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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego 

wymiany kotła gazowego wraz z technologią  kot łowni gazowej dla budynku 
Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul.  Zygmunta Wróblewskiego 2 

Bran Ŝa sanitarna – Technologia kotłowni gazowej  

 

1. DANE OGÓLNE.  

1.1. WPROWADZENIE. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wymiany kotła gazowego wraz z technologią 
kotłowni gazowej dla budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2, w miejsce istniejącego kotła gazowego.  

Całość opracowania Projektu Wykonawczego technologii kotłowni gazowej obejmuje: 

� Technologię kotłowni gazowej – branŜa sanitarna 

� Technologię kotłowni gazowej – branŜa elektryczna 

� Przedmiary robót 

� Kosztorysy Inwestorskie 

� Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Niniejsze opracowanie – „Projekt wykonawczy – bran Ŝa sanitarna: technologia kotłowni 
gazowej ”  - jest jednym z projektów wchodzących w skład dokumentacji. 

 

1.2. INWESTOR. 

Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2. 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.  

F.P.H. TECHPOL 

Cedzyna 178N, 25-900 Kielce 
 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.  

1.  Zlecenie z dnia 01.04.2015r. nr KIE-WA.2720.3.2015 pomiędzy Urzędem Statystycznym w 
Kielcach  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, a firmą F.P.H. TECHPOL, Cedzyna 178N, 25-900 
Kielce. 

2. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu Statystycznego w 
Kiecach z lutego 2002 r. opracowany przez Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa 
Budowlanego ul. Targowa 18 POK. 918, Kielce 

3. Projekt wykonawczy technologii kotłowni gazowej dla budynku Urzędu Statystycznego w 
Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. 
Okrzei 35 Kielce. 

4. Opinia nr 001058/2015 wydana przez Zakład Usług Kominiarskich ,,Kominiarz’’ Kielce, ul. 
Niecała 5/5. 

5. Projekt technologiczny przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku 
Urzędu Statystycznego w Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce. 



Strona | 11 
 

6. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w modernizowanej 
kotłowni koksowej na kotłownię gazową w Urzędzie statystycznym w Kielcach z marca 1997 r. 
opracowany przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce. 

7. Normy i wytyczne projektowe. 

8. Uzgodnienia branŜowe. 
 

1.5. LOKALIZACJA OBIEKTU.  

Obiekt znajduje się w Kielcach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2.  
 

2. STAN ISTNIEJĄCY. 

Budynek Urzędu Statystycznego w Kielcach jest budynkiem biurowym zlokalizowanym przy ul. 
Zygmunta Wróblewskiego 2. Jest to budynek posiadający piwnicę oraz 4 kondygnacje nadziemne. 

Istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku. 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją w chwili obecnej źródłem ciepła dla budynku na cele 
centralnego ogrzewania jest kocioł Vaillant VK 156/3EU, zlokalizowany na posadzce na betonowym 
fundamencie wysokości 10cm. 

Na podstawie Projektu Budowlanego modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię gazową z marca 
1997 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce: 

 - czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90ºC/70ºC regulowana mieszaczem, 

- wydajność istniejącej kotłowni wynosi: Q=140,0 kW, 

- przewody obiegów grzewczych oraz rozdzielacze zasilające oraz powrotne zaprojektowano z rur 
stalowych czarnych bez szwu. 

Na podstawie Projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kiecach z lutego 2002 r. opracowanego przez Zakład Usług Projektowych i 
Wykonawstwa Budowlanego ul. Targowa 18 POK. 918, Kielce: 

- czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80ºC/60ºC regulowana mieszaczem, 

- zapotrzebowanie ciepła dla istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wynosi Q=125kW. 

- przewody obiegów grzewczych w kotłowni oraz rozdzielacze zasilające i powrotne zaprojektowano 
z rur stalowych czarnych bez szwu. 

- przewody zaizolowane są izolacją termiczną z pianki poliuretanowej o grubości 20mm. 

Na podstawie Projektu Wykonawczego przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej dla 
budynku Urzędu Statystycznego w Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce, do kotła doprowadzono instalację gazową niskiego 
ciśnienia, przewodem o średnicy DN65. Instalacja gazowa zasilająca kocioł doprowadzona jest od 
szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku. W szafce gazowej zlokalizowany jest kurek 
główny odcinający oraz zawór szybkozamykający MAG. 

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się czujniki gazu, natomiast na ścianie korytarza przed 
kotłownią zlokalizowana jest centralka alarmowa wraz z podłączeniem do zaworu odcinającego 
MAG, zlokalizowanego w skrzynce gazowej na elewacji.  

Odprowadzenie spalin z istniejącego kotła odbywa się przewodem kołowym dwuścienny o średnicy 
300mm do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej o wymiarach 20x29cm. Zgodnie z opinią nr 
001058/2015 wykonaną przez Zakład Usług Kominiarskich ,, KOMINIARZ’’, długość całkowita 
komina wynosi 18m. Wkład stalowy jest całkowicie sprawny technicznie, nie posiada Ŝadnych 
usterek lub uszkodzeń. 

Pomieszczenie kotłowni wyposaŜone jest w istniejącą grawitacyjną wentylację nawiewno-
wywiewną. Nawiew powietrz odbywa się kanałem typu Z 200x300mm usytuowanym 0,3m nad 
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posadzką pomieszczenia. Wywiew powietrza odbywa się istniejącym kanałem 150x200mm. 
Pomieszczeni jest ogrzewane za pomocą instalacji centralnego ogrzewania.  

W pomieszczeniu znajduje istniejąca studzienka schładzająca z aŜurowym włazem o wymiarach 
67x70cm i głębokości 1m. Woda ze studzienki wypompowywana jest za pomocą pompy 
skrzydełkowej typu S2/2. Studzienka jest zabrudzona, natomiast pompa wykazuje cechy zuŜycia. 

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się zlew oraz zawór ze złączką do węŜa, zamontowany nad 
zlewem. 

Posadzka oraz ściany do wysokości 2,0m posiadają powierzchnię zmywalną (płytki na ścianie oraz 
terakota na podłodze). 
 

3. DEMONTAśE. 

Wykaz zakresu robót demontaŜowych istniejących instalacji sanitarnych oraz wykaz robót 
towarzyszących związanych z wymianą kotła oraz technologii kotłowni gazowej w obrębie 
pomieszczenia kotłowni: 
- demontaŜ kotła Vaillant VK 156/3EU wraz z kablami zasilającymi kocioł, 
- demontaŜ (skucie) betonowego fundamentu pod kocioł o wymiarach 180x124cm. NaleŜy skuć 

około 15cm fundamentu (w tym 10cm fundamentu wystającego nad posadzkę). Zaleca się skucie 
istniejącego fundamentu oraz uzupełnienie warstw posadzkowych wraz z terakotą do poziomu 
podłogi w pomieszczeniu.  

- demontaŜ przewodu spalinowego kołowego dwuściennego o średnicy 300mm na odcinku od kotła 
do ściany wraz ze szczelnym zaślepieniem odprowadzenia spalin na ścianie pomieszczenia, 

- demontaŜ rurociągów grzewczych na odcinku od  kotła do rozdzielaczy ciepła na poszczególne 
obiegi grzewcze, łącznie z rozdzielaczami i armaturą montowana na instalacji (przed demontaŜem 
naleŜy opróŜni z wody instalację , 

- demontaŜ izolacji termicznej na przewodach grzewczych w obrębie pomieszczenia kotłowni, 
- demontaŜ istniejących pomp obiegowych c.o. w pomieszczeniu kotłowni, 
- demontaŜ istniejących naczyń wzbiorczych,  
- demontaŜ istniejącej instalacji zimnej wody do uzupełniania zładu na odcinku od punktu włączenia 

przy baterii zlewozmywakowej do podłączenia do przewodów grzewczych wraz ze stacją 
uzdatniania wody, 

- likwidacja i demontaŜ armatury regulacyjno-pomiarowej takiej jak zawory odcinające, filtry, zawór 
regulacyjny czterodrogowy, zawory bezpieczeństwa, termometry i manometry zamontowanej na 
przewodach obiegu grzewczego od rozdzielacza zasilającego i powrotnego włącznie do kotła 
stojącego, 

- demontaŜ istniejącej instalacji gazowej w obrębie pomieszczenia kotłowni wraz z zaworem 
odcinającym na podłączeniu kotła (zakres pozostawionej instalacji gazowej pokazano na 
rysunkach w projekcie – pozostawiono odcinek ok. 0,6m w pomieszczeniu), 

- demontaŜ pompy przenośnej do opróŜniania wody ze studzienki schładzającej, 
- oczyszczenie studzienki schładzającej, 
- demontaŜ istniejących czujników detekcji gazu wraz z centralką sygnalizacyjną, 
- demontaŜ istniejącego w skrzynce gazowej zaworu szybkozamykającego MAG, 
- demontaŜ wraz z wymianą na nowy odcinka tłocznego pompy do opróŜniania studzienki 

schładzającej prowadzonego nad posadzką pomieszczenia, wykonanego z węŜa giętkiego na 
przewód tłoczny projektowany z tworzywa typu PEX, 

- przekładka (ominięcie przewodu odprowadzenia spalin) przewodów centralnego ogrzewania 
prowadzonych pod stropem pomieszczenia na odcinku ok. 1,5m. 

Przed przystąpieniem do demontaŜy instalacji grzewczych i urządzeń naleŜy spuści czynnik 
grzewczy z instalacji centralnego ogrzewania. 
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Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji gazowej naleŜy odciąć kurkiem gazowym głównym 
dopływ gazu do budynku. 
Zdemontowany złom (przewody stalowe kocioł, naczyni a) stanowi własno ść Inwestora.  
Prace demontaŜowe naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
 

4. ŹRÓDŁO CIEPŁA  

 4.1. RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Podstawowym źródłem ciepła dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania 
budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy 
budynku. 
Projektuje się kotłownię opartą na wiszącym gazowym kotle kondensacyjnym zasilanym gazem 
ziemnym niskiego ciśnienia. Istniejąca instalacja grzewcza zasilana jest wodą o parametrach 
80°C/60°C. Kotłownia pokrywa zapotrzebowanie na cel e centralne ogrzewanie budynku. 
Obliczeniowa moc cieplna na cele centralnego ogrzewania wynosi 125kW (zgodnie z dokumentacją 
archiwalną Projekt Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kiecach z lutego 2002 r., opracowany przez Zakład Usług Projektowych i 
Wykonawstwa Budowlanego ul. Targowa 18 Pok. 918, Kielce). 
  

4.2. PARAMETRY ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Projekt Wykonawczy wymiany kotła gazowego przewiduje pozostawienie parametrów czynnika 
grzewczego w obiegach centralnego ogrzewania 80ºC/60ºC dla temperatury obliczeniowej 
powietrze zewnętrznego -20ºC (istniejące parametry w instalacji c.o.). Niniejszy projekt zakłada 
sterowanie pogodowe temperaturą czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania, tzn. 
przy wyŜszych temperaturach zewnętrznych (np. -10ºC) projektuje się pracę obiegów centralnego 
ogrzewania na czynniku grzewczym o parametrach niŜszych np. 65ºC/45ºC dla wykorzystania 
efektu kondensacji w kotle. 
 
5. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ. 

5.1. LOKALIZACJA KOTŁOWNI. 

Kotłownię gazową dla budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2, została zlokalizowana na poziomie 0,0 m, w pomieszczeniu kotłowni, co 
pokazano na rysunku nr S.1 i S.2. 
Niniejsze pomieszczenie jest wydzieloną strefą przeciwpoŜarową i przejścia przewodów prze ściany 
i stropy pomieszczenia naleŜy zabezpieczyć ognioochronnie. 

5.2. MOC GRZEWCZA KOTŁOWNI. 

Zaprojektowano kotłownię gazową wodną o parametrach 80/60°C pokrywającą zapotrzebowanie na 
ciepło dla potrzeb: 
-instalacji centralnego ogrzewania:    125,2 kW 

5.3. KOCIOŁ GRZEWCZY 

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla budynku Urzędu Statystycznego zaprojektowano 
kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitodens 200 firmy Viessmann o znamionowym obciąŜeniu 
cieplnym w zakresie 136-150 kW.  

UWAGA: Kocioł naleŜy ustawić w pomieszczeniu przy zastosowaniu ramy montaŜowej dostępnej w 
ramach wyposaŜenia dodatkowego. NóŜki regulacyjne umoŜliwiają wypoziomowanie kotła 
grzewczego. Podczas montaŜu bezwzględnie naleŜy wypoziomować kocioł. 

Kocioł Vitodens 200 naleŜy wyposaŜyć w regulator typu Vitotronic 200-H01B, który naleŜy spiąć z 
zestawem sterującym firmy Viessmann. Lokalizację regulatorów pokazano na rysunku S.1 oraz S.2. 
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5.4. DYSTRYBUCJA CZYNNIKA GRZEWCZEGO . 

A. OBIEGI GRZEWCZE. 

Na podstawie Projektu Wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kielcach  ul. Wróblewskiego 2 – opracowanie luty 2002, z rozwinięć instalacji 
centralnego ogrzewania wynika: 
Obieg 1 (piony 2 do 7 – strona tylna budynku) – 62916 W  
Obieg 1 (piony 1– strona boczna budynku) – 5853 W  
Obieg 2 (piony 8 do 12 –strona frontowa budynku) – 56149 W  
Łączna wydajność grzewcza instalacji centralnego ogrzewania  wynosi: 124,918 kW 

W celu zapewnienia wymaganych przepływów i ciśnienia w obiegach grzewczych instalacji 
centralnego ogrzewania w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dodatkowo: 
a)  na przewodzie powrotnym kaŜdego z obiegów zaworu regulacji ciśnienia  o średnicy o jedną 
dymensję mniejszą niŜ przewód powrotny (oznaczenie ZP). 
b) na przewodzie zasilającym kaŜdego z obiegów zaworu równowaŜącego o średnicy o jedną 
dymensję mniejszą niŜ przewód zasilający (oznaczenie ZK). 
Lokalizację zaworów pokazano na rysunku S.3 oraz S.4. 

B. PRZEWODY OBIEGÓW GRZEWCZYCH. 

Zaprojektowano przewody grzewcze o średnicy DN50 prowadzone w pomieszczeniu kotłowni z  rur 
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219-P-CZ, łączonych przez spawanie, prowadzonych 
po trasach zgodnie z rysunkiem nr S.2 oraz S.3.  

Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek dla danego producenta 
rur. Przewody instalacji centralnego ogrzewania naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku 
zaworów spustowych, a w najwyŜszych punkach instalacji naleŜy zamontować automatyczne 
zawory odpowietrzające. 

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco: 
 -  rurociągi naleŜy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-970511 i pomalować: 
- 1 x farbą ftalową miniową bezołowiową FOSKOR M SWW 1313-121, 
- 1 x farbą etylokrzemianową CYNKOSIL-1 SWW 1317-82. 

Przewody grzewcze mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 
wyposaŜenia systemu zamocowań instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się 
rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych 
(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. 

C. KOMPENSACJA WYDŁUZEŃ TERMICZNYCH. 

WydłuŜenia rurociągów rozprowadzających w związku z rozszerzalnością cieplną przewodów 
kompensowane będą poprzez samokompensację rurociągów. 

D. POMPY OBIEGÓW GRZEWCZYCH. 

Wymagany punkt pracy pompy POK dla obiegu sprzęgło SPH – kocioł KGK: 
- strumień wody w instalacji grzewczej: 6,58 m3/h 
- opór hydrauliczny instalacji grzewczej: 3,31 mH2O  
Zaprojektowano pompę typu VI Para 30/1-12, dostarczaną jako wyposaŜenie przez producenta 
kotła. 
Sygnał pracy pompy VI Para firmy Viessmann naleŜy wyprowadzić ze sterownika Vitotronic 200 
H01B firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4). 
Wymagany punkt pracy pompy POG dla obiegu sprzęgło SPH – instalacja centralnego ogrzewania: 
- strumień wody w instalacji grzewczej: 6,58 m3/h 
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- opór hydrauliczny instalacji grzewczej: 4,75 mH2O  
Zaprojektowano pompę typu MAGNA3 firmy Grundfos. 
Pompę POG projektuje się jako podstawową oraz rezerwową. 

Sygnał pracy pompy MAGNA 3 (podstawowej) firmy Grundfos naleŜy wyprowadzić ze sterownika 
zestawu uzupełniającego firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4). Sygnał pracy pompy 
MAGNA 3 (rezerwowej) firmy Grundfos naleŜy wyprowadzić ze sterownika Vitotronic 200 H01B 
firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4).  

E. WYKONANIE INSTALACJI. 

Prowadzenie rur, odległości i rzędne prowadzenia pokazano rysunku nr S.2 i nr S.3. 
Przewody naleŜy prowadzić ze spadkami 3o/oo w kierunku spustów. W najwyŜszych miejscach 
zamontować odpowietrzniki automatyczne.  
Zamocowanie przewodów do elementów konstrukcji wykonać wg systemu zamocowań 
instalacyjnych HILTI. 
Nie dopuszcza się moŜliwości dowolnego prowadzenia instalacji grzewczych z uwagi na moŜliwość 
wystąpienia kolizji z innymi instalacjami. 
Trasę rurociągów grzewczych zaprojektowano tak, aby zapewnić samokompensację układu. 
Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „zimny”, 
„ciepły”. 
Zamontować króćce do podłączenia termometrów i manometrów na przewodach zasilającym i 
powrotnym w miejscach oznaczonych schemacie technologicznym (rysunek nr S.4). 

UWAGA: NaleŜy wykonać przekładki istniejących przewodów centralnego ogrzewania, których 
prowadzenie będzie kolidować z nowoprojektowanym przewodem odprowadzenia spalin z kotła 
Vitodens 200. Na rysunkach S.2 oraz S.3 pokazano nową trasę dla przekładanych przewodów.  

 
5.5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI I STABILIZACJA CISNI ENIA. 

Do zabezpieczenia obiegów grzewczych w kotłowni projektuje się naczynie wzbiorcze typu N 300 
firmy Reflex z szybkozłączką typu SU 1x1” firmy Reflex jako zabezpieczenie przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Lokalizację naczynia typu N 300 pokazano 
na rysunku nr S.1, S.2 oraz S.3.  

Dodatkowo projektuje się  zawór bezpieczeństwa typu Si 6103M firmy Armak o ciśnieniu otwarcia 
3,0 bar. 

W załącznikach nr S.3 oraz  S.4 przedstawione dane zabezpieczenia instalacji w kotłowni. 

5.6. IZOLACJA PRZEWODÓW. 

Projektowane przewody grzewcze o średnicy DN50 prowadzone w pomieszczeniu kotłowni naleŜy 
zaizolować izolacją typu FRZ grubości 55 mm firmy THERMAFLEX. Projektuje się wykonanie 
osłony z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm na izolację typu FRZ. 
Niniejszy projekt wykonawczy zakłada pozostawienie w pomieszczeniu kotłowni istniejących 
przewodów zasilających i powrotnych obiegów centralnego ogrzewania na odcinkach zaworów 
odcinających za rozdzielaczami do wyjścia z pomieszczenia kotłowni. Projektuje się natomiast 
wymianę zamocowań rurociągów oraz istniejącej izolacji rurociągów na izolację o grubościach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami.  
Istniejące przewody grzewcze w pomieszczeniu kotłowni o średnicy DN50 prowadzone w 
pomieszczeniu kotłowni naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ grubości 55 mm firmy THERMAFLEX, 
natomiast istniejące przewody grzewcze o średnicy DN25 naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ 
grubości 25 mm firmy THERMAFLEX. Projektuje się wykonanie osłony z blachy aluminiowej o 
grubości 0,6 mm na izolację typu FRZ. 
Na przewodach przechodzących przez ściany i stropy oraz na ich skrzyŜowaniach naleŜy 
zastosować połową wymaganej grubości izolacji nie mniej jednak niŜ 19mm.  
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Armaturę kołnierzową zaizolować izolacją grub.32 mm. Armaturę odcinającą kulową naleŜy 
zaizolować izolacją grub.32 mm. 

5.7. PRÓBY INSTALACJI WODNYCH. 

Instalacje grzewcze po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie 
odpowietrzyć i przepłukać. Dwukrotnemu płukaniu naleŜy poddać całą projektowaną instalację 
grzewczą oraz bezwzględnie istniejącą instalację centralnego ogrzewania w budynku. W trakcie 
płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w połoŜeniu całkowitego 
otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 

5.8. UZDATNIENIE WODY DLA POTRZEB KOTŁOWNI. 

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotła i instalacji zaprojektowano napełnianie i uzupełnianie 
wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania typu AQUASET 500 firmy Epuro. Zaprojektowana stacja 
uzdatniania wody jest kompletnym automatycznym systemem z ciągłością dostawy wody, 
sterowanym wolumetrycznie Uzdatnianie wody polegać będzie na zmiękczaniu i korekcji wody 
zmiękczonej przez dozowanie środka regulującego pH, wiąŜącego tlen i usuwającego twardość 
resztkową. 
W celu przygotowania wody wodociągowej dla potrzeb układu kotłowego zaprojektowano 
zmiękczacz jonowymienny typu AQUASET 500 firmy EPURO. Stacja zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu kotłowni obiektu Urzędu Statystycznego (rys nr S.1 oraz S.2). Woda wodociągowa 
do stacji zmiękczania doprowadzona będzie przewodem typu PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor o 
średnicy φ32x3, który stanowi odnogę z istniejącej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu 
kotłowni. 
UWAGA: Na odnodze z istniejącej instalacji wodociągowej projektuje się dodatkowo zawór 
antyskaŜeniowy typu EA o średnicy φ20 firmy Socla oraz projektuje się wymianę istniejącego 
wodomierza typu JS-2,5 firmy Powogaz na wodomierz JS90-2,5 firmy Apator. 

Maksymalne natęŜenie przepływu wody przez stację wynosi 1,5 m3/h, średnica przyłączy stacji: 1”, 
regeneracja stacji załączana objętościowo po uzdatnieniu zaprogramowanej ilości wody. 
W skład stacji wchodzi: 
- filtr mechaniczny typu I 25-50 
- zewnętrzna obudowa 
- butla ze złoŜem (złoŜe regenerowane roztworem NaCl) 
- głowica sterująca 
- podzespoły elektroniczne 
- wąŜ do odprowadzenia popłuczyn 
Przewód PE-RT/AL/PE-RT o średnicy φ32x3 ze stacji zmiękczania (z wodą uzdatnioną dla celów 
kotłowych) naleŜy włączyć do przewodu stalowego DN50 obiegu powrotnego kotłowni w miejscu za 
rozdzielaczem powrotem, ale przed separatorem szlamu SPZ. Na przewodzie tym zaprojektowano 
takŜe zawory odcinające typu V3000 o średnicy φ25 oraz zawór zwrotny typu 601 o średnicy φ20 
firmy Danfoss.  
Zarówno przed jaki i za filtrem typu I25-50 naleŜy zamontować manometry do pomiaru stopnia 
zabrudzenia filtra oraz zawory odcinające typu V3000 o średnicy φ25 firmy Danfoss. 
Dodatkowo projektuje się przed i za stacją zmiękczania dwa miejsca do poboru prób wody o 
średnicy φ 16x2 zakończone zaworem ze złączką do węŜa. 
Przewód PE-RT/AL/PE-RT o średnicy φ32x3 naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ o grubości 13 
mm firmy Thermaflex w osłonie z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm. 

5.9. ODPROWADZENIE SPALIN I KONDESATU. 

A. PRZEWODY ODPROWADZENIA SPALIN. 
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Dla kotła typu Vitodens 200 typ B2HA o mocy 150kW zaprojektowano instalację odprowadzenia 
spalin w systemie blachy jednościennej, ze stali nierdzewnej firmy MK Komin.  
Poziomy odcinek od kotła do komina projektuje się jako system koncentryczny powietrzno-
spalinowy typu MKPS Ø120-200. Pionowy odcinek komina spalinowego projektuje się typu MKKS 
Ø120. Pobór powietrza dla kotła projektuje się z istniejącego szachtu kominowego.  
Zaprojektowano przewód spalinowy w nadciśnieniu firmy o średnicy φ120, w którym przewidziano 
wyczystki do pracy w nadciśnieniu. Wysokość całkowita  pionowego odcinka komina spalinowego o 
średnicy φ120 wynosi H ≈ 16,5m. 
Pionowy przewód spalinowy naleŜy zamontować w istniejącym przewodzie kominowym o 
wymiarach 300x200mm.  
Wykonać otwór w ścianie pomieszczenia kotłowni umoŜliwiający włączenie projektowanego 
przewodu powietrzno-spalinowego Ø120/200mm do istniejącego komina wykonanego ze stali 
kwasoodpornej o wymiarach 20x30cm oraz umoŜliwiającego zamontowanie w istniejącym wkładzie 
kominowym pionowego komina spalinowego Ø120mm wyprowadzonego ponad dach budynku. 
Otwór w ścianie wykonać ręcznie lub mechanicznie, tak aby nie naruszyć konstrukcji budynku. 
Zabrania się wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). 
Ewentualne kolizje projektowanego otworu z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować 
przesunięciem otworu. Podczas wykonywania otworu w ścianie oraz we wkładzie kominowym 
wykonanym ze stali kwasoodpornej naleŜy zachować szczególną ostroŜność aby nie dopuść do 
uszkodzenia istniejącego wkładu kominowego, który będzie wykorzystywany do zasysania powietrza do 
kotła.  
MontaŜ komina spalinowego naleŜy wykonać poprzez wsunięcie projektowanego komina do 
istniejącego wkładu kominowego od góry. Przewód spalinowe naleŜy wyprowadzić ponad połać 
daszka zabezpieczającego, zgodnie z rysunkiem nr S.3. W istniejącym daszku naleŜy wykonać 
otwór umoŜliwiający wyprowadzenie komina, a następnie uszczelnić przestrzeń pomiędzy daszkiem 
i kominem za pomocą uszczelki systemowej. 
Mocowanie projektowanego komina przewiduje sie do istniejącego wkładu kominowego. 
Po zamontowaniu w istniejącym  kominie przewodu spalinowego oraz podłączeniu czopucha powietrze 
dolotowe-spaliny naleŜy przestrzeń pomiędzy kominem i ścianą zamurować oraz uszczelnić zaprawą 
plastyczną. 
Komin naleŜy zamontować zgodnie z lokalizacją pokazaną na rysunku nr S.3 oraz zgodnie z 
wytycznymi przyjętego producenta kominów.  

Lokalizacja i prowadzenie przewodów spalinowych pokazano na rysunku nr S.2 oraz S.3. Wykaz 
elementów przewodów spalinowych przedstawiono w załączniku nr S.6. 

B. DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA. 

Dla kotła typu Vitodens 200 zaprojektowano instalację doprowadzenia powietrza zewnętrznego do 
komory spalania z istniejącego szachtu kominowego o wymiarach 200x300mm.  
Lokalizacja i prowadzenie przewodów powietrza dolotowego pokazano na rysunku nr S.3. 

C. KONDESAT. 

Dla kotła typu Vitodens 200 zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu typu N70 firmy 
Grunbeck o maksymalnej wydajności 70 l/h. 
Z kotła typu Vitodens 200 oraz przewodu spalinowego naleŜy odprowadzić skropliny kondensatu 
przewodami typu PE o średnicy PEφ25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora N70 firmy 
Grunbeck. Przed włączeniem przewodu PE do neutralizatora N70 naleŜy połączyć go z 
systemowym węŜykiem dopływowym DN 20, który naleŜy zasyfonować. 
Odpływ zneutralizowanego kondensatu przewodem PEφ32  projektuje się nad studzienkę 
schładzająca w kotłowni. Przewód odpływowy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem prowadząc 
w rurze osłonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku pionu kanalizacji. 
UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora N70 naleŜy kontrolować okresowo zuŜycia granulatu 
neutralizującego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. 
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5.10. WENTYLACJA KOTŁOWNI . 

Pozostawia  się istniejący nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kotłowni istniejącym 
kanałem wentylacyjnym o wymiarach 150 x 200mm oraz istniejącą wentylacje wywiewną 
grawitacyjną. 

5.11. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z KOTŁOWNI . 

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia kotłowni projektuje się do istniejącej studzienki 
schładzającej w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje się wypompowanie zgromadzonej w studzience 
wody po schłodzeniu za pomocą przenośnej pompy zatapialną PZ  typu KP150 firmy Grundfos, 
następnie poprzez istniejący przewód tłoczny do kanalizacji sanitarnej. 
Na rysunku S.1 oraz S.2 pokazano dwie lokalizacje pompy PZ: 
- lokalizacja – praca (pompa pompuje ze studzienki schładzające) 
- lokalizacja – postój (pompa nie pompuje ze studzienki schładzające) 
UWAGA: Zaleca się wymianę istniejącej pompy samozasysającej na nowoprojektowaną o 
parametrach V=0,64 m3/h i H=2,0 mH2O oraz wymianę odcinka tłocznego pod zlewem wykonanego 
z węŜa giętkiego na przewód tłoczny projektowany z tworzywa typu PEX. 
 

5.12. DOPROWADZENIE GAZU . 

Doprowadzenie gazu do kotła Vitodens 200 projektuje się z istniejącego w pomieszczeniu kotłowni 
przewodu gazowego DN65 doprowadzającego gaz do istniejącego kotła (istniejący kocioł do 
likwidacji).  
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanego kotła wynosi G=17m3/h i jest identyczne jak 
zapotrzebowanie gazu dla kotła istniejącego. W związku z powyŜszym istniejącą wewnętrzną 
instalację doprowadzenia gazu do pomieszczenia kotłowni o średnicy DN65 pozostawia się bez 
zmian. Jedynie w pomieszczeniu kotłowni istniejący przewód gazowy naleŜy zdemontować 
(pozostawiając ok. 0,6m istniejącego odcinka przewodu gazowego w pomieszczeniu kotłowni).  

Projektowaną instalację gazową o średnicy DN40 naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN-EN 10216-1:2004 łączonych przez spawanie gazowe. Rury naleŜy spawać na styk, 
pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie w granicach 0,5-
1,5mm. Miejsca spawania powinny być  dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie 
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Przewody gazowe mocować uchwytami 
wykonanymi z materiałów niepalnych w odstępach nie większych niŜ 1,5 [m].  

Wszystkie materiały tj. rury, złączki, armatura powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

Przewody  wewnątrz  budynku  naleŜy  prowadzić  po  wierzchu  ścian.  Przewody  instalacji  
gazowej  w  stosunku  do  przewodów  innych  instalacji stanowiących  wyposaŜenie  budynku  
(c.o.,  wodnej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej ) naleŜy  lokalizować  w  sposób  zapewniający  
bezpieczeństwo  ich  uŜytkowania, a  odległość  między  nimi  powinna  umoŜliwić  wykonanie  prac  
konserwacyjnych. Poziome  odcinki  instalacji  gazowej  naleŜy  usytuować  w  odległości  co  
najmniej 10 cm  powyŜej  innych  przewodów  instalacyjnych,  przy  skrzyŜowaniach  odległość  ta 
powinna  wynosić  co  najmniej  2 cm. Od  urządzeń  elektrycznych  iskrzących  (wyłączników, 
łączników,  bezpieczników, gniazd  wtykowych ) odległość  ta  winna  wynosić  60 cm. Przewody  
gazowe  prowadzić  w  odległości  2÷3 cm  od  ścian  ze  spadkiem  4 mm na  1mb  w  kierunku  
dopływu  gazu. 
Podłączenie instalacji gazowej do kotła Vitodens 200 naleŜy wykonać zgodnie z wytycznym 
producenta kotła, naleŜy zamontować filtr i kurek gazowy o średnicy DN40. 
Połączenia instalacji gazowych z  odbiornikami naleŜy wykonywać na stałe za pomocą  dwuzłączek. 
Po przeprowadzeniu prób szczelności przewody naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą ftalowo-
silikonową przeciwrdzewną, a następnie pomalować na kolor Ŝółty.  

Uwagi wykonawcze.  
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Instalacja  gazowa  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  Rozporządzeniem  z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( 
Dz. U.  Nr 75, poz.  690  z  dnia  15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).  Instalację  gazową  moŜe  
wykonać  przedsiębiorstwo  lub  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia.  Przy wykonywaniu  
robót  i  eksploatacji  urządzeń  naleŜy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP. 
Sposób  wykonania  robót  winien  być  zgodny  z  wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlano - montaŜowych  cz.  II. 

Sprawdzenie  wykonanej  instalacji.  

KaŜda  instalacja  gazowa  po  jej  wykonaniu  lecz  przed  oddaniem  do  uŜytku powinna  być  
sprawdzona  przez  wykonawcę  w  obecności  dostawcy  gazu oraz przedstawiciela uŜytkownika 
(właściciela instalacji). 
Kontrolę  szczelności  naleŜy  przeprowadzić  za  pomocą  spręŜonego  powietrza osobno  przed  i  
za  gazomierzem  na  ciśnienie  0,1MPa przez  okres  30 min.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed odbiornikami i odłączeniu 
odbiorników gazu. 
Instalacja  jest  uwaŜana  za  szczelną,  gdy  podłączony  manometr  rtęciowy  o zakresie 
pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaŜe spadku  ciśnienia  w  czasie  trwania  próby. Manometr uŜyty 
do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać 
świadectwo legalizacji.  
Następnie naleŜy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. 
W  przypadku  gdy  zaobserwuje  się  spadek  ciśnienia,  po  uszczelnieniu  instalacji,  próbę  naleŜy  
przeprowadzić  powtórnie. Gdy  trzykrotna  próba  da  wynik  negatywny,  naleŜy instalację  
zdemontować  i  wykonać  na  nowo.  
Po  wykonaniu  próby  szczelności  przewody  gazowe  naleŜy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  
pomalowanie farbą podkładową  i nawierzchniową  olejną  koloru  Ŝółtego. 

 

5.13. DETEKCJA WYCIEKU GAZU. 

W celu zabezpieczenia kotłowni przed wyciekiem gazu naleŜy w kotłowni zamontować aktywny 
system detekcji gazu firmy GAZEX. 
W jego skład wchodzą: 
układ sygnalizacyjno-sterujący zlokalizowany na ścianie kotłowni, 
detektory (czujniki) gazu montowane na stropie kotłowni w pobliŜu palnika gazowego, kurek z 
głowicą samozamykającą zlokalizowany w szafce na zewnątrz budynku, 
sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnątrz kotłowni w miejscu pokazanym na 
rysunku nr S.1 i S.2. Układ sterujący zasilany jest z sieci 220V/50Hz. 
WyposaŜony jest w podtrzymanie bateryjne, z czasem pracy 5 godzin. 
Centralka połączona jest kablem dwuŜyłowym ze spustem elektromagnetycznym głowicy 
samozamykającej. 

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się czujniki detekcji gazu oraz centralka alarmowa, natomiast 
na ścianie korytarza przed kotłownią zlokalizowany jest sygnalizator akustyczno-optyczny. 
Centralka połączona jest takŜe z zaworem odcinającym MAG, który zlokalizowany jest  w istniejącej 
skrzynce gazowej na elewacji. Lokalizację urządzeń pokazano na rysunku S.1 oraz S.2. 

Zasady pracy systemu detekcji gazu 
Normalny stan pracy  -  pali się lampka rodzaju zasilania 
Przekroczenie I progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: 
zapalenie się lampki "POZIOM I" 
sygnał akustyczny 
przygotowanie do załączenia sygnalizatora optycznego 
ewentualnie powiadomienie telefoniczne słuŜb serwisowych 
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Przekroczenie II progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: 
włączenie się sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i zewnętrznego 
zamknięcie dopływu gazu 
Ponowne uruchomienie instalacji (dopływ gazu) nie odbywa się automatycznie lecz wymaga 
ręcznego otwarcia elektrozaworu.  
Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazu będzie kontrola szczelności palnika. 
Uwaga! Otwarcie dopływu gazu do kotłowni po ustaleniu przyczyn wycieku gazu w kotłowni. 
 

5.14. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIU KOTŁ OWNI 

W związku z wymianą kotła gazowego oraz technologii kotłowni gazowej niezbędne jest 
przeprowadzenie następujących prac przygotowawczych poprzedzających montaŜ technologii 
kotłowni. 

1. Uzupełnić brakującą terakotę na podłodze w pomieszczeniu kotłowni w miejscu 
zdemontowanego fundamentu pod kocioł z uŜyciem tych samych materiałów wykończeniowych (np. 
wylewka betonowa i okładziny z płytek ceramicznych posadzkowych, itp). 

2.  Uzupełnić brakujące płytki na ścianie w miejscu zdemontowanego włączenia spalin do komina z 
uŜyciem tych samych materiałów wykończeniowych (np. okładziny z płytek ceramicznych ściennych, 
tynk, malowanie itp). 

3. Wykonać otwór w ścianie pomieszczenia umoŜliwiający włączenie projektowanego przewodu 
powietrzno-spalinowego Ø120/200mm do istniejącego komina wykonanego ze stali 
kwasoodpornej o wymiarach 20x29cm oraz umoŜliwiającego zamontowanie w istniejącym 
wkładzie kominowym pionowego komina spalinowego Ø120mm wyprowadzonego ponad dach 
budynku. Prace wyburzeniowe naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Otwór w ścianie 
wykonać ręcznie lub mechanicznie, tak aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Zabrania się 
wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). Ewentualne 
kolizje projektowanego otworu z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować przesunięciem 
otworu. Podczas wykonywania otworu w ścianie oraz we wkładzie kominowym wykonanym ze stali 
kwasoodpornej naleŜy zachować szczególną ostroŜność aby nie dopuść do uszkodzenia istniejącego 
wkładu kominowego, który będzie wykorzystywany do zasysania powietrza do kotła. Po zamontowaniu 
w istniejącym kominie przewodu spalinowego oraz podłączeniu czopucha powietrze dolotowe-spaliny 
naleŜy przestrzeń pomiędzy kominem i ścianą zamurować oraz uszczelnić zaprawą plastyczną.  

4. Naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitu  w pomieszczeniu oraz pomalowanie farba zmywalną 
zgodnie z istniejąca kolorystyką pomieszczenia. Uszkodzenia istniejącej wyprawy ścian, sufitów i 
posadzki  powstałe w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych robót, naprawić z uŜyciem tych 
samych materiałów wykończeniowych (np. okładziny z płytek ceramicznych ściennych, tynk, 
malowanie itp), lub uzupełnić tynkiem cem. - wap. kat. III z jednowarstwową gładzią gipsową i 
pomalować farbą akrylową z dopasowaniem kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem. 

5. Oczyścić studzienkę schładzająca w pomieszczeniu kotłowni. Wewnętrzną powierzchnię 
studzienki zabezpieczy powłoką przeciwwilgociową. 

6. MontaŜ systemowych uchwytów (zawiesi instalacyjnych) dla instalacjach rurowych, w rozstawie 
zgodnie z wytycznymi producenta. Do wykonywania podwieszeń i montaŜu rurociągów wykorzystywać 
systemowe zawiesia, konsole, uchwyty i stołki montaŜowe wg wybranego systemu zamocowań 
instalacyjnych np. system instalacyjny „HILTI” lub równowaŜny. Do wykonywania zamocowań 
stosować atestowane systemy zakotwień chemicznych do stosowania w murach z cegły pełnej oraz 
pustaków ceramicznych.  
Podwieszanie rurociągów wykonywać w rozstawie dostosowanym do max obciąŜenia poszczególnego 
(pojedynczego) wieszaka max 25kg (moŜliwość zakotwienia w pustaku stropowym). 

Warunki wykonania robót budowlanych . 
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Podczas realizacji wymiany technologii kotłowni gazowej naleŜy mieć na względzie, iŜ projekt dotyczy 
obiektu istniejącego i został opracowany na podstawie inwentaryzacji budowlanej, projektów archiwalnych 
i oględzinach budynku. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić zgodność ze 
stanem istniejącym przyjętych rozwiązań i wymiarów. W tym celu naleŜy wykonać próbne przekucia i 
odsłonięcia odpowiednich fragmentów konstrukcji. Dotyczy to szczególnie prac związanych z przekuciem 
przejścia w ścianie do włączenia do komina. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ominięcie Ŝelbetowych 
i stalowych elementów konstrukcyjnych. Niezbędne wymiary podane w dokumentacji projektowej naleŜy 
sprawdzić przez pomiar z natury. 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem 
istniejącym, naleŜy porozumieć się z autorem projektu. 
Transport kształtek dla komina spalinowego na dach budynku za pomocą wciągarek. Na czas robót 
montaŜowych zabezpieczyć teren wokół obiektu. MontaŜ prowadzić przy bezwietrznej i 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze dodatniej. 

Uwagi.  
• Zabrania się wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). 

Ewentualne kolizje projektowanych otworów z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować 
przesunięciem otworów. 

• Tolerancja wykonania i jakość robót montaŜowych zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych". 

• Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
• Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane przed wbudowaniem muszą posiadać: 

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE, 
- krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B lub deklarację 

zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub 
obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa ,3", 

- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów nie objętych PN. 
• Dopuszcza się zastosowanie innych niŜ proponowanych w projekcie zamiennie równowaŜnych 

wyrobów budowlanych pod warunkiem, Ŝe nie pogarszają one jakości i estetyki proponowanych 
rozwiązań projektowych. Zmiany wymagają zgody i akceptacji projektanta. 

 

6. WYTYCZNE MIĘDZYBRANśOWE 
NaleŜy doprowadzić zasilanie elektryczne do: 
- wiszącego kotła kondensacyjnego oraz sterowników kotła, 
- pomp obiegowych instalacji c.o. (pompa pracująca i rezerwowa), 
- pompy kotłowej, 
- zapewnić gniazdko elektryczne umoŜliwiające podpięcie pompy do usuwania ścieków ze 

studzienki schładzającej, 
- naleŜy wykonać podłączenie elektryczne urządzeń związanych z detektorem gazu (centrala 

detekcji wycieku gazu, czujników wycieku gazu, lampa optyczno-sygnalizacyjna, zawór 
szybkozamykający gazu), 

- naleŜy wykonać podłączenie elektryczne stacji uzdatniania wody. 
 

7. UWAGI WYKONAWCZE I KO ŃCOWE 

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaŜa się wszystko co zostało zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 

3. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego instalacji. Stanowi ą one 
poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze ni Ŝ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania 
zamiennego zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte 
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rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i 
Inwestora. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do 
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złoŜeniem oferty powinien wyjaśnić z 
Projektantem, który jako jedyny jest upowaŜniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odstępstw. 

5. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów.  
6. Zmiany rozwi ązań projektowych wynikaj ące z dostawy urz ądzeń na budow ę powinny by ć 

uzgodnione z Projektantem i Zamawiaj ącym.  
7. Zmiana rozwi ązań systemowych powinna by ć uzgodniona docelowo z projektantem i 

Inwestorem. Zmiana rozwi ązań systemowych nie jest rozwi ązaniem równowa Ŝnym 
zamiennym.  

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące 
przepisy. 

9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i 
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych i podobnymi uregulowaniami. 

10. Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
11. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

12. Odbiór robót przez moŜe nastąpić po przedłoŜeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty 
i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

13. Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami. 

14. Koordynację realizacji naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przed montaŜem. 
15. NaleŜy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń. 
16. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem. 
17. Instalację grzewcze naleŜy napełniać wodą uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04601. 
18. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco. Podczas prób 

naleŜy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyŜ zmiana temperatury o 10oK 
powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bara. 

19. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć. 
20. Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. Minimalne ciśnienie 
próbne = probocze + 0,2 MPa. 

21. Przed wykonaniem prób szczelności całość instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
naleŜy dwukrotnie przepłukać. 

22. Po wykonaniu prób szczelności, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, naleŜy instalację 
wyregulować poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu 
instalacji. 

23. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się 
w połoŜeniu całkowitego otwarcia. 

24. Przejścia przewodów przez strefy p.poŜ. naleŜy zabezpieczyć opaskami p.poŜ.  
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25. Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne. 
26. Na przewodach zasilających i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach 

przewidzieć króćce do podłączenia odpowietrzników i spustów. 
27. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 
28. W przypadku zmian prowadzenia przewodów naleŜy zapewnić odpowietrzenie 

w najwyŜszych punktach instalacji, a odwodnienie w najniŜszych. 
29. Przewody c..o. mocować do ścian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 
wyposaŜenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się 
rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń 
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. W 
obowiązku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego 
producenta urządzeń i rurociągów,  uwzględniając cięŜar urządzeń, tłumienie drgań oraz ilość 
zwiesi koniecznych do montaŜu przewodów i urządzeń. 

30. Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie. 
 

Zmiany materiałów, urz ądzeń, odst ępstwa od projektu. 
1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyŜszej 

jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce. 

2. Materiały, urz ądzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostały przyj ęte  w 
projekcie do celów wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego 
instalacji. Stanowi ą one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze n iŜ”. Dopuszcza si ę 
przyj ęcie rozwi ązania zamiennego zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry 
techniczne. Przyj ęte rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  

1. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu naleŜytej staranności 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, 
a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta 

3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 
uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
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9.  PN-EN 832:2001/AC:2006  Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na  
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11. Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi 
aktualizacjami. 

12. Literatura fachowa.   
 

9. OBLICZENIA 
W oparciu o Projekt Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kielcach  ul. Wróblewskiego 2 – opracowanie luty 2002: 

Obieg 1 (piony 2 do 7 – strona tylna budynku) – 62916 W 

Obieg 1 (piony 1– strona boczna budynku) – 5853 W  

Obieg 2 (piony 8 do 12 –strona frontowa budynku) – 56149 W  

Łączna wydajność grzewcza instalacji centralnego ogrzewania  wynosiła: 124,918 kW 

W oparciu o Projektu Budowlany modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię gazową - 
opracowanie marzec 1997: Zapotrzebowanie obliczeniowe na moc cieplną kotłowni wyn.: 140 kW 

Do zwymiarowania obiegu grzewczego, gdzie źródłem ciepła jest kocioł gazowy kondensacyjny 
przyjęto następujące załoŜenia: 

- temperatura czynnika grzewczego w instalacji: + 80/60 °C. 

- wydajność grzewcza kotła równa: 136kW.  
 

Strona grzewcza - średnice 

Dobór średnic wykonano w oparciu o maksymalny spadek ciśnienia na mb przewodu, która nie 
powinien być mniejszy jak 180 Pa/m i nie większy jak 250 Pa/mb. 

Przyjęte przewody stalowe czarne o połączeniach spawanych o średnicach i prędkościach jak niŜej: 

- DN 50  v=0,7 m/s i dp=184 Pa/m dla 5,98 m3/h 
 

Strona grzewcza - opory przepływu  

Opory przepływu w przewodach obiegu grzewczego przy uwzględnieniu kryterium jednostkowego 
spadku ciśnienia  przyjęto jak niŜej: 

- liniowe straty: 0,18 kPa/mb  dla przewodu DN 50(Φ 60,3 x 3,2)  i 5,98 m3/h 

- miejscowe straty: 0,26 kPa dla ξ=1 przewodu DN 50(Φ 60,3 x 3,2)  i 5,98 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru pompy POK  

Przyjęte straty na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Kocioł KGK:        25,0 kPa 

Sprzęgło SPH:       1,00 kPa 

Armatura (zawory odcinające) łącznie:     1,50 kPa 

Przewody:        4,50 kPa 

Strata ciśnienia w obiegu wynosi 32,0 kPa. Wymagany przepływ V = 5,98 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy : 

Hp = 1,1 x 32,0 = 32,2 kPa = 3,31 mH2O 

Wymagana wydajność pompy: 

Vp= 1,1 x 5,98=6,58 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru pompy POG  

Przyjęte straty na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Istniejący obieg centralnego ogrzewania:    14,0 kPa 



Strona | 25 
 

Zawory równowaŜące:      17,2 kPa 

Sprzęgło SPH:       1,00 kPa 

Armatura (zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry, rozdzielacze)  
łącznie:         3,70 kPa 

Przewody:        6,50 kPa 

Strata ciśnienia w obiegu wynosi 42,4 kPa. Wymagany przepływ V = 5,98 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy : 

Hp = 1,1 x 42,4 = 46,64 kPa = 4,75 mH2O 

Wymagana wydajność pompy: 

Vp= 1,1 x 5,98=6,58 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru naczynia wzbiorczego NW 

przyjęte pojemności na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Istniejący obieg centralnego ogrzewania:    1830 litrów 

Kocioł KGK:        15,0 litrów 

Sprzęgło SPH:       5,75 litra 

Przewody:        6,24 litra 

Zład wody w obiegu wynosi 1860 litra. Wysokość statyczna wynosi 14 mH2O (1,4 bar)  

Wysokość ciśnienia w instalacji przyjęto: 0,5 bar. 

Wymagana pojemność obiegu do zabezpieczenia przez NW wynosi: 

Va= 1,1 x 1860=2046 litrów 

Wymagane ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa wynosi 3,0 bar.  

Przyjęto naczynie o 24% wypełnieniu i objętości wody w naczyniu 71 litry. 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów zaworu bezpiecze ństwa ZB  

Przyjęta pojemność zładu w obiegu grzewczego wynosi: 2,046 m3 

Przyjęta gęstość wody grzewczej w temperaturze 0°C: 999,732 kg/m 3 

Przyjęta gęstość wody grzewczej w temperaturze +90°C: 965,253 kg/m 3 

Przyjęty przyrost objętości zładu w obiegu grzewczym wynosi: 0,073 m3 

Wymagany wypływ masowy przez zawór bezpieczeństwa ZB: 4384 kg/h 

Wymagane ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ZB wynosi 3,0 bar. 
 

Uwaga. 
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego instalacji. Stanowi ą one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze ni Ŝ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania zamiennego 
zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte rozwi ązanie zamienne 
nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
 













Dane instalacji grzewczej

�ródło ciepła

Typ

Moc

[w kW]

zawarto��

wody [w lit.]

Rura wzbiorcza

l <= 10 m 10 < l <= 30m

1

2

3

4

5

6

Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy

Suma:

136

136

15

15 DN 20 DN 20

Temp. zasilania tv 80,0 °C
Temperatura powrotu tr 60,0 °C
Rozszerzanie n 2,9 %
Ochrona przed zamarzaniem  0,0 %
Warto�� zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 85,0 °C
Ci�n. statyczne pst 1,4 bar
Min. ci�nienie pracy/ci�nienie wst�pne po 1,6 bar   
Ci�nienie otwarcia zaw. bezp. psv 3,0 bar
Ci�nienie instalacji pe 2,5 bar
Ci�nienie zadane ogranicznika ci�nienia min.  0,0 bar
Ci�nienie zadane ogranicznika ci�nienia max  0,0 bar
Wymagania dla funkcji:  Stabilizacja ci�nienia, kompensacja pojemno�ci
Ci�nienie wody uzupełniaj�cej  pn 4,0 bar
max.  �rednica zbiornika  2.000 mm
max. wys. ustawienia  8.000 mm

Rodzaj powierzchni gr

1. Radiatory

2. Grzejnik płytowy

3. Konwektory

4. Wentylacja

5. Ogrzewanie 

Przewody grzewcze

Pojemno�� - inne (np. zasobnik buforowy)

Pojemno�� układu/sieci
�ródło ciepła - pojemno�ci Vk

Pojemno�� całkowita instalacji Va

Udział w kW

0

136

0

0

0

Pojemno�� w litrach

0

1.830

0

0

0

0

201

2.031

15

2.046

Pojemno�� po rozszerzeniu Ve 59 Litrów
zawarto�� wst�pna wody Dobrany zasób wod. 0,5 % lub 10 Litrów
        DIN 4807: mind. 0,5% oder 3 Liter
Faktyczny zasób wody  1,5 % lub 31 Litrów

Wart. przybli�one  (Messpunkt MAG)

- 1 - 

Poprawno�� tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane układu odpowiadaj� zasadom doboru.

 Ci�nienie w bar 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5    

 max temp. układu. w °C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Data:

Uwaga:

Nazwa projektu:

Opracował: Numer projektu:2015-04-29

Nr.
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 Zabezpieczenie układu/sieci

- 2 - 

Numer projektu:

Nazwa projektu:

Pozycja Nr 

artykułu

ilo�� Tekst

1 7215300 1 'reflex N',
przeponowe naczynie wzbiorcze, do 
zamkni�tych instalacji grzewczych i 
chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN 
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektyw� UE 
o urz�dzeniach ci�nieniowych 97/23/WE. 

- nogi od N 35
- powłoka zewn�trzna 
- niewymienna membrana

Typ                        :       N 300
Pojemno�� nominalna        :  300 Litrów
Pojemno�� u�ytkowa max:    :  270 Litrów
Dop. temp. inst. zasil.    :120 °C
Dop. temp. pracy membrany  : 70 °C
Dop. ci�nienie pracy       :     6 bar
Ci�nienie wst�pne fabryczne:   1,5 bar
Ci�nienie wst�pne ustawione:   1,6 bar
�rednica                   :   634 mm
Wysoko��                   :  1085 mm
Waga                       :  52,0 kg
Przył�cze układu           :         R 1
Kolor                      :     rot

2 7613100 1 'szybkozł�czka’ reflex,
do naczy� wzbiorczych w zamkni�tych 
obiegach wody grzewczej i chłodniczej. 
Zawór odcinaj�cy i opró�niaj�cy 
zabezpieczony przed przypadkowym 
zamkni�ciem, zgodnie z DIN EN 12828, 
dopuszczenie TÜV.

Typ                    :      SU R 1 x 1
Przył�cze              :   Rp 1 x Rp 1
Dop. ci�nienie pracy   :         PN 10
Dop. temp. pracy       :        120 °C



t 80 oC
ppocz.otw. 3 bar (g)

p1 3,3 bar (g)
p1 - bar (g)
p2 0,1 bar (g)
m 4384,00 kg/h
ρ1 972,00 kg/m3  

b1 10 %

α 0,5 -

obliczeniowy A0 98,8
dobrany Ad 201

UWAGI

Nastawa zaworu 2,9

dla cieczy

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 10%

Temperatura robocza
Ciśnienie pocz ątku otwarcia

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 15%

Si 6301M; DN 20x32

[mm2]

Współczynnik przyrostu ci śnienia

Ciśnienie odpływowe

UWAGI

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o
Al. Mireckiego 5/9; 41-200 Sosnowiec 
tel. (032) 368 00 00; fax (032) 368 00 94

www.armak.com.pl   info@armak.com.pl

Czynnik

Owiercenie

ARKUSZ DOBORU - ZAWORY PEŁNOSKOKOWE NR KAT. Si 6301 M

Przekrój kanału
dopływowego

Dane potrzebne do przeprowadzenia doboru zaworu bez pieczeństwa

bar (nadci śnienie)

Typ dobranego zaworu

OPRACOWAŁ

Przepustowo ść zaworu
Gęsto ść cieczy przed zaworem

Współczynnik wypływu

Woda
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01

PN 16/10

2015-04-29

Komerska
Typewriter
Zalacznik S.4



ZAŁĄCZNIK NR S.5 
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY DLA INSTALACJI . 

 
OZNACZENIE OPIS ILOŚĆ TYP/ 

PRODUCENT 
KGK Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, z modulowanym palnikiem cylindrycznym 

MatriX na gaz ziemny do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz 
VITODENS 200-W typu B2HA: 
- o wydajności grzewczej 150 kW (przy parametrach czynnika grzewczego 
50ºC/30ºC) 
- o wydajności grzewczej 136 kW (przy parametrach czynnika grzewczego 
80ºC/60ºC) 
- pojemność wymiennika ciepła: 15 litrów 
- przyłącze gazu: 1” 
- długość: 690 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 900 mm 
- maks. Ilość kondensatu wg. DWA-A251: 21 litrów 
- przyłącze kondensatu (tuleja przewodu): φ 20-24 mm 
- przyłącze spalin: φ 100 mm 
- przyłącze powietrza dolotowego: φ 150 mm 
Kocioł wraz z systemowym połączeniem hydraulicznym, zestawem przyłącz. pod 
kocioł 120-150kW z wysokowydajną pompą ob. (kl. energ. A). Elementy składowe 
zestawu przyłączeniowego: 
-  Pompa obiegowa wysokiej wydajności POK  - pompa kotłowa Vi Para 30/1-12 
-  2 zawory kulowe z elementami przejściowymi Ø 54 mm (pierścieniowa złączka 
zaciskowa) 
- Trójnik z zaworem kulowym 
- Zawór zwrotny klapowy 
- Zawór do napełniania i zawór spustowy kotła 
- Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem 
bezpieczeństwa 1” 
- izolacja cieplna 
UWAGA: Kocioł Vitodens ustawić w pomieszczeniu przy zastosowaniu ramy 
montaŜowej dostępnej w ramach wyposaŜenia dodatkowego. NóŜki regulacyjne 
umoŜliwiają wypoziomowanie kotła grzewczego. W celu zapewnienia poprawnej 
pracy urządzenia naleŜy wypoziomować kocioł zgodnie z DTR urządzenia.  

1 VITODENS 200 
B2HA 

VIESSMANN 
lub równowaŜny zamienny 

SPH Sprzęgło hydrauliczne DN50 z czujnikiem dla przepływu obj. do 8 m3/h - przyłącze 
gwintowane R2”. Elementy składowe sprzęgła: 
- Sprzęgło hydrauliczne z wbudowaną tuleją zanurzeniową 
- izolacja cieplna 
- Zanurzeniowy czujnik temperatury do sprzęgła hydraulicznego 

1 VIESSMANN 
lub równowaŜny zamienny 



- Automatyczny odpowietrznik 
- Zawór kulowy z tulejką przewodu do opróŜniania lub odmulania 
- 2 elementy przejściowe Ø42mm (pierścieniowa złączka zaciskowa) 
- wysokość sprzęgła: 800 mm; szerokość sprzęgła: 120 mm; głębokość: 60 mm 
UWAGA Sprzęgło zamontować na wsporniku przeznaczonym do montaŜu na 
podłodze 

SP Separator ZEPARO typu ZIO 50F, połączenie kołnierzowe PN10 w komplecie z 
zaworem odszlamiania, reduktorem oraz odpowietrznikiem automatycznym typu 
ZEPARO ZUTX 
- spadek ciśnienia  0,01 bar dla przepływu czynnika V=6,1 m3/h 
- montaŜ poziomy; pojemność: 7 litrów 
- średnica nominalna: DN50 
- funkcja urządzenia :separator powietrza 
- wysokość całkowita: 626 mm 
- średnica: 168 mm; długość całkowita: 350 mm 

1 ZIO 50K 
IMI PNEUMATEX 

lub równowaŜny zamienny 

SZ Separator ZEPARO typu ZIO 50F wyposaŜony we wkład magnetyczny ZEPARO 
ZIMA, połączenie kołnierzowe PN10 w komplecie z zaworem odszlamiania, 
reduktorem oraz odpowietrznikiem automatycznym typu ZEPARO ZUTX 
- współczynnik KVs=100 m3/h 
- średnica nominalna: DN50 
- wysokość całkowita: 626 mm 
- średnica: 168 mm 
- długość całkowita: 350 mm 

1 ZIO 50K 
IMI PNEUMATEX 

lub równowaŜny zamienny 

ZO1 Zawór odcinający typu GLOBO-H z gwintem wewnętrznym Rp2 x Rp2 
- montaŜ poziomy 
- współczynnik Kvs=100m3/h 
- średnica nominalna: DN50 
- - długość całkowita: 101,5 mm 

12 V3000 
IMI HEIMER 

lub równowaŜny zamienny 

ZZ1 Zawór zwrotny z zespołem zamknięcia grzybkiem prowadzonym osiowo i bocznym 
wspomagany spręŜyną, przeznaczone do montaŜu na przewodzie pionowym lub 
poziomym. DN40 z atestem PZH 
- długość montaŜowa: 41 mm 
- korpus, : mosiądz; uszczelka: EPDM 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- prowadnica i zemłów zamknięcia: POM (poliacetal) 
- ciśnienie nominalne: 10 bar 
- temp. pracy: +80 °C (ci ągle) 

2 ZWR601 
Danfoss 

lub równowaŜny zamienny 

ZO Zawór odcinający kulowy DN 50 (2”) do pracy z temperatura wody na zasilaniu po 
stronie wody grzewczej do 90°C i ci śnieniu roboczym po stronie wody uŜytkowej do 

8 V3000  Danfoss 
lub równowaŜny zamienny 



10 bar z atestem PZH  
ZZ Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym typ 601  DN ¾” 1 601 Danfoss 

lub równowaŜny zamienny 
EA Zawór antyskaŜeniowy z gwintem wewnętrznym typ EA 251  DN 3/”, 1 EA 251 Socla 

lub równowaŜny zamienny 
WD Wodomierz jednostrumieniowy typu JS 90-2,5 DN20 1 JS 90-2,5 Apator 

lub równowaŜny zamienny 
NEK Neutralizacja GENO-Neutra V N-70 1 Viessmann 
SUW Stacja zmiękczania wody typu AQUASET 500-N ze sterowaniem objętościowym, 

max natęŜenie przepływu 1,5 m3/h; króćce przyłączeniowe: 1” 
1 EPURO 

lub równowaŜny zamienny 
POG Pompa obiegowa typu MAGNA 3 - punkt pracy pompy V= 6,1 m3/h; Hp= 4,75 mH2O: 

-pompa 1-fazowa.  
-prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę 
częstotliwości. 
- przetwornik róŜnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą. 
- silnik i sterownik elektroniczny, silnik 4-biegunowy; pobór prądu: 180 W 
- temperatury cieczy co najmniej  2°C do +110°C 
- maksymalne ciśnienie pracy:10 bar 
- przyłącze: ½” 
- długość montaŜowa nie większa niŜ – 180 mm 
- napięcie nominalne: 230 V; częstotliwość: 50 Hz 

2 MAGNA3 32 100 
Grundfos 

lub równowaŜny zamienny 

FS1 Filtr siatkowy z z zaworem upustowym, umoŜliwiająca szybkie i łatwe oczyszczanie 
osadnika 1 ¼” 
- średnica otworów filtrujących:  500 mikronów (0,5 mm) 
- przyłącza : gwint wewnętrzny 

2 Y222P 
Socla 

lub równowaŜny zamienny 

FS Filtr mechaniczny na wymienne wkłady typu I 25-50, przyłącze 1” (przed 
zmiękczaczem jonowymiennym) 

1 EURO 
lub równowaŜny zamienny 

ZP1 Regulator róŜnicy ciśnienia z gwintem wewnętrznym typu STAP 10-40 kPa 
- średnica DN 32 
- współczynnik Kvs=8,5 m3/h 
- w komplecie z 1 m rurki impulsowej oraz złączki przelotowe G ½” i G ¾” 

2 STAP 
IMI 

lub równowaŜny zamienny 

ZK1 Zawór równowaŜący z gwintem wewnętrznym typu STAD bez odwodnienia 
- średnica DN 32 
- współczynnik Kvs=14,2 m3/h 
- w komplecie z 1 m rurki impulsowej oraz złączki przelotowe G ½” i G ¾” 

2 STAD 
IMI 

lub równowaŜny zamienny 

PZ Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej typu  Unilift KP 
150-M1 230V 10m; 
- z pionowym króćcem tłocznym,  
- z silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem termiczny  

1 Unilift KP 150 
Grundfos 

lub równowaŜny zamienny 



- punkt pracy pompy V= 0,64 m3/h; Hp= 2,8 mH2O 
- pompa w komplecie ze sterownikiem typu LC 1 WS  
- pompa w komplecie z 2 łącznikami pływakowymi typu SAS 
- pobór mocy elektrycznej:  300 W. 
- maksymalne ciśnienie pracy:10 bar;  przyłącze: G 1 ¼” 

NP Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N300 do zamkniętych układów solarnych, 
grzewczych i chłodniczych zbudowanych wg DIN 4807 wraz ze złączem samo 
odcinającym dla zabezpieczenia układu o pojemności 2 046 litrów. 
- z nogami do posadowienia  
- temp. zasilania (tv)  +80 °C 
- temperatura powrotu (tr) +60 °C 
- min. temperatura pracy układu (t smin)  +10 °C 
- max. temperatura pracy układu (t sman)  +80 °C 
- rozszerzalność nie mniejsza niŜ: n 2,9 % 
- ciśn. statyczne (pst) nie mniejsze niŜ 1,4 bar 
- ciśnienie wstępne (po) ustawione nie mniejsze niŜ 1,6 bar 
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 6 bar 
- ciśnienie otwarcia zaw. bezp. (psv) 3,0 bar 
- ciśnienie instalacji (pe) nie większe niŜ: 2,5 bar 
- pojemność nominalna nie mniejsza niŜ: 300 litrów 
- pojemność uŜytkowa max: 270 litrów 
- dop. temp. inst. zasilającej:120 °C 
- dop. temp. pracy membrany: 70°C 
- średnica nie większa niŜ: 634 mm, wysokość nie większa niŜ: 1085 mm 
- masa pustego nie większa niŜ: 52,0 kg 
- przyłącze układu nie mniejsze niŜ: R 1 
Przyłącze Rp1 x Rp1 z zaworem odcinającym i opróŜniającym zabezpieczonym 
przed przypadkowym zamknięciem zgodnie z DIN EN 12828 
- dop. ciśnienie pracy: PN 10,  dop. temp. pracy: 120 °C 

1 N300 
Reflex 

lub równowaŜny zamienny 

ZB Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, spręŜynowy, z dzwonem wspomagającym, 
kątowy, kołnierzowy o budowie zamkniętej (z membraną i uszczelnieniem miękkim z 
tworzywa EPDM) DN 20x32 
- przekrój kanału dopływowego obliczeniowy Ao 98,8 mm2 przy przepustowość 
zaworu (m) 4384,0 kg/h i ciśn. początku otwarcia zaw. bezp. (ppocz.otw.) 3,0 bar 
- zakres ciśnień: 2,5 …. 3,6 bar 
- d1xd2  nie mniejsze niŜ: 20x32 
- ciśnienie zrzutowe przy b1=10% (p1) 3,30 bar 
- ciśnienie odpływowe (p2) 0,1 bar 

1 Si 6301M 
Armak 

lub równowaŜny zamienny 



- współczynnik wypływu: α = 0,5 
- nastawa zaworu: 2,9 bar (nadciśnienie) 
- kołnierz wlotowy: PN16 
- kołnierz wylotowy: PN10 
- wysokość montaŜowa nie większa niŜ: 345 mm 
- masa nie większa niŜ: 7,5 kg 

VITOTRONIC Regulator Vitotronic 200 H01B w komplecie z regulatorem czujnik temperatury 
pogodowej ATS. Regulator steruje obiegiem bezpośrednim A1 i pompą kotłową, 
drugim obiegiem bezpośrednim poprzez zestaw uzupełniający 

1 Viessmann 

ZESTAW 
UZUPEŁN. 

Zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem (do montaŜu ściennego 
z oddzielnie zamówionym napędem mieszacza) (z okablowanymi wtykami) złoŜony 
z: 
elektroniki mieszacza, czujnika temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy z 
przewodem przyłączeniowym o długości 5,8 m), wtyku przyłączeniowego pompy 
obiegu grzewczego, przyłącza elektrycznego i przyłącza KM-BUS, zacisku 
przyłączeniowego napędu mieszacza. 

1 Viessmann 

 System detekcji gazu: 
- detektor DEX-12/N – 2szt., 
- moduł alarmowy/centralka MD-2.Z, 
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32, 
- zawór typu ZB lub MAG-3 DN50 (elektromagnetyczne z cewką 12 V). 

1  
Gazex 

lub równowaŜny zamienny 

ZG Zawór kulowy do gazu DN 40 gwintowany typu 588 1 EFAR 
lub równowaŜny zamienny 

FG Filtr do gazu DN 40 gwintowany typu 3106G 1 EFAR 
lub równowaŜny zamienny 

ZS Zawór spustowy gwintowany ze złączką do węŜa 6  
AO Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinającym 3  
T Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0÷150°C 3  
PI Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres ciśnień: 0÷1,6 MPa 9  

RZ1 Rozdzielacz zasilający DN65, L=800mm 1  
RZ2 Rozdzielacz zasilający DN65, L=800mm 1  
RP1 Rozdzielacz powrotny DN65, L=800mm 1  

UWAGA 
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu 
technicznego instalacji. Stanowi ą one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze n iŜ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania zamiennego 
zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  



Załącznik S.6

L.p.           Nazwa
Nr katalogowy /

Nr rys.
j.m. ilo ść

1 ST Redukcja RD PS L250 Ø110ZEW-150ZEW/Ø120W-200W 2RDPS110ZEW150ZEW/120W200W szt. 1

2 ST Kolano BGT PS 90° Ø120-200 2BGTPS90120200 szt. 1

3 ST Kolano z rewizją BGTR PS 90° Ø120-200 2BGTRPS90120200 szt. 1

4 ST Rura RT PS L1000 Ø120-200 * 2RTPS1000120200 szt. 1

5 A Rozeta IP Ø200 0IP200 szt. 1

6 ST Kolano podparte ŁPKK 93° Ø120 1ŁPKK93120 szt. 1

7 ST Rura z uchwytami montaŜowymi RPKU L=1000 Ø120 1RPKU1000120 szt. 1

8 ST Rura RPK L=1000 Ø120 1RPK1000120 szt. 17

9 A Kołnierz przeciwdeszczowy RKP Ø120 0RKP120 szt. 1

10 A Uszczelka kondensacyjna UKK Ø120 0UKK120 szt. 23

Uwagi:

* element do docięcia na miejscu montaŜu wg. wymiaru wynikowego

System koncentryczny powietrzno-spalinowy typu MKPS  Ø120-200 oraz spalinowy typu MKKS Ø120
dla kotła f. Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA o mo cy 150kW - pobór powietrza dla kotła z szachtu komi nowgo, 

komplet elementów na 1 komin

UWAGA
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte  w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu 
technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania 
zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie moŜe obniŜać standardu 
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.



Załącznik S.7

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC ELEKTRYCZN Ą

OZNACZENIE WG 
SCHEMATU ILOŚĆ

ZAPOTRZEBO
WANIE 

JEDNOSTKO
WE ZIMA LATO ilość faz UWAGI

[SZT] [W] [W] [W]
KGK 1 222 222 0 1x230

VITOTRONIK 1 10 10 0

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY 1 10 10 0
POK 1 310 310 0 1x230
POG 1+1(rezerwa) 180 180 0 1x230
PZ 1 300 300 300 1x230

SUW 1 15 15 0 sterowanie cyfrowe
DETEKCJA 1 1x230

1047 300
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

KIELCE, MAJ 2015 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAMY, 

 

Ŝe projekt wykonawczy dotyczący Inwestycji: 

 

PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO W KIELCACH, UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO 2 – BRANśA SANITARNA,  

 

Inwestor: 

URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH 

UL. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO 2 

25-369 KIELCE 

 

  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant: .........................................             Sprawdzający: ......................................... 
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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego 

wymiany kotła gazowego wraz z technologią  kot łowni gazowej dla budynku 
Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul.  Zygmunta Wróblewskiego 2 

Bran Ŝa sanitarna – Technologia kotłowni gazowej  

 

1. DANE OGÓLNE.  

1.1. WPROWADZENIE. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wymiany kotła gazowego wraz z technologią 
kotłowni gazowej dla budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2, w miejsce istniejącego kotła gazowego.  

Całość opracowania Projektu Wykonawczego technologii kotłowni gazowej obejmuje: 

� Technologię kotłowni gazowej – branŜa sanitarna 

� Technologię kotłowni gazowej – branŜa elektryczna 

� Przedmiary robót 

� Kosztorysy Inwestorskie 

� Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Niniejsze opracowanie – „Projekt wykonawczy – bran Ŝa sanitarna: technologia kotłowni 
gazowej ”  - jest jednym z projektów wchodzących w skład dokumentacji. 

 

1.2. INWESTOR. 

Urząd Statystyczny w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2. 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.  

F.P.H. TECHPOL 

Cedzyna 178N, 25-900 Kielce 
 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.  

1.  Zlecenie z dnia 01.04.2015r. nr KIE-WA.2720.3.2015 pomiędzy Urzędem Statystycznym w 
Kielcach  ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, a firmą F.P.H. TECHPOL, Cedzyna 178N, 25-900 
Kielce. 

2. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu Statystycznego w 
Kiecach z lutego 2002 r. opracowany przez Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa 
Budowlanego ul. Targowa 18 POK. 918, Kielce 

3. Projekt wykonawczy technologii kotłowni gazowej dla budynku Urzędu Statystycznego w 
Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. 
Okrzei 35 Kielce. 

4. Opinia nr 001058/2015 wydana przez Zakład Usług Kominiarskich ,,Kominiarz’’ Kielce, ul. 
Niecała 5/5. 

5. Projekt technologiczny przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku 
Urzędu Statystycznego w Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce. 
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6. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w modernizowanej 
kotłowni koksowej na kotłownię gazową w Urzędzie statystycznym w Kielcach z marca 1997 r. 
opracowany przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce. 

7. Normy i wytyczne projektowe. 

8. Uzgodnienia branŜowe. 
 

1.5. LOKALIZACJA OBIEKTU.  

Obiekt znajduje się w Kielcach przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2.  
 

2. STAN ISTNIEJĄCY. 

Budynek Urzędu Statystycznego w Kielcach jest budynkiem biurowym zlokalizowanym przy ul. 
Zygmunta Wróblewskiego 2. Jest to budynek posiadający piwnicę oraz 4 kondygnacje nadziemne. 

Istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku. 

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją w chwili obecnej źródłem ciepła dla budynku na cele 
centralnego ogrzewania jest kocioł Vaillant VK 156/3EU, zlokalizowany na posadzce na betonowym 
fundamencie wysokości 10cm. 

Na podstawie Projektu Budowlanego modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię gazową z marca 
1997 r., opracowanego przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce: 

 - czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90ºC/70ºC regulowana mieszaczem, 

- wydajność istniejącej kotłowni wynosi: Q=140,0 kW, 

- przewody obiegów grzewczych oraz rozdzielacze zasilające oraz powrotne zaprojektowano z rur 
stalowych czarnych bez szwu. 

Na podstawie Projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kiecach z lutego 2002 r. opracowanego przez Zakład Usług Projektowych i 
Wykonawstwa Budowlanego ul. Targowa 18 POK. 918, Kielce: 

- czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80ºC/60ºC regulowana mieszaczem, 

- zapotrzebowanie ciepła dla istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wynosi Q=125kW. 

- przewody obiegów grzewczych w kotłowni oraz rozdzielacze zasilające i powrotne zaprojektowano 
z rur stalowych czarnych bez szwu. 

- przewody zaizolowane są izolacją termiczną z pianki poliuretanowej o grubości 20mm. 

Na podstawie Projektu Wykonawczego przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej dla 
budynku Urzędu Statystycznego w Kiecach z marca 1997 r. opracowany przez Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe UNIMAX II, ul. Okrzei 35 Kielce, do kotła doprowadzono instalację gazową niskiego 
ciśnienia, przewodem o średnicy DN65. Instalacja gazowa zasilająca kocioł doprowadzona jest od 
szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku. W szafce gazowej zlokalizowany jest kurek 
główny odcinający oraz zawór szybkozamykający MAG. 

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się czujniki gazu, natomiast na ścianie korytarza przed 
kotłownią zlokalizowana jest centralka alarmowa wraz z podłączeniem do zaworu odcinającego 
MAG, zlokalizowanego w skrzynce gazowej na elewacji.  

Odprowadzenie spalin z istniejącego kotła odbywa się przewodem kołowym dwuścienny o średnicy 
300mm do komina wykonanego ze stali kwasoodpornej o wymiarach 20x29cm. Zgodnie z opinią nr 
001058/2015 wykonaną przez Zakład Usług Kominiarskich ,, KOMINIARZ’’, długość całkowita 
komina wynosi 18m. Wkład stalowy jest całkowicie sprawny technicznie, nie posiada Ŝadnych 
usterek lub uszkodzeń. 

Pomieszczenie kotłowni wyposaŜone jest w istniejącą grawitacyjną wentylację nawiewno-
wywiewną. Nawiew powietrz odbywa się kanałem typu Z 200x300mm usytuowanym 0,3m nad 
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posadzką pomieszczenia. Wywiew powietrza odbywa się istniejącym kanałem 150x200mm. 
Pomieszczeni jest ogrzewane za pomocą instalacji centralnego ogrzewania.  

W pomieszczeniu znajduje istniejąca studzienka schładzająca z aŜurowym włazem o wymiarach 
67x70cm i głębokości 1m. Woda ze studzienki wypompowywana jest za pomocą pompy 
skrzydełkowej typu S2/2. Studzienka jest zabrudzona, natomiast pompa wykazuje cechy zuŜycia. 

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się zlew oraz zawór ze złączką do węŜa, zamontowany nad 
zlewem. 

Posadzka oraz ściany do wysokości 2,0m posiadają powierzchnię zmywalną (płytki na ścianie oraz 
terakota na podłodze). 
 

3. DEMONTAśE. 

Wykaz zakresu robót demontaŜowych istniejących instalacji sanitarnych oraz wykaz robót 
towarzyszących związanych z wymianą kotła oraz technologii kotłowni gazowej w obrębie 
pomieszczenia kotłowni: 
- demontaŜ kotła Vaillant VK 156/3EU wraz z kablami zasilającymi kocioł, 
- demontaŜ (skucie) betonowego fundamentu pod kocioł o wymiarach 180x124cm. NaleŜy skuć 

około 15cm fundamentu (w tym 10cm fundamentu wystającego nad posadzkę). Zaleca się skucie 
istniejącego fundamentu oraz uzupełnienie warstw posadzkowych wraz z terakotą do poziomu 
podłogi w pomieszczeniu.  

- demontaŜ przewodu spalinowego kołowego dwuściennego o średnicy 300mm na odcinku od kotła 
do ściany wraz ze szczelnym zaślepieniem odprowadzenia spalin na ścianie pomieszczenia, 

- demontaŜ rurociągów grzewczych na odcinku od  kotła do rozdzielaczy ciepła na poszczególne 
obiegi grzewcze, łącznie z rozdzielaczami i armaturą montowana na instalacji (przed demontaŜem 
naleŜy opróŜni z wody instalację , 

- demontaŜ izolacji termicznej na przewodach grzewczych w obrębie pomieszczenia kotłowni, 
- demontaŜ istniejących pomp obiegowych c.o. w pomieszczeniu kotłowni, 
- demontaŜ istniejących naczyń wzbiorczych,  
- demontaŜ istniejącej instalacji zimnej wody do uzupełniania zładu na odcinku od punktu włączenia 

przy baterii zlewozmywakowej do podłączenia do przewodów grzewczych wraz ze stacją 
uzdatniania wody, 

- likwidacja i demontaŜ armatury regulacyjno-pomiarowej takiej jak zawory odcinające, filtry, zawór 
regulacyjny czterodrogowy, zawory bezpieczeństwa, termometry i manometry zamontowanej na 
przewodach obiegu grzewczego od rozdzielacza zasilającego i powrotnego włącznie do kotła 
stojącego, 

- demontaŜ istniejącej instalacji gazowej w obrębie pomieszczenia kotłowni wraz z zaworem 
odcinającym na podłączeniu kotła (zakres pozostawionej instalacji gazowej pokazano na 
rysunkach w projekcie – pozostawiono odcinek ok. 0,6m w pomieszczeniu), 

- demontaŜ pompy przenośnej do opróŜniania wody ze studzienki schładzającej, 
- oczyszczenie studzienki schładzającej, 
- demontaŜ istniejących czujników detekcji gazu wraz z centralką sygnalizacyjną, 
- demontaŜ istniejącego w skrzynce gazowej zaworu szybkozamykającego MAG, 
- demontaŜ wraz z wymianą na nowy odcinka tłocznego pompy do opróŜniania studzienki 

schładzającej prowadzonego nad posadzką pomieszczenia, wykonanego z węŜa giętkiego na 
przewód tłoczny projektowany z tworzywa typu PEX, 

- przekładka (ominięcie przewodu odprowadzenia spalin) przewodów centralnego ogrzewania 
prowadzonych pod stropem pomieszczenia na odcinku ok. 1,5m. 

Przed przystąpieniem do demontaŜy instalacji grzewczych i urządzeń naleŜy spuści czynnik 
grzewczy z instalacji centralnego ogrzewania. 
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Przed przystąpieniem do demontaŜu instalacji gazowej naleŜy odciąć kurkiem gazowym głównym 
dopływ gazu do budynku. 
Zdemontowany złom (przewody stalowe kocioł, naczyni a) stanowi własno ść Inwestora.  
Prace demontaŜowe naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  
 

4. ŹRÓDŁO CIEPŁA  

 4.1. RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Podstawowym źródłem ciepła dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania 
budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach jest kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy 
budynku. 
Projektuje się kotłownię opartą na wiszącym gazowym kotle kondensacyjnym zasilanym gazem 
ziemnym niskiego ciśnienia. Istniejąca instalacja grzewcza zasilana jest wodą o parametrach 
80°C/60°C. Kotłownia pokrywa zapotrzebowanie na cel e centralne ogrzewanie budynku. 
Obliczeniowa moc cieplna na cele centralnego ogrzewania wynosi 125kW (zgodnie z dokumentacją 
archiwalną Projekt Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kiecach z lutego 2002 r., opracowany przez Zakład Usług Projektowych i 
Wykonawstwa Budowlanego ul. Targowa 18 Pok. 918, Kielce). 
  

4.2. PARAMETRY ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Projekt Wykonawczy wymiany kotła gazowego przewiduje pozostawienie parametrów czynnika 
grzewczego w obiegach centralnego ogrzewania 80ºC/60ºC dla temperatury obliczeniowej 
powietrze zewnętrznego -20ºC (istniejące parametry w instalacji c.o.). Niniejszy projekt zakłada 
sterowanie pogodowe temperaturą czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania, tzn. 
przy wyŜszych temperaturach zewnętrznych (np. -10ºC) projektuje się pracę obiegów centralnego 
ogrzewania na czynniku grzewczym o parametrach niŜszych np. 65ºC/45ºC dla wykorzystania 
efektu kondensacji w kotle. 
 
5. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ. 

5.1. LOKALIZACJA KOTŁOWNI. 

Kotłownię gazową dla budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach przy ul. Zygmunta 
Wróblewskiego 2, została zlokalizowana na poziomie 0,0 m, w pomieszczeniu kotłowni, co 
pokazano na rysunku nr S.1 i S.2. 
Niniejsze pomieszczenie jest wydzieloną strefą przeciwpoŜarową i przejścia przewodów prze ściany 
i stropy pomieszczenia naleŜy zabezpieczyć ognioochronnie. 

5.2. MOC GRZEWCZA KOTŁOWNI. 

Zaprojektowano kotłownię gazową wodną o parametrach 80/60°C pokrywającą zapotrzebowanie na 
ciepło dla potrzeb: 
-instalacji centralnego ogrzewania:    125,2 kW 

5.3. KOCIOŁ GRZEWCZY 

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla budynku Urzędu Statystycznego zaprojektowano 
kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitodens 200 firmy Viessmann o znamionowym obciąŜeniu 
cieplnym w zakresie 136-150 kW.  

UWAGA: Kocioł naleŜy ustawić w pomieszczeniu przy zastosowaniu ramy montaŜowej dostępnej w 
ramach wyposaŜenia dodatkowego. NóŜki regulacyjne umoŜliwiają wypoziomowanie kotła 
grzewczego. Podczas montaŜu bezwzględnie naleŜy wypoziomować kocioł. 

Kocioł Vitodens 200 naleŜy wyposaŜyć w regulator typu Vitotronic 200-H01B, który naleŜy spiąć z 
zestawem sterującym firmy Viessmann. Lokalizację regulatorów pokazano na rysunku S.1 oraz S.2. 
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5.4. DYSTRYBUCJA CZYNNIKA GRZEWCZEGO . 

A. OBIEGI GRZEWCZE. 

Na podstawie Projektu Wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kielcach  ul. Wróblewskiego 2 – opracowanie luty 2002, z rozwinięć instalacji 
centralnego ogrzewania wynika: 
Obieg 1 (piony 2 do 7 – strona tylna budynku) – 62916 W  
Obieg 1 (piony 1– strona boczna budynku) – 5853 W  
Obieg 2 (piony 8 do 12 –strona frontowa budynku) – 56149 W  
Łączna wydajność grzewcza instalacji centralnego ogrzewania  wynosi: 124,918 kW 

W celu zapewnienia wymaganych przepływów i ciśnienia w obiegach grzewczych instalacji 
centralnego ogrzewania w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dodatkowo: 
a)  na przewodzie powrotnym kaŜdego z obiegów zaworu regulacji ciśnienia  o średnicy o jedną 
dymensję mniejszą niŜ przewód powrotny (oznaczenie ZP). 
b) na przewodzie zasilającym kaŜdego z obiegów zaworu równowaŜącego o średnicy o jedną 
dymensję mniejszą niŜ przewód zasilający (oznaczenie ZK). 
Lokalizację zaworów pokazano na rysunku S.3 oraz S.4. 

B. PRZEWODY OBIEGÓW GRZEWCZYCH. 

Zaprojektowano przewody grzewcze o średnicy DN50 prowadzone w pomieszczeniu kotłowni z  rur 
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219-P-CZ, łączonych przez spawanie, prowadzonych 
po trasach zgodnie z rysunkiem nr S.2 oraz S.3.  

Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek dla danego producenta 
rur. Przewody instalacji centralnego ogrzewania naleŜy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku 
zaworów spustowych, a w najwyŜszych punkach instalacji naleŜy zamontować automatyczne 
zawory odpowietrzające. 

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco: 
 -  rurociągi naleŜy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-970511 i pomalować: 
- 1 x farbą ftalową miniową bezołowiową FOSKOR M SWW 1313-121, 
- 1 x farbą etylokrzemianową CYNKOSIL-1 SWW 1317-82. 

Przewody grzewcze mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 
wyposaŜenia systemu zamocowań instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się 
rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń instalacyjnych 
(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. 

C. KOMPENSACJA WYDŁUZEŃ TERMICZNYCH. 

WydłuŜenia rurociągów rozprowadzających w związku z rozszerzalnością cieplną przewodów 
kompensowane będą poprzez samokompensację rurociągów. 

D. POMPY OBIEGÓW GRZEWCZYCH. 

Wymagany punkt pracy pompy POK dla obiegu sprzęgło SPH – kocioł KGK: 
- strumień wody w instalacji grzewczej: 6,58 m3/h 
- opór hydrauliczny instalacji grzewczej: 3,31 mH2O  
Zaprojektowano pompę typu VI Para 30/1-12, dostarczaną jako wyposaŜenie przez producenta 
kotła. 
Sygnał pracy pompy VI Para firmy Viessmann naleŜy wyprowadzić ze sterownika Vitotronic 200 
H01B firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4). 
Wymagany punkt pracy pompy POG dla obiegu sprzęgło SPH – instalacja centralnego ogrzewania: 
- strumień wody w instalacji grzewczej: 6,58 m3/h 



Strona | 15 
 

- opór hydrauliczny instalacji grzewczej: 4,75 mH2O  
Zaprojektowano pompę typu MAGNA3 firmy Grundfos. 
Pompę POG projektuje się jako podstawową oraz rezerwową. 

Sygnał pracy pompy MAGNA 3 (podstawowej) firmy Grundfos naleŜy wyprowadzić ze sterownika 
zestawu uzupełniającego firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4). Sygnał pracy pompy 
MAGNA 3 (rezerwowej) firmy Grundfos naleŜy wyprowadzić ze sterownika Vitotronic 200 H01B 
firmy Viessmann (zgodnie z rysunkiem nr S.4).  

E. WYKONANIE INSTALACJI. 

Prowadzenie rur, odległości i rzędne prowadzenia pokazano rysunku nr S.2 i nr S.3. 
Przewody naleŜy prowadzić ze spadkami 3o/oo w kierunku spustów. W najwyŜszych miejscach 
zamontować odpowietrzniki automatyczne.  
Zamocowanie przewodów do elementów konstrukcji wykonać wg systemu zamocowań 
instalacyjnych HILTI. 
Nie dopuszcza się moŜliwości dowolnego prowadzenia instalacji grzewczych z uwagi na moŜliwość 
wystąpienia kolizji z innymi instalacjami. 
Trasę rurociągów grzewczych zaprojektowano tak, aby zapewnić samokompensację układu. 
Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „zimny”, 
„ciepły”. 
Zamontować króćce do podłączenia termometrów i manometrów na przewodach zasilającym i 
powrotnym w miejscach oznaczonych schemacie technologicznym (rysunek nr S.4). 

UWAGA: NaleŜy wykonać przekładki istniejących przewodów centralnego ogrzewania, których 
prowadzenie będzie kolidować z nowoprojektowanym przewodem odprowadzenia spalin z kotła 
Vitodens 200. Na rysunkach S.2 oraz S.3 pokazano nową trasę dla przekładanych przewodów.  

 
5.5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI I STABILIZACJA CISNI ENIA. 

Do zabezpieczenia obiegów grzewczych w kotłowni projektuje się naczynie wzbiorcze typu N 300 
firmy Reflex z szybkozłączką typu SU 1x1” firmy Reflex jako zabezpieczenie przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Lokalizację naczynia typu N 300 pokazano 
na rysunku nr S.1, S.2 oraz S.3.  

Dodatkowo projektuje się  zawór bezpieczeństwa typu Si 6103M firmy Armak o ciśnieniu otwarcia 
3,0 bar. 

W załącznikach nr S.3 oraz  S.4 przedstawione dane zabezpieczenia instalacji w kotłowni. 

5.6. IZOLACJA PRZEWODÓW. 

Projektowane przewody grzewcze o średnicy DN50 prowadzone w pomieszczeniu kotłowni naleŜy 
zaizolować izolacją typu FRZ grubości 55 mm firmy THERMAFLEX. Projektuje się wykonanie 
osłony z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm na izolację typu FRZ. 
Niniejszy projekt wykonawczy zakłada pozostawienie w pomieszczeniu kotłowni istniejących 
przewodów zasilających i powrotnych obiegów centralnego ogrzewania na odcinkach zaworów 
odcinających za rozdzielaczami do wyjścia z pomieszczenia kotłowni. Projektuje się natomiast 
wymianę zamocowań rurociągów oraz istniejącej izolacji rurociągów na izolację o grubościach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami.  
Istniejące przewody grzewcze w pomieszczeniu kotłowni o średnicy DN50 prowadzone w 
pomieszczeniu kotłowni naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ grubości 55 mm firmy THERMAFLEX, 
natomiast istniejące przewody grzewcze o średnicy DN25 naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ 
grubości 25 mm firmy THERMAFLEX. Projektuje się wykonanie osłony z blachy aluminiowej o 
grubości 0,6 mm na izolację typu FRZ. 
Na przewodach przechodzących przez ściany i stropy oraz na ich skrzyŜowaniach naleŜy 
zastosować połową wymaganej grubości izolacji nie mniej jednak niŜ 19mm.  
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Armaturę kołnierzową zaizolować izolacją grub.32 mm. Armaturę odcinającą kulową naleŜy 
zaizolować izolacją grub.32 mm. 

5.7. PRÓBY INSTALACJI WODNYCH. 

Instalacje grzewcze po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie 
odpowietrzyć i przepłukać. Dwukrotnemu płukaniu naleŜy poddać całą projektowaną instalację 
grzewczą oraz bezwzględnie istniejącą instalację centralnego ogrzewania w budynku. W trakcie 
płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w połoŜeniu całkowitego 
otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 

5.8. UZDATNIENIE WODY DLA POTRZEB KOTŁOWNI. 

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kotła i instalacji zaprojektowano napełnianie i uzupełnianie 
wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania typu AQUASET 500 firmy Epuro. Zaprojektowana stacja 
uzdatniania wody jest kompletnym automatycznym systemem z ciągłością dostawy wody, 
sterowanym wolumetrycznie Uzdatnianie wody polegać będzie na zmiękczaniu i korekcji wody 
zmiękczonej przez dozowanie środka regulującego pH, wiąŜącego tlen i usuwającego twardość 
resztkową. 
W celu przygotowania wody wodociągowej dla potrzeb układu kotłowego zaprojektowano 
zmiękczacz jonowymienny typu AQUASET 500 firmy EPURO. Stacja zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu kotłowni obiektu Urzędu Statystycznego (rys nr S.1 oraz S.2). Woda wodociągowa 
do stacji zmiękczania doprowadzona będzie przewodem typu PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor o 
średnicy φ32x3, który stanowi odnogę z istniejącej instalacji wodociągowej w pomieszczeniu 
kotłowni. 
UWAGA: Na odnodze z istniejącej instalacji wodociągowej projektuje się dodatkowo zawór 
antyskaŜeniowy typu EA o średnicy φ20 firmy Socla oraz projektuje się wymianę istniejącego 
wodomierza typu JS-2,5 firmy Powogaz na wodomierz JS90-2,5 firmy Apator. 

Maksymalne natęŜenie przepływu wody przez stację wynosi 1,5 m3/h, średnica przyłączy stacji: 1”, 
regeneracja stacji załączana objętościowo po uzdatnieniu zaprogramowanej ilości wody. 
W skład stacji wchodzi: 
- filtr mechaniczny typu I 25-50 
- zewnętrzna obudowa 
- butla ze złoŜem (złoŜe regenerowane roztworem NaCl) 
- głowica sterująca 
- podzespoły elektroniczne 
- wąŜ do odprowadzenia popłuczyn 
Przewód PE-RT/AL/PE-RT o średnicy φ32x3 ze stacji zmiękczania (z wodą uzdatnioną dla celów 
kotłowych) naleŜy włączyć do przewodu stalowego DN50 obiegu powrotnego kotłowni w miejscu za 
rozdzielaczem powrotem, ale przed separatorem szlamu SPZ. Na przewodzie tym zaprojektowano 
takŜe zawory odcinające typu V3000 o średnicy φ25 oraz zawór zwrotny typu 601 o średnicy φ20 
firmy Danfoss.  
Zarówno przed jaki i za filtrem typu I25-50 naleŜy zamontować manometry do pomiaru stopnia 
zabrudzenia filtra oraz zawory odcinające typu V3000 o średnicy φ25 firmy Danfoss. 
Dodatkowo projektuje się przed i za stacją zmiękczania dwa miejsca do poboru prób wody o 
średnicy φ 16x2 zakończone zaworem ze złączką do węŜa. 
Przewód PE-RT/AL/PE-RT o średnicy φ32x3 naleŜy zaizolować izolacją typu FRZ o grubości 13 
mm firmy Thermaflex w osłonie z blachy aluminiowej o grubości 0,6 mm. 

5.9. ODPROWADZENIE SPALIN I KONDESATU. 

A. PRZEWODY ODPROWADZENIA SPALIN. 
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Dla kotła typu Vitodens 200 typ B2HA o mocy 150kW zaprojektowano instalację odprowadzenia 
spalin w systemie blachy jednościennej, ze stali nierdzewnej firmy MK Komin.  
Poziomy odcinek od kotła do komina projektuje się jako system koncentryczny powietrzno-
spalinowy typu MKPS Ø120-200. Pionowy odcinek komina spalinowego projektuje się typu MKKS 
Ø120. Pobór powietrza dla kotła projektuje się z istniejącego szachtu kominowego.  
Zaprojektowano przewód spalinowy w nadciśnieniu firmy o średnicy φ120, w którym przewidziano 
wyczystki do pracy w nadciśnieniu. Wysokość całkowita  pionowego odcinka komina spalinowego o 
średnicy φ120 wynosi H ≈ 16,5m. 
Pionowy przewód spalinowy naleŜy zamontować w istniejącym przewodzie kominowym o 
wymiarach 300x200mm.  
Wykonać otwór w ścianie pomieszczenia kotłowni umoŜliwiający włączenie projektowanego 
przewodu powietrzno-spalinowego Ø120/200mm do istniejącego komina wykonanego ze stali 
kwasoodpornej o wymiarach 20x30cm oraz umoŜliwiającego zamontowanie w istniejącym wkładzie 
kominowym pionowego komina spalinowego Ø120mm wyprowadzonego ponad dach budynku. 
Otwór w ścianie wykonać ręcznie lub mechanicznie, tak aby nie naruszyć konstrukcji budynku. 
Zabrania się wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). 
Ewentualne kolizje projektowanego otworu z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować 
przesunięciem otworu. Podczas wykonywania otworu w ścianie oraz we wkładzie kominowym 
wykonanym ze stali kwasoodpornej naleŜy zachować szczególną ostroŜność aby nie dopuść do 
uszkodzenia istniejącego wkładu kominowego, który będzie wykorzystywany do zasysania powietrza do 
kotła.  
MontaŜ komina spalinowego naleŜy wykonać poprzez wsunięcie projektowanego komina do 
istniejącego wkładu kominowego od góry. Przewód spalinowe naleŜy wyprowadzić ponad połać 
daszka zabezpieczającego, zgodnie z rysunkiem nr S.3. W istniejącym daszku naleŜy wykonać 
otwór umoŜliwiający wyprowadzenie komina, a następnie uszczelnić przestrzeń pomiędzy daszkiem 
i kominem za pomocą uszczelki systemowej. 
Mocowanie projektowanego komina przewiduje sie do istniejącego wkładu kominowego. 
Po zamontowaniu w istniejącym  kominie przewodu spalinowego oraz podłączeniu czopucha powietrze 
dolotowe-spaliny naleŜy przestrzeń pomiędzy kominem i ścianą zamurować oraz uszczelnić zaprawą 
plastyczną. 
Komin naleŜy zamontować zgodnie z lokalizacją pokazaną na rysunku nr S.3 oraz zgodnie z 
wytycznymi przyjętego producenta kominów.  

Lokalizacja i prowadzenie przewodów spalinowych pokazano na rysunku nr S.2 oraz S.3. Wykaz 
elementów przewodów spalinowych przedstawiono w załączniku nr S.6. 

B. DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA. 

Dla kotła typu Vitodens 200 zaprojektowano instalację doprowadzenia powietrza zewnętrznego do 
komory spalania z istniejącego szachtu kominowego o wymiarach 200x300mm.  
Lokalizacja i prowadzenie przewodów powietrza dolotowego pokazano na rysunku nr S.3. 

C. KONDESAT. 

Dla kotła typu Vitodens 200 zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu typu N70 firmy 
Grunbeck o maksymalnej wydajności 70 l/h. 
Z kotła typu Vitodens 200 oraz przewodu spalinowego naleŜy odprowadzić skropliny kondensatu 
przewodami typu PE o średnicy PEφ25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora N70 firmy 
Grunbeck. Przed włączeniem przewodu PE do neutralizatora N70 naleŜy połączyć go z 
systemowym węŜykiem dopływowym DN 20, który naleŜy zasyfonować. 
Odpływ zneutralizowanego kondensatu przewodem PEφ32  projektuje się nad studzienkę 
schładzająca w kotłowni. Przewód odpływowy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem prowadząc 
w rurze osłonowej ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku pionu kanalizacji. 
UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora N70 naleŜy kontrolować okresowo zuŜycia granulatu 
neutralizującego zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. 
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5.10. WENTYLACJA KOTŁOWNI . 

Pozostawia  się istniejący nawiew grawitacyjny powietrza do pomieszczenia kotłowni istniejącym 
kanałem wentylacyjnym o wymiarach 150 x 200mm oraz istniejącą wentylacje wywiewną 
grawitacyjną. 

5.11. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z KOTŁOWNI . 

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia kotłowni projektuje się do istniejącej studzienki 
schładzającej w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje się wypompowanie zgromadzonej w studzience 
wody po schłodzeniu za pomocą przenośnej pompy zatapialną PZ  typu KP150 firmy Grundfos, 
następnie poprzez istniejący przewód tłoczny do kanalizacji sanitarnej. 
Na rysunku S.1 oraz S.2 pokazano dwie lokalizacje pompy PZ: 
- lokalizacja – praca (pompa pompuje ze studzienki schładzające) 
- lokalizacja – postój (pompa nie pompuje ze studzienki schładzające) 
UWAGA: Zaleca się wymianę istniejącej pompy samozasysającej na nowoprojektowaną o 
parametrach V=0,64 m3/h i H=2,0 mH2O oraz wymianę odcinka tłocznego pod zlewem wykonanego 
z węŜa giętkiego na przewód tłoczny projektowany z tworzywa typu PEX. 
 

5.12. DOPROWADZENIE GAZU . 

Doprowadzenie gazu do kotła Vitodens 200 projektuje się z istniejącego w pomieszczeniu kotłowni 
przewodu gazowego DN65 doprowadzającego gaz do istniejącego kotła (istniejący kocioł do 
likwidacji).  
Zapotrzebowanie gazu dla projektowanego kotła wynosi G=17m3/h i jest identyczne jak 
zapotrzebowanie gazu dla kotła istniejącego. W związku z powyŜszym istniejącą wewnętrzną 
instalację doprowadzenia gazu do pomieszczenia kotłowni o średnicy DN65 pozostawia się bez 
zmian. Jedynie w pomieszczeniu kotłowni istniejący przewód gazowy naleŜy zdemontować 
(pozostawiając ok. 0,6m istniejącego odcinka przewodu gazowego w pomieszczeniu kotłowni).  

Projektowaną instalację gazową o średnicy DN40 naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN-EN 10216-1:2004 łączonych przez spawanie gazowe. Rury naleŜy spawać na styk, 
pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od siebie w granicach 0,5-
1,5mm. Miejsca spawania powinny być  dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu a następnie starannie 
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. Przewody gazowe mocować uchwytami 
wykonanymi z materiałów niepalnych w odstępach nie większych niŜ 1,5 [m].  

Wszystkie materiały tj. rury, złączki, armatura powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

Przewody  wewnątrz  budynku  naleŜy  prowadzić  po  wierzchu  ścian.  Przewody  instalacji  
gazowej  w  stosunku  do  przewodów  innych  instalacji stanowiących  wyposaŜenie  budynku  
(c.o.,  wodnej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej ) naleŜy  lokalizować  w  sposób  zapewniający  
bezpieczeństwo  ich  uŜytkowania, a  odległość  między  nimi  powinna  umoŜliwić  wykonanie  prac  
konserwacyjnych. Poziome  odcinki  instalacji  gazowej  naleŜy  usytuować  w  odległości  co  
najmniej 10 cm  powyŜej  innych  przewodów  instalacyjnych,  przy  skrzyŜowaniach  odległość  ta 
powinna  wynosić  co  najmniej  2 cm. Od  urządzeń  elektrycznych  iskrzących  (wyłączników, 
łączników,  bezpieczników, gniazd  wtykowych ) odległość  ta  winna  wynosić  60 cm. Przewody  
gazowe  prowadzić  w  odległości  2÷3 cm  od  ścian  ze  spadkiem  4 mm na  1mb  w  kierunku  
dopływu  gazu. 
Podłączenie instalacji gazowej do kotła Vitodens 200 naleŜy wykonać zgodnie z wytycznym 
producenta kotła, naleŜy zamontować filtr i kurek gazowy o średnicy DN40. 
Połączenia instalacji gazowych z  odbiornikami naleŜy wykonywać na stałe za pomocą  dwuzłączek. 
Po przeprowadzeniu prób szczelności przewody naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą ftalowo-
silikonową przeciwrdzewną, a następnie pomalować na kolor Ŝółty.  

Uwagi wykonawcze.  
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Instalacja  gazowa  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  Rozporządzeniem  z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( 
Dz. U.  Nr 75, poz.  690  z  dnia  15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).  Instalację  gazową  moŜe  
wykonać  przedsiębiorstwo  lub  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia.  Przy wykonywaniu  
robót  i  eksploatacji  urządzeń  naleŜy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP. 
Sposób  wykonania  robót  winien  być  zgodny  z  wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlano - montaŜowych  cz.  II. 

Sprawdzenie  wykonanej  instalacji.  

KaŜda  instalacja  gazowa  po  jej  wykonaniu  lecz  przed  oddaniem  do  uŜytku powinna  być  
sprawdzona  przez  wykonawcę  w  obecności  dostawcy  gazu oraz przedstawiciela uŜytkownika 
(właściciela instalacji). 
Kontrolę  szczelności  naleŜy  przeprowadzić  za  pomocą  spręŜonego  powietrza osobno  przed  i  
za  gazomierzem  na  ciśnienie  0,1MPa przez  okres  30 min.  
Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków przed odbiornikami i odłączeniu 
odbiorników gazu. 
Instalacja  jest  uwaŜana  za  szczelną,  gdy  podłączony  manometr  rtęciowy  o zakresie 
pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaŜe spadku  ciśnienia  w  czasie  trwania  próby. Manometr uŜyty 
do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać 
świadectwo legalizacji.  
Następnie naleŜy podłączyć odbiorniki gazu i wykonać próbę na ciśnienie 3 kPa całej instalacji 
stosując do pomiaru ciśnienia manometr wodny. Po przeprowadzonej próbie szczelności 
wykonawca winien w 3 egzemplarzach sporządzić protokół. 
W  przypadku  gdy  zaobserwuje  się  spadek  ciśnienia,  po  uszczelnieniu  instalacji,  próbę  naleŜy  
przeprowadzić  powtórnie. Gdy  trzykrotna  próba  da  wynik  negatywny,  naleŜy instalację  
zdemontować  i  wykonać  na  nowo.  
Po  wykonaniu  próby  szczelności  przewody  gazowe  naleŜy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  
pomalowanie farbą podkładową  i nawierzchniową  olejną  koloru  Ŝółtego. 

 

5.13. DETEKCJA WYCIEKU GAZU. 

W celu zabezpieczenia kotłowni przed wyciekiem gazu naleŜy w kotłowni zamontować aktywny 
system detekcji gazu firmy GAZEX. 
W jego skład wchodzą: 
układ sygnalizacyjno-sterujący zlokalizowany na ścianie kotłowni, 
detektory (czujniki) gazu montowane na stropie kotłowni w pobliŜu palnika gazowego, kurek z 
głowicą samozamykającą zlokalizowany w szafce na zewnątrz budynku, 
sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnątrz kotłowni w miejscu pokazanym na 
rysunku nr S.1 i S.2. Układ sterujący zasilany jest z sieci 220V/50Hz. 
WyposaŜony jest w podtrzymanie bateryjne, z czasem pracy 5 godzin. 
Centralka połączona jest kablem dwuŜyłowym ze spustem elektromagnetycznym głowicy 
samozamykającej. 

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się czujniki detekcji gazu oraz centralka alarmowa, natomiast 
na ścianie korytarza przed kotłownią zlokalizowany jest sygnalizator akustyczno-optyczny. 
Centralka połączona jest takŜe z zaworem odcinającym MAG, który zlokalizowany jest  w istniejącej 
skrzynce gazowej na elewacji. Lokalizację urządzeń pokazano na rysunku S.1 oraz S.2. 

Zasady pracy systemu detekcji gazu 
Normalny stan pracy  -  pali się lampka rodzaju zasilania 
Przekroczenie I progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: 
zapalenie się lampki "POZIOM I" 
sygnał akustyczny 
przygotowanie do załączenia sygnalizatora optycznego 
ewentualnie powiadomienie telefoniczne słuŜb serwisowych 
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Przekroczenie II progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje: 
włączenie się sygnalizatora akustycznego wewnętrznego i zewnętrznego 
zamknięcie dopływu gazu 
Ponowne uruchomienie instalacji (dopływ gazu) nie odbywa się automatycznie lecz wymaga 
ręcznego otwarcia elektrozaworu.  
Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekiem gazu będzie kontrola szczelności palnika. 
Uwaga! Otwarcie dopływu gazu do kotłowni po ustaleniu przyczyn wycieku gazu w kotłowni. 
 

5.14. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIU KOTŁ OWNI 

W związku z wymianą kotła gazowego oraz technologii kotłowni gazowej niezbędne jest 
przeprowadzenie następujących prac przygotowawczych poprzedzających montaŜ technologii 
kotłowni. 

1. Uzupełnić brakującą terakotę na podłodze w pomieszczeniu kotłowni w miejscu 
zdemontowanego fundamentu pod kocioł z uŜyciem tych samych materiałów wykończeniowych (np. 
wylewka betonowa i okładziny z płytek ceramicznych posadzkowych, itp). 

2.  Uzupełnić brakujące płytki na ścianie w miejscu zdemontowanego włączenia spalin do komina z 
uŜyciem tych samych materiałów wykończeniowych (np. okładziny z płytek ceramicznych ściennych, 
tynk, malowanie itp). 

3. Wykonać otwór w ścianie pomieszczenia umoŜliwiający włączenie projektowanego przewodu 
powietrzno-spalinowego Ø120/200mm do istniejącego komina wykonanego ze stali 
kwasoodpornej o wymiarach 20x29cm oraz umoŜliwiającego zamontowanie w istniejącym 
wkładzie kominowym pionowego komina spalinowego Ø120mm wyprowadzonego ponad dach 
budynku. Prace wyburzeniowe naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Otwór w ścianie 
wykonać ręcznie lub mechanicznie, tak aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Zabrania się 
wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). Ewentualne 
kolizje projektowanego otworu z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować przesunięciem 
otworu. Podczas wykonywania otworu w ścianie oraz we wkładzie kominowym wykonanym ze stali 
kwasoodpornej naleŜy zachować szczególną ostroŜność aby nie dopuść do uszkodzenia istniejącego 
wkładu kominowego, który będzie wykorzystywany do zasysania powietrza do kotła. Po zamontowaniu 
w istniejącym kominie przewodu spalinowego oraz podłączeniu czopucha powietrze dolotowe-spaliny 
naleŜy przestrzeń pomiędzy kominem i ścianą zamurować oraz uszczelnić zaprawą plastyczną.  

4. Naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitu  w pomieszczeniu oraz pomalowanie farba zmywalną 
zgodnie z istniejąca kolorystyką pomieszczenia. Uszkodzenia istniejącej wyprawy ścian, sufitów i 
posadzki  powstałe w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych robót, naprawić z uŜyciem tych 
samych materiałów wykończeniowych (np. okładziny z płytek ceramicznych ściennych, tynk, 
malowanie itp), lub uzupełnić tynkiem cem. - wap. kat. III z jednowarstwową gładzią gipsową i 
pomalować farbą akrylową z dopasowaniem kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem. 

5. Oczyścić studzienkę schładzająca w pomieszczeniu kotłowni. Wewnętrzną powierzchnię 
studzienki zabezpieczy powłoką przeciwwilgociową. 

6. MontaŜ systemowych uchwytów (zawiesi instalacyjnych) dla instalacjach rurowych, w rozstawie 
zgodnie z wytycznymi producenta. Do wykonywania podwieszeń i montaŜu rurociągów wykorzystywać 
systemowe zawiesia, konsole, uchwyty i stołki montaŜowe wg wybranego systemu zamocowań 
instalacyjnych np. system instalacyjny „HILTI” lub równowaŜny. Do wykonywania zamocowań 
stosować atestowane systemy zakotwień chemicznych do stosowania w murach z cegły pełnej oraz 
pustaków ceramicznych.  
Podwieszanie rurociągów wykonywać w rozstawie dostosowanym do max obciąŜenia poszczególnego 
(pojedynczego) wieszaka max 25kg (moŜliwość zakotwienia w pustaku stropowym). 

Warunki wykonania robót budowlanych . 



Strona | 21 
 

Podczas realizacji wymiany technologii kotłowni gazowej naleŜy mieć na względzie, iŜ projekt dotyczy 
obiektu istniejącego i został opracowany na podstawie inwentaryzacji budowlanej, projektów archiwalnych 
i oględzinach budynku. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić zgodność ze 
stanem istniejącym przyjętych rozwiązań i wymiarów. W tym celu naleŜy wykonać próbne przekucia i 
odsłonięcia odpowiednich fragmentów konstrukcji. Dotyczy to szczególnie prac związanych z przekuciem 
przejścia w ścianie do włączenia do komina. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ominięcie Ŝelbetowych 
i stalowych elementów konstrukcyjnych. Niezbędne wymiary podane w dokumentacji projektowej naleŜy 
sprawdzić przez pomiar z natury. 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności przyjętych rozwiązań projektowych ze stanem 
istniejącym, naleŜy porozumieć się z autorem projektu. 
Transport kształtek dla komina spalinowego na dach budynku za pomocą wciągarek. Na czas robót 
montaŜowych zabezpieczyć teren wokół obiektu. MontaŜ prowadzić przy bezwietrznej i 
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze dodatniej. 

Uwagi.  
• Zabrania się wyburzania Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych budynku (słupy, podciągi, Ŝebra). 

Ewentualne kolizje projektowanych otworów z Ŝelbetowymi elementami konstrukcyjnymi eliminować 
przesunięciem otworów. 

• Tolerancja wykonania i jakość robót montaŜowych zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych". 

• Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
• Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane przed wbudowaniem muszą posiadać: 

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE, 
- krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B lub deklarację 

zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub 
obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa ,3", 

- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów nie objętych PN. 
• Dopuszcza się zastosowanie innych niŜ proponowanych w projekcie zamiennie równowaŜnych 

wyrobów budowlanych pod warunkiem, Ŝe nie pogarszają one jakości i estetyki proponowanych 
rozwiązań projektowych. Zmiany wymagają zgody i akceptacji projektanta. 

 

6. WYTYCZNE MIĘDZYBRANśOWE 
NaleŜy doprowadzić zasilanie elektryczne do: 
- wiszącego kotła kondensacyjnego oraz sterowników kotła, 
- pomp obiegowych instalacji c.o. (pompa pracująca i rezerwowa), 
- pompy kotłowej, 
- zapewnić gniazdko elektryczne umoŜliwiające podpięcie pompy do usuwania ścieków ze 

studzienki schładzającej, 
- naleŜy wykonać podłączenie elektryczne urządzeń związanych z detektorem gazu (centrala 

detekcji wycieku gazu, czujników wycieku gazu, lampa optyczno-sygnalizacyjna, zawór 
szybkozamykający gazu), 

- naleŜy wykonać podłączenie elektryczne stacji uzdatniania wody. 
 

7. UWAGI WYKONAWCZE I KO ŃCOWE 

1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaŜa się wszystko co zostało zapisane, 
narysowane lub skosztorysowane. 

3. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego instalacji. Stanowi ą one 
poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze ni Ŝ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania 
zamiennego zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte 
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rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i 
Inwestora. 

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do 
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złoŜeniem oferty powinien wyjaśnić z 
Projektantem, który jako jedyny jest upowaŜniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odstępstw. 

5. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów.  
6. Zmiany rozwi ązań projektowych wynikaj ące z dostawy urz ądzeń na budow ę powinny by ć 

uzgodnione z Projektantem i Zamawiaj ącym.  
7. Zmiana rozwi ązań systemowych powinna by ć uzgodniona docelowo z projektantem i 

Inwestorem. Zmiana rozwi ązań systemowych nie jest rozwi ązaniem równowa Ŝnym 
zamiennym.  

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z 
normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące 
przepisy. 

9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i 
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych i podobnymi uregulowaniami. 

10. Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
11. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i 

obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

12. Odbiór robót przez moŜe nastąpić po przedłoŜeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty 
i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

13. Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami. 

14. Koordynację realizacji naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przed montaŜem. 
15. NaleŜy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń. 
16. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem. 
17. Instalację grzewcze naleŜy napełniać wodą uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04601. 
18. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco. Podczas prób 

naleŜy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyŜ zmiana temperatury o 10oK 
powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bara. 

19. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć. 
20. Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montaŜowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. Minimalne ciśnienie 
próbne = probocze + 0,2 MPa. 

21. Przed wykonaniem prób szczelności całość instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
naleŜy dwukrotnie przepłukać. 

22. Po wykonaniu prób szczelności, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, naleŜy instalację 
wyregulować poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu 
instalacji. 

23. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się 
w połoŜeniu całkowitego otwarcia. 

24. Przejścia przewodów przez strefy p.poŜ. naleŜy zabezpieczyć opaskami p.poŜ.  
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25. Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne. 
26. Na przewodach zasilających i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach 

przewidzieć króćce do podłączenia odpowietrzników i spustów. 
27. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika. 
28. W przypadku zmian prowadzenia przewodów naleŜy zapewnić odpowietrzenie 

w najwyŜszych punktach instalacji, a odwodnienie w najniŜszych. 
29. Przewody c..o. mocować do ścian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacją. 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element 
wyposaŜenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się 
rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszeń 
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. W 
obowiązku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego 
producenta urządzeń i rurociągów,  uwzględniając cięŜar urządzeń, tłumienie drgań oraz ilość 
zwiesi koniecznych do montaŜu przewodów i urządzeń. 

30. Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie. 
 

Zmiany materiałów, urz ądzeń, odst ępstwa od projektu. 
1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyŜszej 

jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce. 

2. Materiały, urz ądzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostały przyj ęte  w 
projekcie do celów wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego 
instalacji. Stanowi ą one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze n iŜ”. Dopuszcza si ę 
przyj ęcie rozwi ązania zamiennego zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry 
techniczne. Przyj ęte rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  

1. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu naleŜytej staranności 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, 
a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta 

3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i 
uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 

8. LITERATURA 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze zmianami. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi 
zmianami). 

6. PN EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciąŜenia cieplnego. 

7. PN EN 13789:2008 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła 
przez przenikanie i wentylację. Metody obliczania. 

8. PN-91/B-20420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
9.  PN-EN 832:2001/AC:2006  Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na  

energię do ogrzewania —. Budynki mieszkalne 
10. PN-EN ISO 13190:2006 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków — Obliczanie zuŜycia energii 

do ogrzewania. 
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11. Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi 
aktualizacjami. 

12. Literatura fachowa.   
 

9. OBLICZENIA 
W oparciu o Projekt Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Urzędu 
Statystycznego w Kielcach  ul. Wróblewskiego 2 – opracowanie luty 2002: 

Obieg 1 (piony 2 do 7 – strona tylna budynku) – 62916 W 

Obieg 1 (piony 1– strona boczna budynku) – 5853 W  

Obieg 2 (piony 8 do 12 –strona frontowa budynku) – 56149 W  

Łączna wydajność grzewcza instalacji centralnego ogrzewania  wynosiła: 124,918 kW 

W oparciu o Projektu Budowlany modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię gazową - 
opracowanie marzec 1997: Zapotrzebowanie obliczeniowe na moc cieplną kotłowni wyn.: 140 kW 

Do zwymiarowania obiegu grzewczego, gdzie źródłem ciepła jest kocioł gazowy kondensacyjny 
przyjęto następujące załoŜenia: 

- temperatura czynnika grzewczego w instalacji: + 80/60 °C. 

- wydajność grzewcza kotła równa: 136kW.  
 

Strona grzewcza - średnice 

Dobór średnic wykonano w oparciu o maksymalny spadek ciśnienia na mb przewodu, która nie 
powinien być mniejszy jak 180 Pa/m i nie większy jak 250 Pa/mb. 

Przyjęte przewody stalowe czarne o połączeniach spawanych o średnicach i prędkościach jak niŜej: 

- DN 50  v=0,7 m/s i dp=184 Pa/m dla 5,98 m3/h 
 

Strona grzewcza - opory przepływu  

Opory przepływu w przewodach obiegu grzewczego przy uwzględnieniu kryterium jednostkowego 
spadku ciśnienia  przyjęto jak niŜej: 

- liniowe straty: 0,18 kPa/mb  dla przewodu DN 50(Φ 60,3 x 3,2)  i 5,98 m3/h 

- miejscowe straty: 0,26 kPa dla ξ=1 przewodu DN 50(Φ 60,3 x 3,2)  i 5,98 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru pompy POK  

Przyjęte straty na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Kocioł KGK:        25,0 kPa 

Sprzęgło SPH:       1,00 kPa 

Armatura (zawory odcinające) łącznie:     1,50 kPa 

Przewody:        4,50 kPa 

Strata ciśnienia w obiegu wynosi 32,0 kPa. Wymagany przepływ V = 5,98 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy : 

Hp = 1,1 x 32,0 = 32,2 kPa = 3,31 mH2O 

Wymagana wydajność pompy: 

Vp= 1,1 x 5,98=6,58 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru pompy POG  

Przyjęte straty na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Istniejący obieg centralnego ogrzewania:    14,0 kPa 
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Zawory równowaŜące:      17,2 kPa 

Sprzęgło SPH:       1,00 kPa 

Armatura (zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry, rozdzielacze)  
łącznie:         3,70 kPa 

Przewody:        6,50 kPa 

Strata ciśnienia w obiegu wynosi 42,4 kPa. Wymagany przepływ V = 5,98 m3/h 

Wymagana wysokość podnoszenia pompy : 

Hp = 1,1 x 42,4 = 46,64 kPa = 4,75 mH2O 

Wymagana wydajność pompy: 

Vp= 1,1 x 5,98=6,58 m3/h 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów doboru naczynia wzbiorczego NW 

przyjęte pojemności na głównych elementach obiegu grzewczego wynoszą: 

Istniejący obieg centralnego ogrzewania:    1830 litrów 

Kocioł KGK:        15,0 litrów 

Sprzęgło SPH:       5,75 litra 

Przewody:        6,24 litra 

Zład wody w obiegu wynosi 1860 litra. Wysokość statyczna wynosi 14 mH2O (1,4 bar)  

Wysokość ciśnienia w instalacji przyjęto: 0,5 bar. 

Wymagana pojemność obiegu do zabezpieczenia przez NW wynosi: 

Va= 1,1 x 1860=2046 litrów 

Wymagane ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa wynosi 3,0 bar.  

Przyjęto naczynie o 24% wypełnieniu i objętości wody w naczyniu 71 litry. 
 

Strona grzewcza – okre ślenie parametrów zaworu bezpiecze ństwa ZB  

Przyjęta pojemność zładu w obiegu grzewczego wynosi: 2,046 m3 

Przyjęta gęstość wody grzewczej w temperaturze 0°C: 999,732 kg/m 3 

Przyjęta gęstość wody grzewczej w temperaturze +90°C: 965,253 kg/m 3 

Przyjęty przyrost objętości zładu w obiegu grzewczym wynosi: 0,073 m3 

Wymagany wypływ masowy przez zawór bezpieczeństwa ZB: 4384 kg/h 

Wymagane ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ZB wynosi 3,0 bar. 
 

Uwaga. 
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i okre ślenia standardu technicznego instalacji. Stanowi ą one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze ni Ŝ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania zamiennego 
zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte rozwi ązanie zamienne 
nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
 













Dane instalacji grzewczej

�ródło ciepła

Typ

Moc

[w kW]

zawarto��

wody [w lit.]

Rura wzbiorcza

l <= 10 m 10 < l <= 30m

1

2

3

4

5

6

Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy

Suma:

136

136

15

15 DN 20 DN 20

Temp. zasilania tv 80,0 °C
Temperatura powrotu tr 60,0 °C
Rozszerzanie n 2,9 %
Ochrona przed zamarzaniem  0,0 %
Warto�� zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 85,0 °C
Ci�n. statyczne pst 1,4 bar
Min. ci�nienie pracy/ci�nienie wst�pne po 1,6 bar   
Ci�nienie otwarcia zaw. bezp. psv 3,0 bar
Ci�nienie instalacji pe 2,5 bar
Ci�nienie zadane ogranicznika ci�nienia min.  0,0 bar
Ci�nienie zadane ogranicznika ci�nienia max  0,0 bar
Wymagania dla funkcji:  Stabilizacja ci�nienia, kompensacja pojemno�ci
Ci�nienie wody uzupełniaj�cej  pn 4,0 bar
max.  �rednica zbiornika  2.000 mm
max. wys. ustawienia  8.000 mm

Rodzaj powierzchni gr

1. Radiatory

2. Grzejnik płytowy

3. Konwektory

4. Wentylacja

5. Ogrzewanie 

Przewody grzewcze

Pojemno�� - inne (np. zasobnik buforowy)

Pojemno�� układu/sieci
�ródło ciepła - pojemno�ci Vk

Pojemno�� całkowita instalacji Va

Udział w kW

0

136

0

0

0

Pojemno�� w litrach

0

1.830

0

0

0

0

201

2.031

15

2.046

Pojemno�� po rozszerzeniu Ve 59 Litrów
zawarto�� wst�pna wody Dobrany zasób wod. 0,5 % lub 10 Litrów
        DIN 4807: mind. 0,5% oder 3 Liter
Faktyczny zasób wody  1,5 % lub 31 Litrów

Wart. przybli�one  (Messpunkt MAG)

- 1 - 

Poprawno�� tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane układu odpowiadaj� zasadom doboru.

 Ci�nienie w bar 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5    

 max temp. układu. w °C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Data:

Uwaga:

Nazwa projektu:

Opracował: Numer projektu:2015-04-29

Nr.

Zalacznik S.3



 Zabezpieczenie układu/sieci

- 2 - 

Numer projektu:

Nazwa projektu:

Pozycja Nr 

artykułu

ilo�� Tekst

1 7215300 1 'reflex N',
przeponowe naczynie wzbiorcze, do 
zamkni�tych instalacji grzewczych i 
chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN 
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektyw� UE 
o urz�dzeniach ci�nieniowych 97/23/WE. 

- nogi od N 35
- powłoka zewn�trzna 
- niewymienna membrana

Typ                        :       N 300
Pojemno�� nominalna        :  300 Litrów
Pojemno�� u�ytkowa max:    :  270 Litrów
Dop. temp. inst. zasil.    :120 °C
Dop. temp. pracy membrany  : 70 °C
Dop. ci�nienie pracy       :     6 bar
Ci�nienie wst�pne fabryczne:   1,5 bar
Ci�nienie wst�pne ustawione:   1,6 bar
�rednica                   :   634 mm
Wysoko��                   :  1085 mm
Waga                       :  52,0 kg
Przył�cze układu           :         R 1
Kolor                      :     rot

2 7613100 1 'szybkozł�czka’ reflex,
do naczy� wzbiorczych w zamkni�tych 
obiegach wody grzewczej i chłodniczej. 
Zawór odcinaj�cy i opró�niaj�cy 
zabezpieczony przed przypadkowym 
zamkni�ciem, zgodnie z DIN EN 12828, 
dopuszczenie TÜV.

Typ                    :      SU R 1 x 1
Przył�cze              :   Rp 1 x Rp 1
Dop. ci�nienie pracy   :         PN 10
Dop. temp. pracy       :        120 °C



t 80 oC
ppocz.otw. 3 bar (g)

p1 3,3 bar (g)
p1 - bar (g)
p2 0,1 bar (g)
m 4384,00 kg/h
ρ1 972,00 kg/m3  

b1 10 %

α 0,5 -

obliczeniowy A0 98,8
dobrany Ad 201

UWAGI

Nastawa zaworu 2,9

dla cieczy

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 10%

Temperatura robocza
Ciśnienie pocz ątku otwarcia

Ciśnienie zrzutowe przy b1 = 15%

Si 6301M; DN 20x32

[mm2]

Współczynnik przyrostu ci śnienia

Ciśnienie odpływowe

UWAGI

Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o
Al. Mireckiego 5/9; 41-200 Sosnowiec 
tel. (032) 368 00 00; fax (032) 368 00 94

www.armak.com.pl   info@armak.com.pl

Czynnik

Owiercenie

ARKUSZ DOBORU - ZAWORY PEŁNOSKOKOWE NR KAT. Si 6301 M

Przekrój kanału
dopływowego

Dane potrzebne do przeprowadzenia doboru zaworu bez pieczeństwa

bar (nadci śnienie)

Typ dobranego zaworu

OPRACOWAŁ

Przepustowo ść zaworu
Gęsto ść cieczy przed zaworem

Współczynnik wypływu

Woda
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01

PN 16/10

2015-04-29

Komerska
Typewriter
Zalacznik S.4



ZAŁĄCZNIK NR S.5 
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY DLA INSTALACJI . 

 
OZNACZENIE OPIS ILOŚĆ TYP/ 

PRODUCENT 
KGK Gazowy kondensacyjny kocioł wiszący, z modulowanym palnikiem cylindrycznym 

MatriX na gaz ziemny do pracy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz 
VITODENS 200-W typu B2HA: 
- o wydajności grzewczej 150 kW (przy parametrach czynnika grzewczego 
50ºC/30ºC) 
- o wydajności grzewczej 136 kW (przy parametrach czynnika grzewczego 
80ºC/60ºC) 
- pojemność wymiennika ciepła: 15 litrów 
- przyłącze gazu: 1” 
- długość: 690 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 900 mm 
- maks. Ilość kondensatu wg. DWA-A251: 21 litrów 
- przyłącze kondensatu (tuleja przewodu): φ 20-24 mm 
- przyłącze spalin: φ 100 mm 
- przyłącze powietrza dolotowego: φ 150 mm 
Kocioł wraz z systemowym połączeniem hydraulicznym, zestawem przyłącz. pod 
kocioł 120-150kW z wysokowydajną pompą ob. (kl. energ. A). Elementy składowe 
zestawu przyłączeniowego: 
-  Pompa obiegowa wysokiej wydajności POK  - pompa kotłowa Vi Para 30/1-12 
-  2 zawory kulowe z elementami przejściowymi Ø 54 mm (pierścieniowa złączka 
zaciskowa) 
- Trójnik z zaworem kulowym 
- Zawór zwrotny klapowy 
- Zawór do napełniania i zawór spustowy kotła 
- Zawór odcinający gazu z zamontowanym termicznym odcinającym zaworem 
bezpieczeństwa 1” 
- izolacja cieplna 
UWAGA: Kocioł Vitodens ustawić w pomieszczeniu przy zastosowaniu ramy 
montaŜowej dostępnej w ramach wyposaŜenia dodatkowego. NóŜki regulacyjne 
umoŜliwiają wypoziomowanie kotła grzewczego. W celu zapewnienia poprawnej 
pracy urządzenia naleŜy wypoziomować kocioł zgodnie z DTR urządzenia.  

1 VITODENS 200 
B2HA 

VIESSMANN 
lub równowaŜny zamienny 

SPH Sprzęgło hydrauliczne DN50 z czujnikiem dla przepływu obj. do 8 m3/h - przyłącze 
gwintowane R2”. Elementy składowe sprzęgła: 
- Sprzęgło hydrauliczne z wbudowaną tuleją zanurzeniową 
- izolacja cieplna 
- Zanurzeniowy czujnik temperatury do sprzęgła hydraulicznego 

1 VIESSMANN 
lub równowaŜny zamienny 



- Automatyczny odpowietrznik 
- Zawór kulowy z tulejką przewodu do opróŜniania lub odmulania 
- 2 elementy przejściowe Ø42mm (pierścieniowa złączka zaciskowa) 
- wysokość sprzęgła: 800 mm; szerokość sprzęgła: 120 mm; głębokość: 60 mm 
UWAGA Sprzęgło zamontować na wsporniku przeznaczonym do montaŜu na 
podłodze 

SP Separator ZEPARO typu ZIO 50F, połączenie kołnierzowe PN10 w komplecie z 
zaworem odszlamiania, reduktorem oraz odpowietrznikiem automatycznym typu 
ZEPARO ZUTX 
- spadek ciśnienia  0,01 bar dla przepływu czynnika V=6,1 m3/h 
- montaŜ poziomy; pojemność: 7 litrów 
- średnica nominalna: DN50 
- funkcja urządzenia :separator powietrza 
- wysokość całkowita: 626 mm 
- średnica: 168 mm; długość całkowita: 350 mm 

1 ZIO 50K 
IMI PNEUMATEX 

lub równowaŜny zamienny 

SZ Separator ZEPARO typu ZIO 50F wyposaŜony we wkład magnetyczny ZEPARO 
ZIMA, połączenie kołnierzowe PN10 w komplecie z zaworem odszlamiania, 
reduktorem oraz odpowietrznikiem automatycznym typu ZEPARO ZUTX 
- współczynnik KVs=100 m3/h 
- średnica nominalna: DN50 
- wysokość całkowita: 626 mm 
- średnica: 168 mm 
- długość całkowita: 350 mm 

1 ZIO 50K 
IMI PNEUMATEX 

lub równowaŜny zamienny 

ZO1 Zawór odcinający typu GLOBO-H z gwintem wewnętrznym Rp2 x Rp2 
- montaŜ poziomy 
- współczynnik Kvs=100m3/h 
- średnica nominalna: DN50 
- - długość całkowita: 101,5 mm 

12 V3000 
IMI HEIMER 

lub równowaŜny zamienny 

ZZ1 Zawór zwrotny z zespołem zamknięcia grzybkiem prowadzonym osiowo i bocznym 
wspomagany spręŜyną, przeznaczone do montaŜu na przewodzie pionowym lub 
poziomym. DN40 z atestem PZH 
- długość montaŜowa: 41 mm 
- korpus, : mosiądz; uszczelka: EPDM 
- spręŜyna: stal nierdzewna 
- prowadnica i zemłów zamknięcia: POM (poliacetal) 
- ciśnienie nominalne: 10 bar 
- temp. pracy: +80 °C (ci ągle) 

2 ZWR601 
Danfoss 

lub równowaŜny zamienny 

ZO Zawór odcinający kulowy DN 50 (2”) do pracy z temperatura wody na zasilaniu po 
stronie wody grzewczej do 90°C i ci śnieniu roboczym po stronie wody uŜytkowej do 

8 V3000  Danfoss 
lub równowaŜny zamienny 



10 bar z atestem PZH  
ZZ Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym typ 601  DN ¾” 1 601 Danfoss 

lub równowaŜny zamienny 
EA Zawór antyskaŜeniowy z gwintem wewnętrznym typ EA 251  DN 3/”, 1 EA 251 Socla 

lub równowaŜny zamienny 
WD Wodomierz jednostrumieniowy typu JS 90-2,5 DN20 1 JS 90-2,5 Apator 

lub równowaŜny zamienny 
NEK Neutralizacja GENO-Neutra V N-70 1 Viessmann 
SUW Stacja zmiękczania wody typu AQUASET 500-N ze sterowaniem objętościowym, 

max natęŜenie przepływu 1,5 m3/h; króćce przyłączeniowe: 1” 
1 EPURO 

lub równowaŜny zamienny 
POG Pompa obiegowa typu MAGNA 3 - punkt pracy pompy V= 6,1 m3/h; Hp= 4,75 mH2O: 

-pompa 1-fazowa.  
-prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę 
częstotliwości. 
- przetwornik róŜnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą. 
- silnik i sterownik elektroniczny, silnik 4-biegunowy; pobór prądu: 180 W 
- temperatury cieczy co najmniej  2°C do +110°C 
- maksymalne ciśnienie pracy:10 bar 
- przyłącze: ½” 
- długość montaŜowa nie większa niŜ – 180 mm 
- napięcie nominalne: 230 V; częstotliwość: 50 Hz 

2 MAGNA3 32 100 
Grundfos 

lub równowaŜny zamienny 

FS1 Filtr siatkowy z z zaworem upustowym, umoŜliwiająca szybkie i łatwe oczyszczanie 
osadnika 1 ¼” 
- średnica otworów filtrujących:  500 mikronów (0,5 mm) 
- przyłącza : gwint wewnętrzny 

2 Y222P 
Socla 

lub równowaŜny zamienny 

FS Filtr mechaniczny na wymienne wkłady typu I 25-50, przyłącze 1” (przed 
zmiękczaczem jonowymiennym) 

1 EURO 
lub równowaŜny zamienny 

ZP1 Regulator róŜnicy ciśnienia z gwintem wewnętrznym typu STAP 10-40 kPa 
- średnica DN 32 
- współczynnik Kvs=8,5 m3/h 
- w komplecie z 1 m rurki impulsowej oraz złączki przelotowe G ½” i G ¾” 

2 STAP 
IMI 

lub równowaŜny zamienny 

ZK1 Zawór równowaŜący z gwintem wewnętrznym typu STAD bez odwodnienia 
- średnica DN 32 
- współczynnik Kvs=14,2 m3/h 
- w komplecie z 1 m rurki impulsowej oraz złączki przelotowe G ½” i G ¾” 

2 STAD 
IMI 

lub równowaŜny zamienny 

PZ Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej typu  Unilift KP 
150-M1 230V 10m; 
- z pionowym króćcem tłocznym,  
- z silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem termiczny  

1 Unilift KP 150 
Grundfos 

lub równowaŜny zamienny 



- punkt pracy pompy V= 0,64 m3/h; Hp= 2,8 mH2O 
- pompa w komplecie ze sterownikiem typu LC 1 WS  
- pompa w komplecie z 2 łącznikami pływakowymi typu SAS 
- pobór mocy elektrycznej:  300 W. 
- maksymalne ciśnienie pracy:10 bar;  przyłącze: G 1 ¼” 

NP Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N300 do zamkniętych układów solarnych, 
grzewczych i chłodniczych zbudowanych wg DIN 4807 wraz ze złączem samo 
odcinającym dla zabezpieczenia układu o pojemności 2 046 litrów. 
- z nogami do posadowienia  
- temp. zasilania (tv)  +80 °C 
- temperatura powrotu (tr) +60 °C 
- min. temperatura pracy układu (t smin)  +10 °C 
- max. temperatura pracy układu (t sman)  +80 °C 
- rozszerzalność nie mniejsza niŜ: n 2,9 % 
- ciśn. statyczne (pst) nie mniejsze niŜ 1,4 bar 
- ciśnienie wstępne (po) ustawione nie mniejsze niŜ 1,6 bar 
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 6 bar 
- ciśnienie otwarcia zaw. bezp. (psv) 3,0 bar 
- ciśnienie instalacji (pe) nie większe niŜ: 2,5 bar 
- pojemność nominalna nie mniejsza niŜ: 300 litrów 
- pojemność uŜytkowa max: 270 litrów 
- dop. temp. inst. zasilającej:120 °C 
- dop. temp. pracy membrany: 70°C 
- średnica nie większa niŜ: 634 mm, wysokość nie większa niŜ: 1085 mm 
- masa pustego nie większa niŜ: 52,0 kg 
- przyłącze układu nie mniejsze niŜ: R 1 
Przyłącze Rp1 x Rp1 z zaworem odcinającym i opróŜniającym zabezpieczonym 
przed przypadkowym zamknięciem zgodnie z DIN EN 12828 
- dop. ciśnienie pracy: PN 10,  dop. temp. pracy: 120 °C 

1 N300 
Reflex 

lub równowaŜny zamienny 

ZB Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, spręŜynowy, z dzwonem wspomagającym, 
kątowy, kołnierzowy o budowie zamkniętej (z membraną i uszczelnieniem miękkim z 
tworzywa EPDM) DN 20x32 
- przekrój kanału dopływowego obliczeniowy Ao 98,8 mm2 przy przepustowość 
zaworu (m) 4384,0 kg/h i ciśn. początku otwarcia zaw. bezp. (ppocz.otw.) 3,0 bar 
- zakres ciśnień: 2,5 …. 3,6 bar 
- d1xd2  nie mniejsze niŜ: 20x32 
- ciśnienie zrzutowe przy b1=10% (p1) 3,30 bar 
- ciśnienie odpływowe (p2) 0,1 bar 

1 Si 6301M 
Armak 

lub równowaŜny zamienny 



- współczynnik wypływu: α = 0,5 
- nastawa zaworu: 2,9 bar (nadciśnienie) 
- kołnierz wlotowy: PN16 
- kołnierz wylotowy: PN10 
- wysokość montaŜowa nie większa niŜ: 345 mm 
- masa nie większa niŜ: 7,5 kg 

VITOTRONIC Regulator Vitotronic 200 H01B w komplecie z regulatorem czujnik temperatury 
pogodowej ATS. Regulator steruje obiegiem bezpośrednim A1 i pompą kotłową, 
drugim obiegiem bezpośrednim poprzez zestaw uzupełniający 

1 Viessmann 

ZESTAW 
UZUPEŁN. 

Zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem (do montaŜu ściennego 
z oddzielnie zamówionym napędem mieszacza) (z okablowanymi wtykami) złoŜony 
z: 
elektroniki mieszacza, czujnika temperatury wody na zasilaniu (czujnik kontaktowy z 
przewodem przyłączeniowym o długości 5,8 m), wtyku przyłączeniowego pompy 
obiegu grzewczego, przyłącza elektrycznego i przyłącza KM-BUS, zacisku 
przyłączeniowego napędu mieszacza. 

1 Viessmann 

 System detekcji gazu: 
- detektor DEX-12/N – 2szt., 
- moduł alarmowy/centralka MD-2.Z, 
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32, 
- zawór typu ZB lub MAG-3 DN50 (elektromagnetyczne z cewką 12 V). 

1  
Gazex 

lub równowaŜny zamienny 

ZG Zawór kulowy do gazu DN 40 gwintowany typu 588 1 EFAR 
lub równowaŜny zamienny 

FG Filtr do gazu DN 40 gwintowany typu 3106G 1 EFAR 
lub równowaŜny zamienny 

ZS Zawór spustowy gwintowany ze złączką do węŜa 6  
AO Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinającym 3  
T Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0÷150°C 3  
PI Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres ciśnień: 0÷1,6 MPa 9  

RZ1 Rozdzielacz zasilający DN65, L=800mm 1  
RZ2 Rozdzielacz zasilający DN65, L=800mm 1  
RP1 Rozdzielacz powrotny DN65, L=800mm 1  

UWAGA 
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu 
technicznego instalacji. Stanowi ą one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze n iŜ”. Dopuszcza si ę przyj ęcie rozwi ązania zamiennego 
zapewniaj ącego takie same lub lepsze parametry techniczne. Pr zyjęte rozwi ązanie zamienne nie mo Ŝe obni Ŝać standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  



Załącznik S.6

L.p.           Nazwa
Nr katalogowy /

Nr rys.
j.m. ilo ść

1 ST Redukcja RD PS L250 Ø110ZEW-150ZEW/Ø120W-200W 2RDPS110ZEW150ZEW/120W200W szt. 1

2 ST Kolano BGT PS 90° Ø120-200 2BGTPS90120200 szt. 1

3 ST Kolano z rewizją BGTR PS 90° Ø120-200 2BGTRPS90120200 szt. 1

4 ST Rura RT PS L1000 Ø120-200 * 2RTPS1000120200 szt. 1

5 A Rozeta IP Ø200 0IP200 szt. 1

6 ST Kolano podparte ŁPKK 93° Ø120 1ŁPKK93120 szt. 1

7 ST Rura z uchwytami montaŜowymi RPKU L=1000 Ø120 1RPKU1000120 szt. 1

8 ST Rura RPK L=1000 Ø120 1RPK1000120 szt. 17

9 A Kołnierz przeciwdeszczowy RKP Ø120 0RKP120 szt. 1

10 A Uszczelka kondensacyjna UKK Ø120 0UKK120 szt. 23

Uwagi:

* element do docięcia na miejscu montaŜu wg. wymiaru wynikowego

System koncentryczny powietrzno-spalinowy typu MKPS  Ø120-200 oraz spalinowy typu MKKS Ø120
dla kotła f. Viessmann Vitodens 200-W typ B2HA o mo cy 150kW - pobór powietrza dla kotła z szachtu komi nowgo, 

komplet elementów na 1 komin

UWAGA
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte  w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu 
technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania 
zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie moŜe obniŜać standardu 
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.



Załącznik S.7

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC ELEKTRYCZN Ą

OZNACZENIE WG 
SCHEMATU ILOŚĆ

ZAPOTRZEBO
WANIE 

JEDNOSTKO
WE ZIMA LATO ilość faz UWAGI

[SZT] [W] [W] [W]
KGK 1 222 222 0 1x230

VITOTRONIK 1 10 10 0

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY 1 10 10 0
POK 1 310 310 0 1x230
POG 1+1(rezerwa) 180 180 0 1x230
PZ 1 300 300 300 1x230

SUW 1 15 15 0 sterowanie cyfrowe
DETEKCJA 1 1x230

1047 300
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