kg/m3 

d0=    
    

             
     

    

     
        

Do obliczeń przyjęto zawór bezpieczeństwa HUSTY: 

Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa: 4 bar 

αc = 0,30 Ao= 314,16 do= 25, Mobl.= 1,00 kg/s, p1= 4,0 bar, ρ= 930,5 kg/m3 

d0Husty=0,25 > d0Obl =0,14 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (liczona dla pary wodnej) powinna wynosić co 

najmniej:       
 

 
, gdzie: 
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N - maksymalna trwała moc cieplna wymiennika – 216 kW 

r - ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa - 2133,9 kJ/kg   

Wymagana przepustowość –1,04 kg/s 

Przepustowość dobranego zaworu – 9586,4 kg/h= 2,66 kg/s 

Dobrano zawór bezpieczeństwa Syr typ 1915 DN25 o nastawie 4,0 bar.  

 

18.2. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA ZA WYMIENNIKIEM C.W.U. 

Wymagana masowa przepustowość wszystkich zaworów bezpieczeństwa: 

                            gdzie: 

 c1   - wsp. wypływu wody grzejnej dla pękniętej 

b   - wsp. zwiększający powierzchnię pęknięcia 

p1    - dopuszczalne ciśnienie w instalacji [kg/cm
2
] 

p3   - ciśnienie max. czynnika grzejnego [kg/cm
2
] 

F   - powierzchnia przekroju poprzecznego zakładanego  pęknięcia [mm
2
] 

γ1   - ciężar objętościowy wody grzejnej przy min tem. na zasilaniu [kg/m
3
] 

                                    kg/h 

 

Minimalna wewnętrzna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa: 

d0=
 *)1.1(**59,1*14,3

*4

21 pp

G

c

i


,gdzie: 

     - wsp. wypływu zaworu dla gazów wybranego zaworu bezp. 

c    - obliczeniowy współczynnik wypływu zaworu bezp. 

p2    - ciśnienie na wylocie z zaworu (do atmosfery) [kg/cm
2
] 

n      - ilość zaworów bezpieczeństwa 

    
         

                               
  

        

     
       mm 

 

Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115, DN25 do   25 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar 

 

 

19. WODA W INSTALACJI   

 

Woda w instalacji powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-04607 . Woda z sieci cieplnej 

do uzupełniania powinna spełniać wymogi PN-85/C-04601. Instalacja  powinna zapewnić 

hermetyczność obiegu. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości 

zładu. Aktualny stan wskazań wodomierza ( na rurociągu wody uzupełniającej ) powinien być 
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kontrolowany i zapisywany. Analiza odczytów wodomierza przy znajomości rzeczywistej 

pojemności instalacji  pozwala stwierdzić czy instalacja naczynia przeponowego nie jest 

nadmiernie wypełniona wodą. 

 

Zgodnie Dz.U.02.75.690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami, §120 należy przeprowadzić 

ciągłą lub okresową dezynfekcje metodą chemiczną lub fizyczną, instalacji wodociągowej 

ciepłej wody. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędnej jest zapewnienie 

uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 C i nie wyższej niż 

80 C. 

 

20. IZOLACJA  ANTYKOROZYJNA 

 

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości 

wg PN ISO 8501-1:2001 . Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać 

zgodnie z PN EN ISO 8502-3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. Następnie należy wykonać 

malowanie rurociągów farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową 

CEKOR R (KTM –13131213531). Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego 

zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temp. Czynnika grzejnego 

do 1500C. Ma dobrą tolerancję do niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża. Jest 

jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa 

pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być 

wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji. Producent 

POLIFARB Cieszyn. Można także zastosować farbę CYNKAL THERM 200 produkcji 

MALEXIM Warszawa. Przy zastosowaniu farby TERMOKOR-P produkcji ALCOR Opole 

lub farby silikonowej do gruntowania odpornej do 400 C produkcji RAFIL Radom należy 

rurociągi oczyścić do 1 – go stopnia czystości. 

Powierzchnie rurociągów stalowych ocynkowanych należy oczyścić z brudu i luźno 

trzymającej się powłoki a następnie zmyć wodą z dodatkiem preparatu EMULSOL RN-1. 

Następnie należy pomalować rurociągi ocynkowane farbą poliwinylową LOWICYN-tixo 

produkcji POLIFARB Łódź. Dopuszcza się zastosowanie farby akrylowej CYNKAL do 

gruntowania antykorozyjnego powierzchni ocynkowanej stali. Producent MALEXIM 

Warszaw. 

 

21. STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA  
 

W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje się studzienkę schładzającą o wymiarach 

Ø50x70 cm. Do studzienki schładzającej zostaną odprowadzone ścieki z 3 projektowanych 
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kratek ściekowych Kr1, Kr2, Kr3. Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego 

odprowadzenia ścieków ze studzienki schładzającej, projektuje się pompę zatapialną typ. 

Grunfoss kp150 ~ 230 V, 50 Hz. 

 

22. IZOLACJA CIEPLNA 

 

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO 

10456:1999, PN EN ISO 8497:1999, PN EN ISO 12241:2001. Projektuje się gotowe kształtki 

z włókna szklanego Isover 7300Alu firmy Isover lub otuliny Rockwool z wełny mineralnej 

firmy Rockwool dla rurociągów wysokoparametrowych. Wymienniki płytowe i zasobniki 

należy izolować otulinami prefabrykowanymi zamówionymi u producenta. 

W tabeli podano minimalne grubości izolacji dla przewodów sieciowych ciepłowniczych w 

przestrzeniach nieprzechodnich i w budynkach z temperaturą obliczeniową ti>12°C. 

 

Średnica nominalna 

rurociągu 

Grubość obliczeniowej warstwy izolacji (mm) przy 

temperaturze przesłanego czynnika 

Do 60°C. Do 135°C. 

25 15 30 

32 15 35 

40 15 40 

50 20 40 

65 20 45 

 

Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z 

zastosowaniem wełny mineralnej z folią zbrojoną.  

Grubość warstw izolacyjnych odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła λ 0,035 

[W/mK] powinny spełniać minimalne wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynosić odpowiednio: 

 

 

L.p. Rodzaj rurociągu (przewodu) lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[mm] (materiał λ 0,035 [W/mK]) 

1 Średnica wewnętrzna do 22[mm] 20 [mm] 

2 Średnica wewnętrzna od 22[mm] 30 [mm] 
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do 35 [mm] 

3 
Średnica wewnętrzna od 35[mm] 

do 100 [mm] 
Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica powyżej 100 [mm] 100 [mm] 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przz ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-3 

 

Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od 

przepływającego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów 

należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku 

przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka 

temperatura i ciśnienie). 

 

 

23. WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

BRANŻA BUDOWLANA 

 ściany i strop pomieszczenia węzła należy wykonać z materiałów niepalnych o 

ogniotrwałości EI60, otynkować i pomalować na jasny kolor powłokami malarskimi 

chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. Wytrzymałość ścian powinna umożliwiać 

zamontowanie podparć pod rury i urządzenia. Przegrody budowlane pomieszczenia 

węzła sąsiadujące z pomieszczeniami użytkowymi powinny mieć wielkość 

współczynnika przenikania ciepła k nie większą niż 1,00 W/m2K. Istniejąca 

wymiennikownia spełnia powyższe wymagania, należy przewidzieć malowanie 

ścian.  

 podłoga w pomieszczeniu węzła cieplnego powinna być wytrzymała na uderzenia 

mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Podłogę wyprofilować ze spadkiem 1% w 

kierunku kratek ściekowych i  studni schładzającej. Podłoga pod naczyniami 

wzbiorczymi powinna być pozioma bez spadku. Istniejąca wymiennikownia spełnia 

powyższe wymagania, należy przewidzieć montaż części płytek w okolicach  

montażu kratek oraz  tudni  chładzającej. malowanie ścian.  

 pomieszczenie węzła powinno mieć wentylację  nawiewną i wywiewną. Powietrze 

nawiewane nie powinno być skierowane bezpośrednio na urządzenia i przewody bez 

stałego przepływu nośnika ciepła 
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 zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła powinno zapewnić poziom dźwięku 

w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-B-02151/02.  

 w pomieszczeniu wymiennikowni wykonać studzienkę schładzająca 50x70cm  

 w pomieszczeniu wymiennikowni wykonać próg antyzalewowy 

 kompakt wykonać oddzielnie na osobnych ramach 

 wykonać otwory dla przejść instalacyjnych 

 

BRANŻA WOD-KAN 

 doprowadzić wodę zimną do węzła cieplnego i zlewu  

 przewidzieć odprowadzenie ścieków sanitarnych ze zlewu i studzienki schładzającej  

 zrealizować odwodnienie z posadzki węzła poprzez montaż kratek ściekowych i 

studzienek schładzających  

 zamontować stabilizator 

 zamontować by-pass do dezynfekcji chemicznej 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 w pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać instalację oświetleniową zapewniającą 

natężenie oświetlenia min 50lux z wyłącznikiem światła przy drzwiach wejściowych 

wewnątrz węzła.  

 wykonać rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła z której nie należy zasilać 

odbiorników nie związanych z instalacjami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna 

być zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z 

rozdzielnicy napięcia budynku 

 wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od 

porażeń zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń 

wilgotnych i gorących  

 doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle przy czym 

należy zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych 

i pomiarowych 

 należy przewidzieć przełącznik sterowania pompy Auto-Ręczne  

 układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po 

przerwie spowodowanej zanikiem napięcia 
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 układ zasilania elektr. siłownika zaworu regul. temp. winien odciąć dopływ wody 

sieciowej w momencie braku dopływu prądu  

 zapewnić zasilanie dla projektowanej pompy odwadniającej 1 ~ 230 V, 50 Hz 

 

24. BADANIA I ODBIORY 

 

Badania i odbiory węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. Zeszyt 8 – 2003 r” COBRTI INSTAL  . Przed 

wykonaniem próby szczelności węzła należy dokonać odbioru naczyń przeponowych 

zabezpieczających instalację c.o. i instalację wentylacji oraz wykonać badania zaworów 

bezpieczeństwa. Sprawdzenie szczelności urządzeń węzła cieplnego należy przeprowadzić 

przez napełnienie urządzeń wodą zimną i podniesienie ciśnienia do wartości 2,0MPa dla 

części wysokoparametrowej i 0,9MPa dla części niskoparametrowej. Ciśnienie próbne należy 

utrzymać przez 30 min dokonując oględzin wszystkich połączeń zgodnie z Warunkami. Z 

pozytywnego wyniku próby należy spisać protokół. Następnie należy wykonać badanie 

urządzeń węzła w stanie gorącym. Odbiory dokonać w obecności przedstawicieli MPEC S.A.  

Uwaga: w przypadku przestoju (dłuższego niż miesiąc) wykonanej już instalacji ciepłej wody 

użytkowej należy wykonać jej dezynfekcję zgodnie z zapisem w pkt 12a. 

 

25. UWAGI KOŃCOWE 

 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę 

powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych wyrób budowlany 

nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 

 oznakowany CE co oznacza że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi albo 
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 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

 oznakowany z zastrzeżeniem ust.4 znakiem budowlanym którego wzór określa 

załącznik do ustawy 

                                                 CZĘŚĆ II –OPIS TECHNICZNY AKPiA 

 

26.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszej części opracowania jest dokumentacja wytycznych Aparatury 

Kontrolno - Pomiarowej i Automatycznej Regulacji, dobór układów pomiarowych oraz 

Redukcyjnych ciśnienia w węźle cieplnym. 

 

27. OPIS UKŁADU REGULACJI TEMPERATURY C.W.U.  

 

Dobór rozwiązań projektowych w zakresie AKPiA jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

Zadaniem układu automatyki (regulator pogodowy) w układzie ciepłej wody użytkowej jest: 

 regulacja stałej temperatury ciepłej wody użytkowej za wymiennikiem ciepła; 

 ograniczenie max. temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej w zależności od 

temperatury powietrza zewnętrznego; 

 program czasowy - tygodniowy; 

 sterowanie pompą cyrkulacji; 

 priorytet ciepłej wody użytkowej; 

 okresowa dezynfekcja instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 Regulator układu będzie współpracować z czujnikami temperatury, z siłownikami 

zaworu regulacyjnego i pompą cyrkulacji. 

 Dobór rozwiązań projektowych w zakresie zasilania i zabezpieczenia AKPiA jest 

przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

28. DOBÓR ZAWORU REDUKCYJNEGO CIŚNIENIA 

 

Ciśnienie dyspozycyjne wg Warunków Technicznych MPEC S.A. w miejscu włączenia do 

sieci po stronie wysokich parametrów wynosi: 

- w okresie grzewczym: 0,69 MPa na zasilaniu oraz 0,41 MPa na powrocie: 

6,9 – 4,1 bar =2,8 bar 

- w okresie letnim: 0,54 MPa na zasilaniu oraz 0,30 MPa na powrocie: 

5,4 – 3,0 bar = 2,4 bar 
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Przepływ całkowity dla okresu grzewczego: 4,7 m
3
/h 

Przepływ dla okresu letniego: 3,28 m
3
/h 

 

Dla części c.o. i c.w.u. nie projektuje się reduktora ciśnienia. 

 

29. DOBÓR  ZAWORU REGULACYJNEGO RÓŻNICY CIŚNIEŃ 

Jako regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania dla części c.o. dobrano regulator 

ciśnień f-my Danfoss AVP PN25 DN20, kvs=4 m
3
/h o zakresie nastaw 0,2 – 1,0 bar. Zawór 

montowany na powrocie.  

Nastawa: p=p wymiennika + p zaw. z siłownikiem   0,73+48 = 48,73 kPa = 0,5 bar 

stopień otwarcia zaworu w sezonie grzewczym: 45,75%, prędkość: 2,45 m/s 

 

Jako regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania dla części c.w.u. dobrano regulator 

ciśnień f-my Danfoss AVP  PN25 DN20, kvs=4 m
3
/h z końcówkami do wspawania, o 

zakresie nastaw 0,2-1,0 bar. Zawór montowany na powrocie.  

Nastawa lato: p=p wymiennika + p zaw. z siłownikiem= 7,84+67 = 74,84 kPa = 0,75 bar 

Stopień otwarcia zaworu w sezonie letnim: 63,75%, prędkość: 2,9 m/s 

Sprawdzenie dobranego zaworu dla  okresu zimowego 

Nastawa = 0,75 bar 

Stopień otwarcia zaworu w sezonie zimowym: 33,75%, prędkość: 1,71 m/s 

Przed montażem regulatora różnicy ciśnień należy potwierdzić wartości ciśnień 

dyspozycyjnych. 

 

30. DOBÓR ZAWORU REGULACYJNEGO Z SIŁOWNIKIEM  

 

Jako zawór regulacyjny dla instalacji c.o. dobrano zawór regulacyjny VM2 firmy Danfoss z 

funkcja bezpieczeństwa o średnicy PN25 DN20, kvs = 4 m
3
/h z siłownikiem AMV23 230V, 

dp = 0,48 bar  

Stopień otwarcia – 58,5% prędkość v   2,45 m/s 

 

Jako zawór regulacyjny dla instalacji c.w.u. dobrano zawór regulacyjny VM2 firmy Danfoss z 

funkcja bezpieczeństwa o średnicy PN 25 DN20, kvs = 4 m
3
/h, z siłownikiem AMV33 230V.  

W sezonie letnim: stopień otwarcia – 74,75%, prędkość 2,9 m/s, dp = 0,67 bar 

W sezonie grzewczym: stopień otwarcia – 40,75%, prędkość – 1,71 m/s, dp = 0,23 bar 
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31. DOBÓR ZAWORÓW REGULACYJNYCH MSV-F2. 

 

Dla węzła C.O. o mocy 216 kW dobrano zawór firmy Danfoss typu MSV-F2 o średnicy  

DN32, kvs=15,5 m
3
/h, PN25, nastawa: 4,0 obr. 

Dla węzła C.W.U. o mocy 151 kW dobrano zawór firmy Danfoss typu MSV-F2 o średnicy 

DN32, kvs=15,5 m
3
/h, PN25, nastawa: 3,5 obr. 

 

32. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  WYMIENNIKOWNI CIEPŁA - 

TECHNOLOGIA.  

 

 

Ozn. 

rys. 

Wyszczególnienie materiałów i urządzeń Ilość Producent 

 

30 Zawór kulowy z rączką do wspawania PN25 DN15 

typ WKC1c 

8 EFAR 

31 Zawór kulowy z rączką do wspawania PN25 DN50  

typ WKC1c  
 

2 EFAR 

32 Kurek manometryczny PN10 1  

33 Kurek manometryczny PN16 3  

34 Filtr FS-1 PN16 DN50, 100 oczek/cm2 1 Polna 

35.1 Zawór kulowy z rączką do wspawania PN25 DN40 typ WKC1c 1 EFAR 

35.2 Zawór kulowy z rączką do wspawania PN25 DN40 typ WKC1c 1 EFAR 

36 Filtroodmulacz FO2M PN16 T 150°C; DN50 1 Thermo 

37 Zawór równoważący MSV-F2 PN25 DN32, kvs=15,5 m
3
/h, 

PN25, nastawa: 4 obr. 

1 Danfoss 

38 Zawór równoważący MSV-F2 PN25 DN32, kvs=15,5 m
3
/h, 

PN25, nastawa: 3,5 obr. 

1 Danfoss 

39 Zawór kulowy gwint. PN10 DN25 2  

40 Naczynie wzbiorcze REFLEX N300 (6bar) ф 634 mm,  

H=1092 mm  

1 kpl. REFLEX 

41 Zespół przyłączeniowy naczynia wzbiorczego SU R 1x1 DN25 1 kpl. REFLEX 

42 Stabilizator ciepłej wody SCWA 300 f-my Instalmet o 

pojemności 0,30 m
3
,  p 0,6 MPa, t 85 C. Zaprojektowano 

stabilizator wykonany jest ze stali nierdzewnej z 

przeciwkołnierzami i izolacją, posiada atest PZH. Stabilizator 

zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu o nazwie 

wózkownia. Wymiary: Hc 1415 mm, średnica Ø600 mm, 

króćce przyłączeniowe DN50. 

1 PPUH 

INSTALMET 
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43 Zawór kulowy z rączką do wspawania PN25 DN15 

typ WKC1c 

1 EFAR 

44 Zawór kulowy PN10 DN50 6 VALVEX 

45 Zawór kulowy gwintowany PN10 DN25 1 VALVEX 

46 Filtr siatkowy do wody zimnej kołnierz. PN10 DN50 z atestem 

PZH 

1  

47 Zawór zwrotny antyskażenowy typ EA291NF PN10 DN50 1 Socla 

48 Reduktor ciśnienia SYR 315 PN25 DN50. Ciśnienie 

maksymalne ustalono na 4,8 bar. 

1 Husty 

49 Końcówka o dł. Ok. 50 mm, z zaworem kulowym ½” 

zakończony gw. zewn. ½” 

2  

 Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny CO i CWU typ 

CO-216-16-4 CWU-151-6-bzc. 

1 MPEC  

 

 

33. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  WYMIENNIKOWNI CIEPŁA - 

ARMATURA REGULACYJNA I KONTROLNO  POMIAROWA. 

 

Ozn. Rys. Wyszczególnienie materiałów i urządzeń Ilość Producent 

 

50 Manometr MS-100K Tmax 90°C, PN10, zakres 

pomiarowy 0÷10 bar, z zaworem odcinającym 

1 APLISENS 

51 Manometr 232.50 160 Tmax150°C min. PN16 z 

zaworem odcinającym 

1 WIKA 

52 Termometr przemysłowy prosty w oprawie stalowej 

PN16, zakres pomiarowy 0÷150°C 

3  

53 Wodomierz  Qn=2,5 m3/h, DN20. 1 POWOGAZ 

55 By-pass do dezynfekcji chemicznej – do wykonania 

zgodnie z częścią rysunkową. Uwagi dodatkowe: 

Wodomierz 6 bar kontaktowy w dostawie z 

urządzeniem dezynfekującym. Pozostawić śrubunki do 

ewentualnego montażu wodomierza. W przypadku 

braku wodomierza w jego miejsce wstawić prostkę. 

Urządzenie dezynfekujące - opcjonalne. 

W czasie gdy nie jest wykonywana dezynfekcja 

chemiczna by-pass ma być zamknięty. 

1  

UQ FT1, 
T1.1, T1.2  
 

UQ FT2 

T2.1, T2.2 

Licznik ciepła dla C.W.U. US ECHO II o przepływie  

Qn=3,5 m
3
/h, DN25 mm, 2,5 l/imp z przelicznikiem 

CF55 oraz czujnikiem temperatury PT500 

 

Licznik ciepła dla C.O. US ECHO II o przepływie  

Qn=3,5 m
3
/h, DN25 mm, 2,5 l/imp z przelicznikiem 

CF55 oraz czujnikiem temperatury PT500 

 

1 kpl. ITRON 
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T1.1, T1.2, T.1, T2.2, 

 

Króciec gwintowany 4 kpl.  

 


