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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 
 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 243 z 2010r. poz. 

1623  z póź. zmianami) oświadczam, że wykonany / sprawdzony przez mnie projekt 

budowlany węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym 

w Koninie przy ul. Ogrodowej 2, wykonany został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:  

Mgr inż. Marcin Straszewski Mgr inż. Radosław Dziubczyński  

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej, w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr. LOD/0618/POOS/06, WKP/0335/OWOS/09 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej, w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nr. WKP/0359/PWOS/09 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu węzła cieplnego 

 

1. Zakres i cel opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny węzła cieplnego dwufunkcyjnego pracującego w 

układzie równoległym, dla potrzeb budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy  

ul. Ogrodowej 2 w Koninie, wraz z instalacją podłączeniową węzła do istniejących instalacji c.o. i 

wodociągowej w obiekcie. 

Moc cieplna projektowanego węzła wynosi: 

• Qc.o. = 24,0 kW 

• Qc.w.u. = 27,0 kW 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Projekt opracowano na podstawie: 

1. Zlecenia Inwestora. 

2. Warunków technicznych wydanych przez MPEC – Konin Sp. z o.o.  

3. Obowiązujących przepisów. 

4. Katalogów branżowych. 

5. Projektu budowlanego budynku. 

 
3. Opis rozwiązania 

 
W węźle cieplnym przygotowywana będzie woda na potrzeby centralnego ogrzewania  

o parametrach obliczeniowych 80/60oC 

Zaprojektowano płytowy wymiennik ciepła typ LB 31-20H-1” firmy SECESPOL. 

Dla wymuszenia obiegu wody grzewczej zaprojektowano pompę obiegową obiegu 

ogrzewania grzejnikowego typ Wilo Yonos Pico 25/1-6; 1x230V 

Wewnętrzne instalacje c.o. zabezpiecza zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915, DN25, 3,0 bar 

(lokalizacja zaworu bezpieczeństwa wg schematu technologicznego węzła) oraz przeponowe naczynie 

wzbiorcze zamknięte typu REFLEX NG35. Zbiornik ten przejmuje zmiany objętości wody wywołane 

zmianami jej temperatury.  

W węźle cieplnym przygotowywana będzie ciepła woda użytkowa o parametrach 

zapewniających uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 50oC i nie 

wyższej niż 60oC. Dobrano wymiennik typ LB31-40H-1” prod. Secespol. Instalację wodociągową 

zabezpiecza zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115, DN25, 6,0 bar (lokalizacja zaworu bezpieczeństwa 

wg schematu technologicznego węzła). 

Zaprojektowano układ c.w.u. z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 dm3 w 

izolacji termicznej (zasobnik emaliowany). 

Dla wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompę cyrkulacyjną prod. Wilo, 

typ Stratos PICO-Z 20/1-4; 1x230V. 

 

Do węzła należy doprowadzić wodę zimną z istniejącej instalacji wody zimnej DN40, biegnącej 

w korytarzu przy pomieszczeniu węzła, natomiast ciepłą wodę i cyrkulację wpiąć również w instalacje 

istniejące, przebiegające równolegle do instalacji wody zimnej. Rurociągi centralnego ogrzewania z 

węzła prowadzić w piwnicy do punktu początkowego instalacji – miejsca zasilania z obecnego źródła 

ciepła i połączyć z istniejącą instalacją. Wszystkie w/w rurociągi prowadzić pod stropem piwnicy, 

zgodnie z rysunkiem niniejszej dokumentacji. Źródło obecne odciąć poprzez zamknięcie istniejących 

zaworów odcinających na instalacjach w miejscu wprowadzenia zasilania z sąsiedniego budynku. 
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4. Układ regulacji 
 

Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zastosowano układ 

automatyki firmy Danfoss i Compit. Układ automatyki umożliwia ograniczenie ilości ciepła 

dostarczanego do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej oraz umożliwia zaprogramowanie 

dodatkowego obniżenia lub podwyższenia temperatury w dowolnie wybranych godzinach.  

Układ automatycznej regulacji składa się z następujących elementów: 

• regulator instalacji grzewczych COMPIT R350.T3 – służy do prowadzenia pogodowej regulacji 

temperatury wody zasilającej w instalacjach grzewczych. Temperaturę powrotu wody sieciowej 

można ograniczać w zależności od temperatury zewnętrznej 

• zawór regulacyjny c.o. typu VS2 z siłownikiem elektrycznym typu AMV13 

• czujnik temperatury zewnętrznej typ ESMT z termometrem oporowym PT 1000, który należy 

zainstalować od strony północnej budynku, na wysokości 2,5 m nad poziomem terenu, 

• czujnik temperatury wody grzewczej przylgowy typ ESM-11 z termometrem oporowym PT 

1000, 

• termostat ograniczenia temperatury BRC, zakres nastawy wartości zadanej 20....90oC 

Powyższe elementy automatyki węzła pozwalają w znacznym stopniu zaoszczędzić energię 

cieplną dostarczaną do węzła w zależności od wahań temperatury powietrza na zewnątrz budynku i w 

pomieszczeniu. Rzutuje to na temperaturę wody w instalacji c.o. i komfort cieplny w całym budynku. 

Do regulacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano regulator bezpośredniego działania prod. 

DANFOSS, składa się on z zaworu regulacyjnego RAV 15/8 i elementu termostatycznego RAVK. 

 

5. Elementy uzupełniające 

• filtry zabezpieczające elementy automatyki i wymienniki przed zanieczyszczeniami, 

• termometry do pomiaru temperatury w wybranych punktach instalacji, 

• manometry do pomiaru ciśnienia w wybranych punktach instalacji.  

• na przewodzie zasilającym węzła cieplnego należy zamontować regulator różnicy ciśnień 

typ AVP, DN15, kvs=1,6 m3/h, zakres nastaw 0,2….1,0 bar 

•  

6. Uzupełnianie zładu w instalacji 
 

Zaprojektowano uzupełnianie zładu w instalacji c.o. wodą wodociągową. Zgodnie z normą PN-

93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, nie 

należy wprowadzać wody z sieci ciepłowniczej do instalacji ogrzewania z elementami wykonanymi z 

miedzi lub aluminium. Woda do napełniania i uzupełniania oraz woda instalacyjna powinna spełniać 

wymagania ww. normy. W celu zapewnienia wymaganej jakości wody instalacyjnej należy stosować 

inhibitory korozji, np. FERNOX COPAL, prod. FERNOX. Jest to środek zabezpieczający systemy c.o. 

ze wszystkich materiałów: stal, aluminium, miedź, żeliwo, PE-X, PP, PB itp., zapobiega korozji, 

odkładaniu się kamienia, osadów, zgorzeliny, eliminuje skażenia biologiczne. Dozowanie: 1L na ok. 60 

litrów wody w instalacji. Podłączenie wg schematu technologicznego węzła. 

 

7. Rurociągi i armatura 
 

Rurociągi łączące poszczególne obiegi po stronie wysokoparametrowej należy wykonać z rur 

stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych za pomocą spawania, z armaturą na 

połączenia spawane lub gwintowane. 

Rurociągi centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej należy wykonać z rur 

polipropylenowych PP stabi Al. łączonych za pomocą zgrzewania, z armaturą na połączenia 

gwintowane, np. Kantherm PP Stabi. Stosować armaturę odcinającą kulową. 

Rurociągi podłączeniowe instalacji odbiorczych do węzła wykonać z: 
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- instalacja wodociągowa – rury PP stabilizowane wkładką aluminiową, PN16, np. Kantherm 

PP Stabi 

- instalacja c.o. – rury stalowe z zewnętrzną powłoką ocynkowaną, łączone na systemowe 

kształtki zaprasowywane, np. systemu Kantherm Steel. 

 

Wszystkie urządzenia, aparaturę kontrolno pomiarową węzła cieplnego montować zgodnie ze 

schematem węzła cieplnego i Dokumentacją Techniczno - Ruchową urządzeń. 

Po zakończeniu robót montażowych rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości i 

pomalować dwukrotnie zestawem farb termoodpornych do 200oC, antykorozyjnych, zgodnie z 

wytycznymi producenta farb. Następnie rurociągi zaizolować termicznie zgodnie z pkt. 5.  

 

8. Izolacja termiczna 
 

 Rurociągi wody grzewczej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wymienniki zaizolować 

termicznie Należy stosować następujące typy izolacji: 

  

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3 

 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

 

 równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

 

Wymienniki – przy zastosowaniu oryginalnych kształtek producenta wymienników.  

 

9. Kolorystyka węzła 

 

 Zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła pomieszczenie węzła i urządzenia należy zaznaczyć 

barwnie kolorowymi opaskami lub pomalować na następujące kolory: 

 

▪ zasilanie wysoka strona  - czerwony, 

▪ powrót wysoka strona  - ciemnoniebieski, 

▪ zasilanie niska strona  - pomarańczowy, 

▪ powrót niska strona   - jasnoniebieski, 

▪ wymienniki    - opisać przeznaczenie kolorem czarnym, 

▪ ściany i sufit   - biała emulsja, 

 

10. Wytyczne branżowe 

10.1 Budowlane 

 
Szczegółowe wytyczne dla pomieszczenia zostały ustalone z zarządcą budynku i dostawcą 

ciepła w trakcje wizji lokalnej. Zarządca budynku przygotuje pomieszczenie węzła cieplnego zgodnie  

z wytycznymi dostawcy ciepła. 

 

10.2 Elektryczne 
 

1. do rozdzielni elektrycznej doprowadzić napięcie 230V/50 Hz, 

2. do pomp obiegowych doprowadzić napięcie 230V/50 Hz, 

3. instalację technologiczną węzła cieplnego uziemić 
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Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w projekcia AKPiA branży elektrycznej 

 

11. Próby 
 

Po zmontowaniu węzła cieplnego należy przeprowadzić próbę szczelności na następujące 

ciśnienia: 

 

1. po stronie sieciowej   - 1,60 MPa, 

2. po stronie instalacji c.o.  - 0,40 MPa, 

3. po stronie instalacji c.w.u.  - 0,90 MPa, 

 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po zdemontowaniu zaworu bezpieczeństwa i naczynia 

przeponowego. 

Po pozytywnej próbie szczelności należy wykonać płukanie węzła cieplnego wodą 

wodociągową. Po płukaniu wodą wodociągową należy bezwzględnie wykonać płukanie węzła wodą z 

sieci ciepłowniczej. Po wykonaniu płukania wyczyścić filtry siatkowe. 

 

12. Uwagi końcowe 
 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”, 

przy zachowaniu odnośnych przepisów w zakresie BHP i p/poż. 

2. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 

roku. 

3. Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia wykonawcze w 

ciepłownictwie. 

4. Wszystkie prace podlegają odbiorowi technicznemu. 

5. Urządzenia węzła cieplnego dobrano w oparciu o obowiązujące, przepisy oraz wytyczne 

producentów. 

6. Wszystkie urządzenia w węźle montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tych 

urządzeń oraz wytycznymi producenta. 

7. Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji zarówno w układach technologicznych jak i 

zastosowanych urządzeniach wymagają akceptacji Projektanta. 

 

 

 

 

  Projektant:     Sprawdzający: 
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ 
 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO 

 

Projekt budowlany węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 

2. NAZWA I ADRES INWESTORA 

 

Miasto Konin 

Pl. Wolności 1 

62-500 Konin 

 

3. IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA 

mgr inż. Marcin Straszewski 

62-530 Kazimierz Biskupi 

Posada, ul. Tuwima 16 

 

4. ZAKRES ROBÓT 

Roboty montażowe: 

• ułożenie i spawanie rurociągów centralnego ogrzewania, 

• ułożenie i skręcanie rurociągów wody użytkowej, 

• ułożenie i spawanie rurociągów wysokoparametrowych (sieciowych), 

• montaż armatury i urządzeń w węźle cieplnym, 

• próby ciśnieniowe, 

• malowanie i izolowanie rurociągów. 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

a) Porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń 

zasilanych prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrożenie występować będzie w 

fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi lub na etapie podłączania urządzeń 

elektrycznych węzła (regulatora, siłowników, pomp obiegowych). Należy stosować sprawne 

urządzenia elektryczne i zachować szczególną ostrożność przy pracach elektromontażowych. 

b) Oparzenia- mogą nastąpić podczas spawania rurociągów. Zagrożenie występować będzie w 

fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem palników acetylenowych lub spawarek elektrycznych W 

celu uniknięcia zagrożenia należy stosować odpowiednią odzież ochronną (maski spawalnicze, 

rękawice ochronne, itp.). Zabezpieczyć miejsce wykonywania prac spawalniczych, ograniczyć ruch 

osób w pobliżu spawacza. Oparzenia mogą wystąpić również na skutek kontaktu z gorącą wodą z 

sieci cieplnej. Zaleca się zabezpieczenie zaworów przed przypadkowym odkręceniem poprzez 

zdjęcie dźwigni zaworu. 

c) Uderzenie, przygniecenie i inne urazy mechaniczne – zagrożenie występować będzie 

podczas prac związanych z transportem, przeładunkiem i montażem rurociągów, zasobnika ciepłej 

wody, naczynia wzbiorczego i wymienników oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych 

(wiercenia otworów, wykuwania bruzd i otworów) i montażowych (gwintowanie rur, montowanie 

armatury). Należy wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń i narzędzi, 

dobierać odpowiednie obciążenia. 

d) Upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach 

komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, 

utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia. 
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6. SPOSÓB PROWADZNIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Instruktaże należy dokonywać przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do 

protokołu instruktaży potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaży 

odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz,) brygady wykonującej prace. 

W instruktażu uwzględnić: 

• bezpieczne metody wykonywania prac, 

• informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się 

 przed skutkami występujących zagrożeń, 

• zasady komunikowania się pracowników, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności udzielenia 

pierwszej pomocy, sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub 

życia,  

• sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania zauważenia zagrożeń 

 

7.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

a) środki techniczne 

• stosowanie sprawnych technicznie urządzeń do spawania i montażu rurociągów (spawarki, 

gwintownice), 

• stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, a w szczególności kasków, 

• stosowanie sprawnych urządzeń elektrycznych, 

• stosowanie prawidłowego zabezpieczenia tymczasowych instalacji niezbędnych do 

prowadzenia robót budowlanych, np. przedłużaczy elektrycznych, instalacji wodnych 

• stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem 

urządzeń elektrycznych 

• uniemożliwienie przypadkowego wypływu wody sieciowej poprzez odpowiednie 

zabezpieczenie zaworów odcinających 

b) środki organizacyjne 

• przestrzeganie poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie, 

• przestrzeganie zasad wzajemnej współpracy i pomocy, 

• odpowiedni przydział ilości osób do stopnia złożoności robót, 

• przestrzeganie ładu i porządku w miejscu pracy, 

• zapewnienie łatwego dostępu do środków pierwszej pomocy medycznej, 

• zapewnienie łatwego dostępu do elementów odcinających energię elektryczną i gazy techniczne 

(spawalnicze),  

• dopływ wody sieciowej i wody wodociągowej 

 

 

 

  Projektant:     Sprawdzający: 

 

  



62-510 Konin, ul. Ogrodowa 2 
 

DANE TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE. 
 

1. Obliczeniowa moc węzła dla c.o.      24,0 kW. 

2. Obliczeniowa moc węzła c.w.u.      27,0 kW 

3. Obliczeniowe temperatury wody sieciowej: 

dla sezonu zimowego:   124/57 oC. 

dla sezonu letniego:   62/35 oC. 

4. Obliczeniowy przepływ wody sieciowej: 

dla sezonu zimowego:   0,68 m3/h. 

dla sezonu letniego:   0,87 m3/h 

5. Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej    130 oC. 

6. Maksymalne ciśnienie robocze po stronie sieciowej    16,0 bar. 

7. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła cieplnego    1,5 bar. 

8. Temperatury obliczeniowe wody instalacyjnej c.o.    80/60 oC. 

9. Temperatury obliczeniowe c.w.u.      10/60 oC. 

10. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa – c.o.    3,0 bar. 

11. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa c.w.u.    6,0 bar 

12. Nastawa zaworu regulacyjnego Ballorex c.o.    N=5,5 

13. Nastawa zaworu regulacyjnego Ballorex c.w.u.    N=4,0 

14. Nastawa zaworu regulacji różnicy ciśnień     85,0 kPa 

  



62-510 Konin, ul. Ogrodowa 2 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WĘZŁA I INSTALACJI PRZYŁĄCZENIOWEJ 

 

POZ. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ 

01 Wymiennik ciepła typ LB31-20H-1" (0203-0637) 1,0 kpl. 

02 Wymiennik ciepła typ LB31-40H-1" (0203-0639) 1,0 kpl. 

03 Pompa obiegowa Wilo Yonos PICO 25/1-6 1,0 kpl. 

04 Pompa cyrkulacyjna Stratos Pico-Z 20/1-4 1,0 kpl. 

05 
Zawór regulacyjny c.o. VS2, Dn15, kvs=1,0 m3/h z siłownikiem elektrycznym 
AMV13 

1,0 kpl. 

06 
Zawór regulacyjny c.w.u. RAV 15/8, Dn15, kvs=1,5 m3/h z elementem 
termostatycznym typ RAVK, zakres nastaw:25...65stC DANFOSS 

1,0 kpl. 

07 Zawór regulacyjny ze wstępną nastawą BALLOREX Venturi DRV, DN15S 1,0 szt. 

08 Zawór regulacyjny ze wstępną nastawą BALLOREX Venturi DRV, DN20S 1,0 szt. 

09 
Zawór regulacji różnicy ciśnień AVP DN15, kv=1,6 m3/h, zakres nastaw 0,2-
1,0 bar, montaż na zasilaniu 

1,0 kpl. 

10 Filtr magnetyczny mufowy DN25, PN16 1,0 szt. 

11 Zawór kulowy mufowy DN25, PN16, T=150stC 1,0 szt. 

12 Zawór kulowy mufowy DN20, PN16, T=150stC 1,0 szt. 

13 Zawór kulowy mufowy DN25, PN10 2,0 szt. 

14 Filtr siatkowy mufowy DN25, PN10 1,0 szt. 

15 Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Refex NG35 1,0 szt. 

16 Złącze samoodcinające SU R 3/4" 1,0 szt. 

17 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, DN25, do=20mm, p=3,0 bar 1,0 szt. 

18 Zawór kulowy mufowy DN32, PN10 5,0 szt. 

19 Zawór zwrotny mufowy DN32, PN10 1,0 szt. 

20 Filtr siatkowy mufowy DN32, PN10 1,0 szt. 

21 Magnetyzer do wody MI-0, R 1 1/4" 1,0 szt. 

22 Zawór bezpieczeństwa SYR 2115, DN25, do=20mm, p=6,0 bar 1,0 szt. 

23 Zawór kulowy mufowy DN20, PN10 1,0 szt. 

24 Filtr siatkowy mufowy DN20, PN10 1,0 szt. 

25 Zawór zwrotny mufowy D20, PN10 1,0 szt. 

26 Zasobnik cwu emaliowany stojący V=200 dm3 1,0 kpl. 

27 Zawór kulowy mufowy DN20, PN10 2,0 szt. 

28 Wąż ciśnieniowy DN15, L~1,0m 1,0 szt. 

29 
Ciepłomierz Multical 603 z ultradzwiękowym przetwornikiem przepływu 
Ultraflow 54, DN15, qn=0,6 m3/h-montaż przez odbiorcę ciepła 

1,0 kpl. 

30 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych Compit R350.T3 1,0 kpl. 

31 Czujnik temperatury zewnętrznej ESMT 1,0 szt. 

32 Czujnik temperatury wody ESM-11 1,0 szt. 

33 Termostat zabezpieczający przylgowy BRC nastawa 20-90 stC 1,0 szt. 

M1 
Manometr tarczowy  0...1,6MPa, 150stC, D=100mm z kurkiem 
manometrycznym 

3,0 szt. 

M2 Manometr tarczowy  0…4bar 1,0 szt. 

T1 Termometr tarczowy  0...120stC 2,0 szt. 

 

34 Rura stalowa, zewnętrznie ocynkowana 35x1,5, np. Kantherm Steel 26 m 

35 Rura PP stabilizowana PN16, 40x5,5m np. Kantherm PP 10 m 

36 Rura PP stabilizowana PN16, 20x2,8m np. Kantherm PP 5 m 

37 
Rurociągi stalowe b/s i PP stabilizowane PN16 technologii węzła 
kompaktowego 

1 kpl. 

38 Izolacje rurociągów – wg opisu technicznego 1 kpl. 
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Ogrodowa 2

Poz. Licz. Nazwa PG Cena / € Wart. / €

Pompa co ul. Ogrodowa 2

1 Yonos PICO 25/1-6 PG1 216,00 216,00

 Pompa o najwy ższej sprawności Wilo-Yonos PICO, regulowana
elektronicznie Niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa pompa
obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem synchronicznym
odpornym na prąd przy zablokowaniu, wykonanym w technologii
ECM oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności do
bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Tryb
regulacji do wyboru, w zależności od zastosowania ogrzewania
radiatorowego/podłogowego.
 
 Standardowo dostępne funkcje:
 - Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego
dopasowania do obciążenia: Stała różnica ciśnień ( Δp-c), zmienna
różnica ciśnień ( Δp-v), sta ła prędkość obrotowa (3
charakterystyki regulacji)
 - Wbudowane zabezpieczenie silnika
 - Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i
wskazanie bieżącego poboru mocy w [W]
 - Automatyczna funkcja deblokady
 - Funkcja ręcznego odpowietrzania komory wirnika
 - Ponowne uruchomienie ręczne
 
Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 80,00 °C
Przepływ: 1,10 m³/h
Wysokość podnoszenia: 2,50 m
temperatura przetłaczanej cieczy: -10...95 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C: 0,5 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C: 3 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C: 10 m

Dane silnika
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI): ≤ 0,2
Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia: EN 61000-6-2
Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Maks. wejście prądowe P1: 40 W
Prędkość obrotowa min.: 800 1/min
Prędkość obrotowa maks.: 4200 1/min
: IPX2D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: 5.1300, EN-GJL-200
Wirnik: PP-GF40
Wał: 1.4122, X39CrMo17-1
Magazyn materiału: Carbon graphite, all Carbon

Wymiary montażowe
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej: G 1½, PN10
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej: G 1½, PN10
Długość montażowa: 180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
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Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Yonos PICO 25/1-6
Masa netto ok.: 1,8 kg
Numer artykułu: 4215515

Cena całkowita 216,00

Plus 23% VAT 49,68

Całkowita cena brutto 265,68
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3

2

11

6

4

Tryb praca/rezerwa dp-v

5

Wysokość podnoszenia

Q / m³/h0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2

H / m

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

A1

1,1

2,5

1,1

2,5

Rodzina charakterystyki

95 °C-10 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FInsulation class

4215515

0,02 kW

1,8 kg

2,50 m

1,10 m³/h

0,36 mm²/s

971,70 kg/m³

80,00 °C

2,50 m

1,10 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Strona tloczna

Strona ssawna

Wymiary przyłącza

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Napięcie zasilania

Max. prędkość obrotowa

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Yonos PICO 25/1-6

Glandless standard high-efficiency pump

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość podnoszenia

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Carbon graphite, all Carbon

1.4122, X39CrMo17-1

PP-GF40

5.1300, EN-GJL-200

Wał

Magazyn materiału

Wirnik

Korpus pompy

1 MPa

180 mm

...

Rodzaj pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Silnik z przekładnią czołową

Pobór mocy P1

Pobór prądu

Współczynnik EEI

Emitted interference

Interference resistance

Dławik przewodu

dp-v

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

1 x PG11

Silnik EC

IPX2D

0,44 A

0,04 kW

≤ 0,2

±10 %

0,5 m/ 3 m/ 10 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN10

G 1½, PN10

40 °C

Woda 100 %

4200 1/min

Zmiany zastrzeżone 3 / 3Strony

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Wersja danych 01.07.2019

Glandless standard high-efficiency pump

Dane techniczne

Yonos PICO 25/1-6

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Pompa co

Ogrodowa 2
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1 Stratos PICO Z 20/1-4 PG1 493,00 493,00

 Ta pompa obiegowa jest przeznaczona tylko do wody u żytkowej.
 
 Niewymagająca konserwacji pompa obiegowa wody użytkowej
(wersja bezdławnicowa) ze złączką gwintowaną, silnikiem
synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu,
wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowaną elektroniczną
regulacją wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Z
maksymalną sprawnością, z dużym momentem rozruchowym,
wyposażona w automatyczną funkcję deblokady. Możliwość
zastosowania we wszystkich instalacjach wody użytkowej (od +2
do +70°C).
 
 Standardowo dostępne następujące funkcje:
 - Możliwość wstępnego wyboru rodzajów regulacji w celu
optymalnego dostosowania obciążenia Ręczny rodzaj pracy Δp-c
(stała różnica ciśnień)
 - Rodzaj pracy sterowany temperaturą 
 - Wykrywanie dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody
użytkowej
 - Wbudowane zabezpieczenie silnika
 - Sygnalizacja pracy i awarii (z kodami błędów)
 - Wskaźnik bieżącego zużycia w watach i łącznej liczby
kilowatogodzin, lub
 - wskazanie aktualnego przepływu i aktualnej temperatury
 - Funkcja Reset do zerowania licznika elektrycznego lub do
przywracania ustawień fabrycznych
 - Funkcja „Hold” (blokada przycisków) do blokady ustawień
 - Minimalne zużycie, tylko 3 W
 - Automatyczna funkcja deblokady
 - Standardowo z pokrywą izolacji termicznej
 
Dane eksploatacyjne
Przetłaczane medium: Woda  100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy: 45,00 °C
Przepływ: 0,75 m³/h
Wysokość podnoszenia: 1,50 m
temperatura przetłaczanej cieczy: 2...70 °C
temperatura otoczenia: 0 ...40 °C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Max. dozwolona twardość całkowita w systemach cyrkulacyjnych
ciepłej wody użytkowej: 3,57 mmol/l (20 °dH)

Dane silnika
Generowanie zakłóceń: EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia: EN 61000-6-2
Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Maks. wejście prądowe P1: 25 W
Prędkość obrotowa maks.: 3500 1/min
Prąd znamionowy: 0,26 A
: IPX4D
Dławik przewodu: 1 x PG11

Materiały
Korpus pompy: 1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
Wirnik: PPE-GF30
Wał: 1.4122, X39CrMo17-1
Magazyn materiału: Carbon graphite, all Carbon
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Wymiary montażowe
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej: G 1¼ , PN10
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej: G 1¼ , PN10
Długość montażowa: 150 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Stratos PICO Z 20/1-4
Masa netto ok.: 1,77 kg
Numer artykułu: 4216470

Cena całkowita 493,00

Plus 23% VAT 113,39

Całkowita cena brutto 606,39
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0,507 m0,507 m

2,51 m

1,51 m

3,51 m

DP-C4

Wysokość podnoszenia

Q / m³/h0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8

H / m

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

A1

0,75

1,5

0,75

1,5

Rodzina charakterystyki

70 °C2 °C

Informacje dot. zamawiania

Długość zabudowy pompy

Temperatura przetłaczanej cieczy

Maksymalne ciśnienie robocze

FInsulation class

4216470

0,02 kW

0,01 kW

1,8 kg

1,50 m

0,75 m³/h

0,60 mm²/s

990,30 kg/m³

45,00 °C

1,50 m

0,75 m³/h

Materiały

Masa netto ok.

Strona tloczna

Strona ssawna

Wymiary przyłącza

Dopuszczalna tolerancja napięcia

Stopień ochrony

Napięcie zasilania

Max. prędkość obrotowa

Moc nominalna P2

Dane silnika

Max. temp otoczenia

Numer pozycji

Stratos PICO Z 20/1-4

Glandedless high-efficiency pump

Dane o produkcie

Pobór mocy P1

Wysokość pod.

Przepływ

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Lepkość kinematyczna

Gęstość

Temperatura przetłaczanej cieczy

Medium

Wysokość pod.

Przepływ

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

+

Carbon graphite, all Carbon

1.4122, X39CrMo17-1

PPE-GF30

1.4409, GX2CrNiMo19-11-2

Wał

Magazyn materiału

Wirnik

Korpus pompy

1 MPa

150 mm

...

Tryb pracy

Minimalna wysokość dopływu przy

50 / 95 / 110°C

Pobór mocy P1

Pobór prądu

dp-c

IPX4D

0,26 A

Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

3,57 mmol/l (20 °dH)

0,03 kW

±10 %

/ / 

1~ 230 V / 50 Hz

G 1¼, PN10

G 1¼, PN10

40 °C

Woda 100 %

3500 1/min

Glandedless high-efficiency pump

Dane techniczne

Stratos PICO Z 20/1-4

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Pompa cwu

Ogrodowa 2



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projekt Ogrodowa 2

Nr obliczeń Wymiennik co

Przygotował/Data 24.07.2019

Moc

∆TLog

Min. przewymiarowanie

Płyn

Temp. wejściowa

Temp. wyjściowa

Przepływ masowy

Wejśc. przepływ objęt.

Wyjśc. przepływ objęt.

Max. spadek ciśnienia

DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

K czysty

K zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia

Prędk. w przyłączach

Prędk. w urządz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Płyn

Temp. referencyjna

Gęstość

Ciepło właściwe

Przewodność cieplna

Lepkość dynamiczna

Strona 1 Strona 2

kW

°C

%

°C

kg/s

°C

m³/h

m³/h

kPa

24,0

13,6

0

Water Water

124,0

62,0

0,09

0,35

0,34

25,0

60,0

80,0

0,29

1,05

1,06

25,0

DANE WEJŚCIOWE

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

m²

m²K/kW

W/m²K

W/m²K

%

kPa

m/s

m/s

[-]

W/m²K

0,6

0,1142

4351,4

2906,9

50

0,5

0,23

0,05

607

7375,0

3,8

0,70

0,13

1274

13720,6

°C

kg/m³

kJ/kgK

W/mK

Ns/m²

Water

93,0

964,16

4,19

0,673

0,0003

70,0

979,82

4,19

0,653

0,0004

Water

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LB31-20H-1"

0203-0637

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]1,88 2,63

Temp. obliczeniowa 124,0 80,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,0 0,0

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.3



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LB31-20H-1"

0203-0637

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C

°C

30

230

-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l0,6

Objętość str. zimnej l0,6

Waga kg3,9

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K2 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K3 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K4 - Gwint zewnętrzny  G 1"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.3



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Projekt Ogrodowa 2

Nr obliczeń Wymiennik cwu

Przygotował/Data 24.07.2019

Moc

∆TLog

Min. przewymiarowanie

Płyn

Temp. wejściowa

Temp. wyjściowa

Przepływ masowy

Wejśc. przepływ objęt.

Wyjśc. przepływ objęt.

Max. spadek ciśnienia

DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

K czysty

K zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ciśnienia

Prędk. w przyłączach

Prędk. w urządz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Płyn

Temp. referencyjna

Gęstość

Ciepło właściwe

Przewodność cieplna

Lepkość dynamiczna

Strona 1 Strona 2

kW

°C

%

°C

kg/s

°C

m³/h

m³/h

kPa

27,0

9,1

0

Water Water

62,0

35,0

0,24

0,87

0,86

25,0

10,0

60,0

0,13

0,46

0,47

25,0

DANE WEJŚCIOWE

Strona 1 Strona 2

Strona 1 Strona 2

m²

m²K/kW

W/m²K

W/m²K

%

kPa

m/s

m/s

[-]

W/m²K

1,3

0,0117

2375,4

2311,4

3

0,9

0,58

0,06

405

6910,0

0,3

0,31

0,03

164

3932,2

°C

kg/m³

kJ/kgK

W/mK

Ns/m²

Water

48,5

991,14

4,19

0,630

0,0006

35,0

996,00

4,19

0,614

0,0007

Water

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

Całk. ilość wymienników

Ilość w połącz. szereg./równoleg.

LB31-40H-1"

0203-0639

1

1/1

Ciśnienie obliczeniowe 3,0 3,0 bar

(Standardowe obliczenia)

Liczba Prandtla [-]3,75 4,91

Temp. obliczeniowa 62,0 60,0 °C

Spadek ciśn. w króćcach kPa0,0 0,0

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.3



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Numer katalogowy

LB31-40H-1"

0203-0639

PARAMETRY PRACY:

Max. ciśnienie

Max. temperatura

Min. temperatura

Grupa płynu

bar

°C

°C

30

230

-195

1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objętość str. gorącej l1,2

Objętość str. zimnej l1,2

Waga kg6,2

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K2 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K3 - Gwint zewnętrzny  G 1"

K4 - Gwint zewnętrzny  G 1"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

CAIRO PRO 1.2.1.3



VA x n

gdzie:

VA - pojemność instalacji w dm
3

VA = dm
3

n   - współczynnik rozszerzalności cieplnej cieczy

n = 3,55 przy temperaturze zasilania Tz =

VA x

pe = psv - ∆pA =

gdzie:

psv - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

psv = 3,0 bar

∆pA - różnica ciśnienia otwarcia zaworu bepieczeństwa

∆pA = 0,5 bar

pe - pa

pe + 1

gdzie:

pa - ciśnienie początkowe w stanie zimnym

pa = 0,90 bar

Ve + VV

= dm
3

DOBRANO CIŚNIENIOWE NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP NG35 - 1,0 szt.

=

=

DOBÓR NACZYNIA PRZEPONOWEGO Z CZĘŚCIĄ GAZOWĄ
WYPEŁNIONĄ AZOTEM, wg DIN4751 cz.1 i DIN 4807 cz.2

ADRES: ul. Ogrodowa 2

Pojemność ekspansywna Ve

=

dm
3=

VV =
0,50%

100
Ve 11,0

90
o
C

dm
3

310,0

0,46

3,0

bar2,5

Współczynnik ciśnienia Df

Ciśnienie końcowe pe

Df

100

Pojemność naczynia przeponowego wynosi

Zawartość wstępna wody Vv

Df

dm
3Vn =

=

=

Vn

30,6

30,6

Pojemność znamionowa Vn



Obliczenie wypływu wody z pękniętego wymiennika

[kg/h]

gdzie:

b-współczynnik zależny od różnićy ciśnień p2-p1, gdy:

1

2

p2-ciśnienie nominalne w sieci ciepłowniczej     p2 = 1,6 [MPa]

0,3 [MPa]

90 ρ= [kg/m
3
]

15,0 [mm
2
]

 = 5345,66

Obliczenie wymaganej wewnętrznej średnicy króćca dopływowego do

[mm]

gdzie:

αc -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy     - 0,40

do  = 13,77 [mm]

[kg/h]

gdzie:

A1 -obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu.

p0- ciśnienie  odpływowe

ρ1 - gęstość wody przed zaworem 70 ρ1= [kg/m
3
]

 = 11464,004

Zawór został prawidłowo dobrany

>

DN25

DN25

0,40

[kg/h]

997,8

Dobrano zawór bezpieczeństwa typ SYR 1915 

Sprawdzenie przepustowości dobranego zaworu.

Wstępnie dobrano zawór bezpieczeństwa typ SYR 1915 

o średnicy siedziska do= 20 mm αc=

o średnicy siedziska do= 20 mm αc= 0,40

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA UKŁADU C.O., GDY ŹRÓDŁEM 
CIEPŁA JEST WYMIENNIK W OPARCIU O PN-B-2414:1999 ORAZ WUDT-UC-WO-

A/01:01.2005

965,34

ADRES: ul. Ogrodowa 2

p2-p1<5bar:b=

p1- ciśnienie  nastawy  zaworu  bezpieczeństawa      p1 =

p2-p1>5bar:b=

A - powierzchnia przekroju                                       A =

ρ - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.     Tz =

[kg/h]

ρπα ×−×××
×=

)(03,5

4

01 pp

m
d

c

o

&

1011 )(03,5 ρα ×−×××= ppAm cz
&

zm&

m&

zm& m&

ρ×−⋅××= )pp(Ab03,5m 12
&

c.o. WP



Obliczenie wypływu wody z pękniętego wymiennika

[kg/h]

gdzie:

b-współczynnik zależny od różnićy ciśnień p2-p1, gdy:

1

2

p2-ciśnienie nominalne w sieci ciepłowniczej    p2 = 1,6 [MPa]

0,6 [MPa]

70 ρ= [kg/m
3
]

15,0 [mm
2
]

 = 4766,63

Obliczenie wymaganej wewnętrznej średnicy króćca dopływowego do

[mm]

gdzie:

αc -dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy- 0,30

do  = 12,52 [mm]

[kg/h]

gdzie:

A1 -obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu.

p0- ciśnienie  odpływowe

ρ1 - gęstość wody przed zaworem 60 ρ1= [kg/m
3
]

 = 12070,371

Zawór został prawidłowo dobrany

>

DN25

[kg/h]

0,30

[kg/h]

983,24

Dobrano zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115

Sprawdzenie przepustowości dobranego zaworu.

20 mm αc= 0,30o średnicy siedziska do=
DN25

ρ - gęstość wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.      Tz =

mm αc=

DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA UKŁADU C.W.U., GDY ŹRÓDŁEM 
CIEPŁA JEST WYMIENNIK W OPARCIU O PN-B-2414:1999 ORAZ WUDT-UC-

WO-A/01:01.2005

997,8

ADRES: ul. Ogrodowa 2

p2-p1<5bar:b=

p1- ciśnienie  nastawy  zaworu  bezpieczeństawa       p1 =

p2-p1>5bar:b=

Wstępnie dobrano zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115 

o średnicy siedziska do= 20

A - powierzchnia przekroju                                        A =

ρπα ×−×××
×=

)(03,5

4

01 pp

m
d

c

o

&

1011
)(03,5 ρα ×−×××= ppAm cz

&

zm&

m&

zm& m&

ρ×−⋅××= )pp(Ab03,5m 12
&
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  Inwestor

  Nazwa rysunku

  Projektował

  Sprawdził

  Skala:   Rys. nr:   Data:

  Obiekt

Branża:

62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616
e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Węzeł cieplny

Rzut pomieszczenia węzła

mgr inż. Marcin Straszewski
Upr. nr LOD/0618/POOS/06

Sanitarna 1:50 S-03 07.2019

instalacyjna

Specjalność:

Miasto Konin
Pl. Wolności 1, 62-500 Konin

Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Ogrodowej 2, 62-510 Konin

mgr inż. Radosław Dziubczyński
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09 instalacyjna

Specjalność:

Wszystkie urządzenia w węźle montować zgodnie z dokumentacją DTR
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Odciąć zasilanie z sąsiedniego budynku
przez zakręcenie zaworów odcinających
i demontaż dźwigni zaworowych

  Inwestor

  Nazwa rysunku

  Projektował

  Sprawdził

  Skala:   Rys. nr:   Data:

  Obiekt

Branża:

62-530 Posada, ul. Tuwima 16, tel. 881-938-616
e-mail: mastrasanit@poczta.fm

Podłączenie istniejących instalacji c.o. i wodociągowych

Rzut piwnicy

mgr inż. Marcin Straszewski
Upr. nr LOD/0618/POOS/06

Sanitarna 1:100 S-04 07.2019

instalacyjna

Specjalność:

Miasto Konin
Pl. Wolności 1, 62-500 Konin

Węzeł cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Ogrodowej 2, 62-510 Konin

mgr inż. Radosław Dziubczyński
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09 instalacyjna

Specjalność:

w.z., c.w.u. i cyrk.
z budynku sąsiedniego

c.o. z budynku sąsiedniego


