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1 Ogrzewanie budynku przedszkola i żłobka 
 
1.1 Informacje ogólne 

Instalacje grzewcze dla obiektu będą obejmowały: 
• instalację centralnego ogrzewania 
• instalację ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji 
• przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

 
1.2 Założenia ogólne dotyczące ogrzewania 

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego te =-18°C. Temperatury ogrzewanych 
pomieszczeń w budynkach wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. 
 
1.3 Bilans zapotrzebowania na moc grzewczą 
 

Moc poszczególnych obiegów grzewczych: 
 

Lp. Bilans ciepła Qg, 
kW 

1 Centralne ogrzewanie - parter 73,3 
3 Ciepło technologiczne – wentylacja 110,8 
4 Ciepła woda użytkowa –Qh maks 122 
5 Ciepła woda użytkowa –Qh śred. 61 

 
 
Bilans ciepła ogrzewanych pomieszczeń: 
 

Symbol 
Pomieszczenia 

θi 
[°C]  

Φwym 
[W] 

C-0.01 12 688 
C-0.02 16 1179 
C-0.03 20 372 
C-0.04 16 1213 
C-0.05 20 761 
C-0.06 20 4092 
C-0.07 20 3243 
C-0.08 20 195 
C-0.09 20 213 
C-0.10 20 3228 
C-0.11 20 193 
C-0.12 20 159 
C-0.13 12 100 
C-0.14 20 1920 
C-0.15 16 0 
C-0.16 8 0 
C-0.17 20 465 
C-0.18 8 0 
C-0.19 20 228 
C-0.20 20 454 
C-0.22 12 233 
C-0.23 20 1328 
C-0.24 20 804 
C-0.25 20 1088 
C-0.26 20 1089 
C-0.27 20 1095 
C-0.28 20 1131 
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C-0.29 20 977 
C-0.30 20 280 

C-0.30.1 20 126 
C-0.31 20 1109 
C-0.32 20 159 
C-0.33 20 0 
C-0.34 20 703 
C-0.35 20 442 
C-0.36 20 584 
C-0.37 17 0 
C-0.38 20 154 
C-0.39 20 127 
C-0.40 20 211 
C-0.41 19 0 
C-0.42 20 2176 
C-0.43 20 182 
C-0.44 20 6522 
C-0.46 12 100 
C-0.47 12 351 
C-0.48 20 506 
C-0.49 20 1379 
C-0.50 20 137 
C-0.51 20 233 
C-0.52 20 146 
C-0.53 20 417 
C-0.54 12 52 
C-0.55 18 9677 
C-0.56 20 3406 
C-0.57 20 183 
C-0.58 20 240 
C-0.59 20 3193 
C-0.60 20 240 
C-0.61 20 183 
C-0.62 20 3184 
C-0.63 20 241 
C-0.64 20 181 
C-0.65 20 3173 
C-0.66 20 240 
C-0.67 20 183 
C-0.68 20 3182 
C-0.69 20 240 
C-0.70 20 183 
C-0.71 20 3859 
C-0.72 20 240 
C-0.73 20 477 
C-1.21 18 0 
C-1.74 12 638 

 
1.4 Instalacja rozprowadzenia czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania  
 
1.4.1 Opis instalacji 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotłowni gazowej. Instalacja ogrzewania 
pracuje wg krzywej grzania 70/50oC. Temperatura zasilania czynnika grzewczego regulowana jest w 
funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

Obniżenie temperatury zasilania następuje przez podmieszanie czynnika powracającego z 
instalacji w mieszaczu 3-drogowym. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa firmy Wilo. Pompa 
pracuje w funkcji utrzymania stałej różnicy ciśnień. Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki 
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płytowe. Na przewodach powrotnych zastosowano zawory równoważące. Instalację grzewczą 
zaprojektowana jako zmiennoprzepływową.  
 
1.4.2 Elementy grzejne 

Zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane, zasilane od dołu np. firmy Radson. Montaż 
zaworów termostatycznych - bezpośrednio na grzejnikach. 

Przewiduje się zastosowanie głowic termostatycznych oraz wkładek zaworowych firmy 
Oventrop lub równoważnych. Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewnią 
indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych 
grzejników, mając na celu utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach w 
żądanej wysokości, odpowiadającej rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników. 

Grzejniki należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe oraz przyłącza grzejnikowe kątowe 
z możliwością odcięcia przepływu. Podejścia pionowe pod grzejniki wykonać w ścianie. Piony 
instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. W pomieszczeniach o zaplecza kuchennego zastosowano 
grzejniki w wykonaniu sanitarnym. Przewidziano obudowy dla części grzejników – wg projektu 
architektury i aranżacji wnętrz. 
 
1.4.3 Rurociągi i urządzenia  

Instalacje wykonać należy z rur Mepla lub równoważnych. Do łączenia stosować kształtki 
systemowe lub równoważne a w przypadku rur stalowych stosować połączenia spawane.  

Dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów wykonać 
kompensatory U-kształtowe lub stosować kompensatory mieszkowe. Przy połączeniach pionów z 
poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości min. 1,0 m. 

 
1.4.4 Równoważenie instalacji 

Równoważenia instalacji realizowane jest przez układy stabilizacji ciśnienia złożone z zaworu 
równoważącego i regulatora ciśnienia. Przewidziano dynamiczne równoważenie instalacji. Instalacje 
centralnego ogrzewania zaprojektowano jako zmiennoprzepływową. Lokalizacja armatury 
równoważącej zgodnie z rysunkami. 

 
1.4.5 Armatura odcinaj ąca 

Na rurociągach rozprowadzających zaprojektowano: 
• zawory odcinające kulowe (DN<=40), 
• przepustnice kołnierzowe (DN>40) 
• zawory równoważące typu Hydrocontrol lub równoważne 

Armatura odcinająca powinna znajdować się na każdym odgałęzieniu z rozdzielczej instalacji 
czynnika grzewczego. Lokalizacja zaworów powinna umożliwi ć dostęp do nich z obszaru tras 
komunikacyjnych. 
 
1.4.6 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za pośrednictwem 
automatycznych odpowietrzników pływakowych. Standardowo przy wszystkich odbiornikach 
montowane są firmowe ręczne odpowietrzniki i zawory spustowe. Instalacje prowadzić ze spadkiem 
umożliwiającym odwodnienie. Zawory spustowe należy wyposażyć w złączki umożliwiające 
podłączenie węża. 

 
1.4.7 Zestawienie grzejników 
 

Produkt 
H 

[mm]  
L 

[mm]  
D 

[mm]  
Ilo ść Jednostka 

HV10/600 600 450 55 2 szt. 
HV10/600 600 600 55 1 szt. 
HV20/600 600 600 106 1 szt. 
HV20/600 600 750 106 3 szt. 
HV20/600 600 900 106 1 szt. 
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HV20/600 600 1050 106 1 szt. 
INT11/300 300 450 95 1 szt. 
INT11/400 400 450 95 1 szt. 
INT21S/500 500 450 106 1 szt. 
INT21S/600 600 450 106 1 szt. 
INT11/400 400 450 95 6 szt. 
INT11/450 450 450 95 1 szt. 
INT11/500 500 450 95 1 szt. 
INT11/500 500 600 95 1 szt. 
INT11/600 600 1350 95 1 szt. 
INT21S/500 500 450 106 16 szt. 
INT21S/500 500 600 106 3 szt. 
INT21S/500 500 1050 106 1 szt. 
INT21S/500 500 1350 106 6 szt. 
INT21S/500 500 1650 106 3 szt. 
INT21S/600 600 600 106 2 szt. 
INT21S/600 600 1500 106 2 szt. 
INT21S/900 900 600 106 1 szt. 
INT22/300 300 1350 142 1 szt. 
INT22/300 300 1650 142 25 szt. 
INT22/300 300 1800 142 6 szt. 
INT22/300 300 2400 142 6 szt. 

 
1.5 Instalacja rozprowadzenia czynnika grzewczego na potrzeby nagrzewnic powietrza w 

centralach wentylacyjnych 
 
1.5.1 Opis instalacji 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotłowni gazowej. Czynnikiem grzewczym 
dla instalacji będzie woda o parametrach  70/50oC. 

Na instalacji grzewczej zastosowano pompy obiegowe o zmiennej prędkości obrotowej. Na 
przewodach powrotnych zastosowano zawory równoważące. Instalację zaprojektowano jako 
zmiennoprzepływową. Centrale i nagrzewnice wentylacyjne dostarczane z układem regulacyjnym. 

 
1.5.2 Zestawienie odbiorników ciepła 

 

Odbiornik 
Moc grzewcza 

kW 
Nagrzewnica N02, 67,3 
Nagrzewnica NW01 16,3 
Nagrzewnica NW03 13,7 
Nagrzewnica NW04 13,5 

1.5.3 Regulacja mocy nagrzewnic 
Moc grzewcza nagrzewnic regulowana jest przez układy pompowo regulacyjne z zaworem 2-

drogowym i pompą obiegową (wg schematu technologicznego). Układy regulacyjne sterowane 
sygnałami z centrali wentylacyjnej – wg algorytmu producenta. Przy nagrzewnicach przewidziano 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe – dostawa wraz z centralą/nagrzewnicą. 

 
Zestawienie parametrów zespołów regulacyjno-pompowych 
 

L.p. Urządzenie Typ Gp Hp Zawór 
regulacyjny 

Pe 

   
m3/h kPa m3/h W 

1 Pompa nagrzewnicy NW01 Stratos ECO 25/1-3 0,75 10 KVs=2,5 50 
2 Pompa nagrzewnicy N02 Stratos ECO 25/1-6 3 10 KVs=8,0 50 
3 Pompa nagrzewnicy NW03 Stratos ECO 25/1-3 0,65 10 KVs=2,5 50 
4 Pompa nagrzewnicy NW04 Stratos ECO 25/1-3 0,6 10 KVs=1,6 50 
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1.5.4 Równoważenie instalacji 

Równoważenia instalacji realizowane jest przez układy stabilizacji ciśnienia złożone z zaworu 
równoważącego i regulatora ciśnienia. Przewidziano dynamiczne równoważenie instalacji. Instalacje 
czynnika grzewczego na potrzeby wentylacji i promienników zaprojektowano jako 
zmiennoprzepływową. Lokalizacja armatury równoważącej zgodnie z rysunkami. 

 
1.5.5 Rurociągi i urządzenia  

Instalacje wykonać należy z rur Mepla lub równoważnych. Do łączenia stosować kształtki 
systemowe lub równoważne a w przypadku rur stalowych stosować połączenia spawane.  

Dla umożliwienia przejęcia wydłużeń termicznych na trasie rurociągów wykonać 
kompensatory U-kształtowe lub stosować kompensatory mieszkowe. Przy połączeniach pionów z 
poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości min. 1,0 m. 
 
1.6 Wytyczne wykonania 

Instalację grzewczą należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal 
zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 
1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna 

Rurociągi ze stali czarnej należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2 krotne malowanie 
farbami odpornymi na temperaturę do 100oC. Przed pomalowaniem należy rurociągi oczyścić do 2 
stopnia czystości i wykonać próby ciśnieniowe. 

Przewody należy izolować otuliną z materiału o współczynniku przenikania ciepła nie 
większym niż 0,035W/(m x K). Grubość izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 
690) wraz z późniejszymi zmianami. 
 
1.8 Wytyczne wykonania – system Mepla  
 

Instalacje należy wykonać z rur systemu Mepla PE-Xb/Al/PEHD lub innych równorzędnych typu 
PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawana wzdłużnie 
odporną na dyfuzje tlenu. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z 
mosiądzu / brązu lub złączki z PVDF. Zacisk należy wykonać  przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na 
kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane jest kompensowanie 
wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane ,tak aby izolacja  przejęła 
występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80 cm. 
Przed i za kolankiem co 30 cm. 
 
Rozstaw obejm rurowych w systemie: 
 

DN [mm] PE-Xb/Al/PEHD [mm] Rozstaw [mm] 
DN 12 16 x 2,25 1,00 
DN 15 20 x 2,50 1,00 
DN 20 26 x 3,00 1,50 
DN 25 32 x 3,00 2,00 
DN 32 40 x 3,50 2,00 
DN 40 50 x 4,00 2,00 
DN 50 63 x 4,50 2,50 
DN 65 75 x 4,70 2,50 

 
Rury warstwowe należy łączyć techniką zaciskania rur na kształtkach połączeniowych. 

• Rury przycinać na wymiar za pomocą obcinaka 
• Przyciętą na długość rurę należy kalibrować i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy 

rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i czysta. 
• Rurę nasunąć na złączkę aż do oporu. Przygotowaną wcześniej wygiętą i przyciętą rurę 

zamocować obejmami rurowymi i wykonać połączenie. 
• Połączenie wykonywać za pomocą zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla. 
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• Proces zaciskania przebiega automatycznie po włączeniu zaciskarki. W początkowej fazie 
może on być przerwany przez puszczenie włącznika sterującego. W przypadku przerwania 
procesu zaciskania należy go ponownie przeprowadzić. 

• Na rurach w zakresie w średnic do d54 (DN 50) mogą być wykonywane łuki. Po wykonaniu 
łuku zarówno jego wewnętrzna jak i zewnętrzna strona musi pozostać gładka, bez żadnych 
spęcznień lub uszkodzeń. Promień gięcia większy niż 3,5 x d. 

• Przewody prowadzone po ścianach mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką z 
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m 
dla d = 32, 40 mm. 

• Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzić w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub 
w izolacji. 

• Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzące przez strop 
powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

• Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe wykonać 
wykorzystując uchwyt rurowy z wkładką systemową. 

• Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. Przewody 
systemu łączyć z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych. 

 
1.9 Wytyczne branżowe 
Branża budowlana 

• wykonać przejścia przez ściany pod przewody instalacyjne, 
• wykonać i zabezpieczy przejścia przez ściany przeciw pożarowe (przepusty instalacyjne 

o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody) 
• podpory pod przewody montować w zalecanych odległościach, 
• podpory stałe rurociągów zamontować w miejscach zapewniających odpowiednia 

kompensację wydłużeń termicznych. 
• rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER (Katalog Elementów 

Rurociągów) lub równoważnych i odpowiednich systemów podparć Hilti, Caddy lub 
równoważne 

• pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe 
 
Branża instalacyjna 

• przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie, 
• wszystkie przewody zasilające i powrotne zaizolować 
• na izolacji oznaczyć kierunki przepływu czynnika 
• oznakować zawory, pompy i inne urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 
• w najwyższych i najniższych punktach instalacji zamontować odpowietrzenia i spusty, 
• połączenia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacja, 
• przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną wszystkich 

instalacji grzewczych i sporządzić protokół z równoważenia instalacji 
• przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji, 
• odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
• instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wykonawcze, 
• instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
 

Branża eklektyczna i AKPiA 
• Doprowadzić zasilanie do wszystkich urządzeń,  
• Wykonać instalację przeciw porażeniową, 
• Wykonać szafy sterująco zasilające wraz z okablowaniem szafa – urządzenia, zgodnie z 

wymaganiami projektu AKPiA. 



 

 9

 
1.10 Stosowane wyroby 

Należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
1.11 Próby ciśnieniowe 

Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. 
Próbę przeprowadzić po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia 
roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 
elementów systemu. Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów 
przeprowadzić próbę wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach 
co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu 
ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej 
niż o 0,6 Bara. 

 
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy 
spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 
Bara. 
 
1.12 Kotłownia gazowa 
 
Źródło ciepła dla obiektu będzie stanowić kotłownia gazowa o mocy nominalnej 300kW. Kotłownia 
zlokalizowana jest w pomieszczeniu na parterze budynku. 
 
1.12.1  Kotły gazowe 
Zastosowano kondensacyjny kocioł gazowy Hoval UltraGas 300 o mocy nominalnej 300kW. 
Przewidziano kocioł z indywidualnym pobieraniem powietrza do spalania i odprowadzeniem spalin. 
 
1.12.2 Zabezpieczenia 
Projektuje się zabezpieczenie systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym wg 
EN12828: 

• Przeponowe naczynie wzbiorcze N200 o pojemności 200 litrów 
• Zawór bezpieczeństwa DSV 32H, 3,0 bar DN32 
• Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. DSV 25H  
• Naczynie wzbiorcze cwu –Refix DD33 

 
Kocioł powinny być wyposażone w zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej i 
brakiem wody w kotle. Jako czynnik grzejny należy zastosować uzdatnioną wodę. W kotłowni należy 
zamontować manometry i termometry zgodnie ze schematem technologicznym.  
 
1.12.3 Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja ogrzewania pracuje wg krzywej grzania 70/50oC. Temperatura zasilania czynnika 
grzewczego regulowana jest w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Obniżenie temperatury 
zasilania następuje przez podmieszanie czynnika powracającego z instalacji w mieszaczu 3-
drogowym. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa np. firmy Wilo. Pompa pracuje w funkcji 
utrzymania stałej różnicy ciśnień. 
 
1.12.4 Instalacja zasilania ciepła technologicznego 
Instalacja pracuje przy stałych parametrach 70/50oC. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa z 
regulowana prędkością obrotową np. firmy Wilo. Pompa pracuje w funkcji utrzymania stałej różnicy 
ciśnień.  
 
1.12.5 Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej 
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Układ podgrzewu c.w.u wyposażony jest w podgrzewacz pojemnościowy ESSR 800 o pojemności 
800 litrów. Maksymalna chwilowa moc podgrzewacza wynosi 122kW.  
Wężownica w podgrzewaczu pojemnościowych zasilana jest czynnikiem grzewczy o temperaturze 
70oC. Obieg wody grzewczej w instalacji zapewnia pompa obiegowa np. firmy Wilo. Praca instalacji 
zasilania podgrzewaczy sterowana jest w funkcji temperatury wody w zasobniku. 
 
Na przyłączu wody zimnej do podgrzewacza zastosowano zawór antyskażeniowy klasy EA, filtr 
siatkowy, przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawór bezpieczeństwa. DPrzewidiano 
instalacje cyrkulacji c.w.u. Zastosowano elektronicznie sterowaną pomę cyrkulacyjną np. firmy Wilo. 
Praca pompy cyrkulacyjnej w funkcji temperatury wody dopływającej do pompy oraz wg 
harmonogramu czasowego. 
 
1.12.6 Układ automatycznej regulacji 
Do sterowaniem pracą kotłowni przewidziano regulatory TopTronic T firmy Hoval z odpowiednimi 
kartami rozszerzeń. Układ automatycznej regulacji steruje: 

• Obiegiem pompowym z mieszaczem 
• Obiegiem pompowym stałotemperaturowym 
• Obiegiem pompowym zasilania zasobnika c.w.u. 

 
 
1.12.7 Uzdatnianie wody  
Przewidziano uzdatnianie wody kotłowej i układ uzupełniania zładu. W skład zestawu wchodzą 
następujące urządzenia: 
 

• Stacja uzdatniania wody np. fillsoft I firmy Reflex 
• Grupa podłączeniowa z zaworem antyskażeniowym np. Fillset firmy Reflex 
• Automat odgazowująco uzupełniający Servitec 35 firmy Reflex 
• Armatura odcinająca 

 
1.12.8 Stabilizacja ciśnienia, odgazowanie i uzupełnianie zładu 
W celu stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze 
N200 o pojemności 200 litrów. Zastosowano automat odgazowujący próżniowo Servitec 35 firmy 
Reflex. 
 
1.12.9 Separacja zanieczyszczeń 
W celu zabezpieczenia instalacji przez zanieczyszczeniami zastosowano filtry siatkowe na 
poszczególnych obiegach oraz separator zanieczyszczeń na przewodzie powrotnym kotła. 
Dodatkowo na przewodzie zasilającym kotła zastosowano separator powietrza (np. Exair firmy 
Reflex). 
 
1.12.10 Wentylacja kotłowni 
Nawiew powietrza do kotłowni odbywa się kratka nawiewna o powierzchni netto 300cm2. Wywiew 
realizowany jest wywietrzakiem dachowym  d=250mm. 
Kotły posiadają niezależne doprowadzenie powietrza do spalania – nie pobierają powietrza z 
pomieszczenia kotłowni. 
 
1.12.11 Instalacja odprowadzenia spalin 
 
Odprowadzenie spalin z kotła odbywa się dwuściennym izolowanym kominem ze stali nierdzewnej i 
kwasoodpornej przeznaczonym do pracy w nadciśnieniu (np. system DWWk firmy Wadex) . 
Zastosowano komin o średnicy wewnętrznej d=255mm. Odprowadzenie kondensatu realizowane jest 
przez kocioł. Na zakończeniu przewodu kominowego należy zastosować ustnik i parasol ochronny. 
Zmiany kierunku prowadzenia komina wykonane za pomocą kształtek systemowych. Na przewodzie 
kominowym zastosować tłumik akustyczny zgodny z zastosowanym systemem kominowym. 
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Kondensat będzie odprowadzany przez króćce kondensatu kotła do neutralizatora skroplin. Kondensat 
z kotła kierowany jest do pompy kondensatu a następnie przepompowywany jest do urządzenia 
neutralizującego KB23 dedykowanego dla kotła UltraGas 300. Na spuście kondensatu z każdego kotła 
musi być zastosowany syfon (zakres dostawy kotła). Kondensat po zneutralizowaniu musi być 
odprowadzany do kanalizacji w sposób otwarty. 
 
Doprowadzenie powietrza do spalania jest realizowane oddzielnie dla każdego z połączonych kotłów 
przewodem d=160mm. Na przewodach ssących należy zastosować tłumiki akustyczne okrągłe. Wlot 
powietrza do przewodów ssawnych zabezpieczyć żaluzjami i siatką. 
  
1.12.12 Instalacja gazu 
Gaz do kotłowni doprowadzony będzie przyłączem DN50.  
 
Instalacja gazu wyposażona zostanie w automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej 
(system GX wyposażony w 3 detektory gazu w osłonie przeciwwybuchowej typu DEX-1 oraz moduł 
alarmowy MD-2 - firmy GAZEX). System bezpieczeństwa wyposażono w sygnalizator optyczny i 
akustyczny SL-21 firmy Gazex. 
W skrzynce zewnętrznej zabudowany zostanie zawór z głowicą samozamykającą typu MAG-3 ZBK-
100k z przeciwkołnierzami DN65. 
 
Wewnętrzna instalacja gazu zasilająca kotły, stalowa, zostanie wykonana od szafki gazowej do kotła. 
Przed kotłami, w odległości do 0,5 m należy zamontować kurek odcinający do gazu. 
 
1.12.13 Wytyczne dotyczące wyposażenia pomieszczenia kotłowni 
Przegrody wydzielające kotłownię powinny być wykonane w technologii zapewniającej klasę 
odporności ogniowej nie mniej niż EI 60. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć należy w zlew z co 
najmniej zimną wodą. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany wydzielające kotłownię, należy 
zabezpieczyć, do wymaganej przepisami odporności EI 60 za pomocą atestowanych pianek, mat lub 
innych rozwiązań. Kotłownię wyposażyć należy w gaśnicę ABC 2 kg. Kotłownia wyposażona 
zostanie z automatyczny system bezpieczeństwa instalacji gazowej z zaworem elektromagnetycznym 
usytuowanym w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. Drzwi do kotłowni, otwierane na zewnątrz, 
powinny posiadać zamek, otwierający je, pod wpływem nacisku. Kotłownię wyposażyć należy w 
oświetlenie elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalację elektryczną należy wykonać 
w stopniu ochrony IP-65. W kotłowni przewidziano montaż stacji zmiękczania wody, połączenie stacji 
uzdatniania z instalacją wodociągową wykonane powinno być za pośrednictwem zaworu 
antyskażeniowego typu BA. Po wybudowaniu kotłownie wyposażyć należy w tabliczki informacyjne 
na drzwiach i ścianach kotłowni, instrukcję obsługi kotłowni oraz schemat technologiczny. Kotłownia 
nadzorowana powinna być przez wyspecjalizowany serwis dokonujący okresowych przeglądów 
urządzeń. Wyniki przeprowadzonych przeglądów należy dokumentować w książce obsługowej 
kotłowni, będącej na jej wyposażeniu. 
 
1.12.14 Zestawienie elementów kotłowni 
 

- Urządzenie Typ Gp Hp Pe Producent Liczba 

   
m3/h kPa W - - 

1 Kocioł gazowy UltraGas 300 - - 345 Hoval 1 
2 Pompa c.o. Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10 4 65 190 Wilo 1 
3 Pompa c.t. Stratos40/1-8 CAN PN 6/10 6,8 45 310 Wilo 1 
4 Pompa c.w.u. Stratos 25/1-8 CAN PN 10 3 45 130 Wilo 1 
5 Pompa cyrkulacyjna Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS 0,25 30 59 Wilo 1 
6 Układ uzupełniania i odgazowania Servitec 35 - - 700 Reflex 1 
7 Przeponowe naczynie wzbiorcze N200 

   
Reflex 1 

8 Podgrzewacz pojemnościowy ESSR 800 
   

Hoval 1 
9 Zawót bezpieczeństwa kotła + DSV 32H 

   
Pneumatex 1 
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zbiornik rozprążny 

10 
Armatura bezpieczeństwa kotła 
Q>300kW 

- 
   

- 1 

11 Separator powietrza Exair DN65 
   

Reflex 1 
12 Separator zanieczyszczeń Exdirt DN65 

   
Reflex 1 

13 Stacja uzdatniania wody Fillsoft I + Fillset 
   

Reflex 1 

14 
Zawór regulacyjny 3-drogowy z 
siłownikiem 

VBF21.40, DN25 KVs=25 + 
SQK33.00    

Siemens 1 

15 Zawór równoważący Hydrocontrol DN50 
   

Oventrop 1 
16 Zawór równoważący Hydrocontrol DN40 

   
Oventrop 1 

17 Zawór równoważący Hydrocontrol DN50 
   

Oventrop 1 
18 Filtr siatkowy DN50 

   
Oventrop 1 

19 Filtr siatkowy DN50 
   

Oventrop 1 
20 Filtr siatkowy DN40 

   
Oventrop 1 

21 Zawór zwrotny DN40 
   

Oventrop 1 
22 Zawór zwrotny DN50 

   
Oventrop 1 

23 Zawór zwrotny DN50 
   

Oventrop 1 
24 Zawór odcinajacy DN50 

   
Oventrop 3 

25 Zawór odcinajacy DN50 
   

Oventrop 4 
26 Zawór odcinajacy DN40 

   
Oventrop 3 

27 Zawór odcinajacy DN25 
   

Oventrop 2 
28 Zawór odcinajacy do wody pitnej DN25 

   
Oventrop 2 

29 Zawór odcinajacy do wody pitnej DN25 
   

Oventrop 2 
30 Filtr siatkowy do wody pitnej DN25 

   
Oventrop 1 

31 Zawór zwrotny do wody pitnej DN25 
   

Oventrop 1 
32 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DSV 25H 

   
Pneumatex 1 

33 
Przeponowe naczynie wzbiorcze 
c.w.u. 

Refix DD33 
   

Reflex 1 

34 Zawór odcinajacy do wody pitnej DN50 
   

Oventrop 2 
35 Zawór antyskazeniowy EA, DN50 

   
Oventrop 1 

36 Filtr siatkowy do wody pitnej DN50 
   

Oventrop 1 
37 Przepustnica odcninająca DN65 

   
Oventrop 4 

38 System detekcji gazu MD-2 + DEX-1 + SL 21 
   

Gazex 1 

39 

Komin dwuścienny izolowany, 
kwasoodporny. Kolana, przejscie 
przez dach, ustnik, parasol, komplet 
zawiesi 

d=255 
   

Wadex kpl. 

40 Manometry traczowe 100mm 
    

WIKA kpl. 
41 Termometry tarczowa 100mm 

    
WIKA kpl. 

42 Zawory odpowietrzajace 
    

Reflex kpl. 
43 Zawory spustowe 

    
- kpl. 

44 
System odprowadzenia wody z 
zaworów spustowych, zaworów BA     

- kpl. 

45 
Neutralizator skroplin + pompka 
skroplin 

UltraGas 300 (dostawa z 
kotłem)    

Hoval 1 

 
1.13 Wytyczne BHP 
 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa 
bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną)   

Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 
przepisów BHP 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 
producentów i obowiązującymi przepisami BHP 
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1.14 Urządzenia i materiały 
Zastosowane w projekcie materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się 
stosowanie równoważnych zamienników. 
Wszystkie obliczenia i dobory zostały oparte o wymienione w opisie technicznym materiały i 
urządzenia. Podstawowe parametry techniczne zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i 
odbioru robót. Zamiana może wiązać się z konicznością ponownego doboru i obliczeń. Wszelkie 
zmiany należy skonsultować z projektantem. Zmiany urządzeń wpływających na inne branże 
(architektura, elektryka, AKPiA, konstrukcja) dopuszcza się pod warunkiem uzyskania akceptacji od 
projektantów tych branż. 
 
1.15 Uwagi końcowe  
 

Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom II, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez 
wytwórców materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urządzeń i 
armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest PZH. Wszelkie zmiany rozwiązań 
a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem. Za zgodą projektanta, 
dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami 
powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty. 


