
I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHN OLOGICZNEGO 
 

 Źródłem ciepła na potrzeby C.O. dla budynku będzie kocioł kondensacyjny gazowy 
opalany paliwem gazowym GZ-50, parametry czynnika grzewczego 70/50oC. 

 
Instalacja dwururowa z rozdziałem górnym wykonana będzie w systemie 

rozgałęźnym, z pionowym oraz poziomym rozprowadzeniem przewodów do 
poszczególnych grzejników. 
 
 Elementami grzejnymi będą grzejniki płytowe w wykonaniu typowym z podłączeniem 
bocznym COSMONOVA.  
Przy grzejnikach płytowych z podłączeniem bocznym, na gałązkach zasilających 
montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną typu RA-N15 o średnicy 
dn 15 mm wyposaŜone w głowice termostatyczne, a na rurociągach powrotnych zawory 
odcinające kątowe z moŜliwością spustu wody z instalacji o średnicy φ 15 mm. 

 
Instalacja obliczona jest na parametry czynnika grzewczego 70/50 oC. Czynnik 

grzejny – woda. 
Obliczenia hydrauliczne wykonano przy uŜyciu programu komputerowego C.O. 

wersja 3.5 P. Wereszczyńskiego. 
 

Przewody magistralne oraz piony instalacji c.o. naleŜy wykonać z rur polipropylenowych 
stabilizowanych w systemie BOR3  lub z rur PEX z wkładką aluminiową. 

 
Instalację grzejnikową wykonać z rur pp w systemie bor3 lub z rur pex z wkładką 

aluminiową. 
 
Odgałęzenia do grzejników naleŜy prowadzić w bruzdach sciennych. Prowadzenie 

instalacji w części graficznej na rzucie i rozwinięciu. 
 
Do podwieszania i mocowania rurociągów C.O. stosować typowe obejmy i 

zawiesia np. firmy Hilti, rozstaw zawiesi i podpór wykonać zgodnie z normą PN-64/B-
10400 Tab.nr 2. 

Do kompensacji wydłuŜeń cieplnych stosować naturalne zmiany kierunków 
rurociągów centralnego ogrzewania. 
 Rurociągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występowało ich samo 
odpowietrzenie instalacji. Na przewodzie zasilającym w najwyŜszych punktach instalacji 
zamontować samoczynne zawory odpowietrzające. Na powrocie instalacji c.o. w 
najniŜszych punktach (rozdzielacz główny) naleŜy zamontować zawory spustowe 
umoŜliwiające opróŜnienie instalacji. Automatyczne odpowietrzniki naleŜy zamontować 
przy kaŜdym rozdzielaczu. Instalacja odpowietrzana będzie dodatkowo poprzez 
odpowietrzniki grzejnikowe. 

Po wykonaniu prac montaŜowych instalację naleŜy dokładnie przepłukać i poddać 
próbie szczelności na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŜy uznać za wykonaną pozytywnie, 
jeŜeli zamontowany manometr w ciągu 30-tu minut nie wykaŜe spadku ciśnienia. 
  Po wykonaniu prób szczelno ści instalacji nale Ŝy przeprowadzi ć 
regulacj ę instalacji ustawiaj ąc odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych 
oraz zaworach umieszczonych na rozdzielaczach.  
 Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy uŜyciu otulin termoizolacyjnych 
z pianki polietylenowej grub. 30 mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez COBRTI  Technika Instalacyjna INSTAL. 
Przewidziano dwa obiegi grzewcze ogrzewania płaszczyznowego. Instalację ogrzewania 
płaszczyznowego projektuje się we wskazanych w projekcie na rys. C.O.-01 i C.O.-02 
pomieszczeniach budynku. 



Zastosowany materiał na przewody. 
Połączenia przewodów zasilających rozdzielacze naleŜy wykonywać za pomocą złącz z 
pierścieniem pełnym. 
 
Prowadzenie przewodów i kompensacja wydłu Ŝeń. 
Prowadzenie przewodów zasilających rozdzielacze przewiduje się w przestrzeni 
międzystropowej na parterze oraz w posadzkach.  
Przy przejściach przewodami rozprowadzającymi przez otwory drzwiowe naleŜy 
zwróci ć szczególn ą uwagę na prowadzenie przewodów środkiem ( w osi drzwi )  w 
celu uniknięcia przebicia przewodów instalacji C.O.  podczas montaŜu listew progowych. 
Sugeruje się montaŜ listew na klej silikonowy. 
Do kompensacji wydłuŜeń cieplnych stosować naturalne zmiany kierunków rurociągów 
ogrzewania. 

 
Monta Ŝ instalacji 
 
Do podwieszania i mocowania rurociągów stosować typowe obejmy i zawiesia np. firmy 
Hilti, rozstaw zawiesi i podpór wykonać zgodnie z normą PN-64/B-10400 Tab.nr 2. 
Do kompensacji wydłuŜeń cieplnych stosować naturalne zmiany kierunków rurociągów 
centralnego ogrzewania. 
Rurociągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występowało ich samo odpowietrze-
nie instalacji. Na przewodzie zasilającym w najwyŜszych punktach instalacji zamontować 
samoczynne zawory odpowietrzające. Na powrocie instalacji c.o. w najniŜszych 
punktach (rozdzielacz główny) naleŜy zamontować zawory spustowe umoŜliwiające 
opróŜnienie instalacji. Automatyczne odpowietrzniki naleŜy zamontować przy kaŜdym 
rozdzielaczu. Instalacja odpowietrzana będzie dodatkowo poprzez odpowietrzniki 
montowane na instalacji. 

 
Próby i regulacja instalacji 
Po wykonaniu prac montaŜowych instalację naleŜy dokładnie przepłukać i poddać próbie 
szczelności na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŜy uznać za wykonaną pozytywnie, jeŜeli 
zamontowany manometr w ciągu 30-tu minut nie wykaŜe spadku ciśnienia. 
Po wykonaniu prób szczelno ści instalacji nale Ŝy przeprowadzi ć regulacj ę instalacji 
ustawiaj ąc odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych ora z zaworach 
regulacyjnych.  
 
Izolacja ruroci ągów 
Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy uŜyciu otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 30 mm, np. typu THERMAFLEX PUR. 
Przewody rozprowadzające oraz odcinki przewodów od rozdzielaczy do odległych 
grzejników podłogowych oraz pozostałych grzejników zaizolować cieplnie przy pomocy 
izolacji podtynkowej THERMOCOMPACT S o grubości ścianki 9 mm. 
 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez COBRTI  Technika Instalacyjna INSTAL. 

 
II. KOTŁOWNIA 

1.1 Przeznaczenie projektowanej kotłowni 

Kotłownia powyŜsza stanowić będzie indywidualne źródło ciepła dla budynku. 

Pokrywać będzie zapotrzebowanie cieplne dla: 

o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania OBIEG C.O.1 

o przygotowania c.w.u.  



Kotłownia pracować będzie z priorytetem ciepłej wody uŜytkowej ( udział mocy cieplnej do 
przygotowania C.W.U. w stosunku do zapotrzebowania stanowi 40% ).  

Do obliczeń przyjęto moc kotłowni 35  kW. 

1.2 Lokalizacja kotłowni 

Kotłownia usytuowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze w 
pomieszczeniu technicznym. Wejście do kotłowni z zewnątrz. Minimalna wysokość 
pomieszczenia w świetle –  3,5 m, powierzchnia 10,73 m2, kubatura 37,5 m3. 

o Kotłownia nie posiada oświetlenia naturalnego.  

o W kotłowni naleŜy zapewnić oświetlenie sztuczne. 

o Podłoga kotłowni wykonana z ceramiki nienasiąkliwej, antypoślizgowej oraz 
niepylącej, gwarantującej prawidłową pracę palników i automatyki.  

o Po obwodzie kotłowni przewidziano montaŜ odwodnień liniowych 
gwarantujących odpływ wody z urządzeń oraz zaworów bezpieczeństwa oraz 
podczas nieprzewidzianych ubytków wody z instalacji. NaleŜy wykonać spadek 
posadzek w kotłowni i=1% w kierunku wpustów podłogowych. NaleŜy wykonać 
odprowadzenie kanalizacyjne do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

o W kotłowni przewidziano wywietrzak dachowy o średnicy 160 mm. 

1.3 Wydajno ść cieplna kotłowni 

Dla powyŜszych potrzeb projektuje się kotłownię wodną wyposaŜoną w kocioł 
kondensacyjny wyposaŜony w palnik promiennikowy przystosowany do spalania gazu 
GZ-50. Przyjęto kocioł o znamionowej mocy w zakresie 5,2 - 35 kW. 

1.4 Wymagany no śnik ciepła 

Nośnikiem ciepła w projektowanej kotłowni w instalacji grzewczej będzie woda o 
parametrach 70/50° C . 

1.5 Paliwo dla kotłowni 

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy załoŜeniu opalania urządzeń gazowych gazem 
ziemnym Gz-50 o wartości opałowej równej Wu=33500 kJ/m3. 

1.6 Charakterystyka cieplno-technologiczna kotłowni  

Zaprojektowano kotłownię wodną ze źródłem ciepła stanowiącym kocioł gazowy. 

Straty ciepła w budynku Qco = 26 6661kW 

 Moc zainstalowana kotłowni z 1 kotłem - 35 kW. 

Kotłownia pracować będzie w systemie zamkniętym, którego zabezpieczenie stanowić 
będzie zgodnie z PN/91-B/02414 urządzenie stabilizujące w postaci wzbiorczego 
naczynia przeponowego typu REFLEX N 100, R 1". Zabezpieczenie kotła zgodnie z 
przepisami UDT poprzez zastosowanie zaworu bezpieczeństwa (moduł przyłączeniowy 
kotła posiada króciec przyłączeniowy dla zaworu bezpieczeństwa), zawór 
bezpieczeństwa typu SYR 1915-DN25 x DN25, 4 bary. 

 Obieg wody grzewczej w kotłowni wymuszony będzie poprzez pompę obiegu 
instalacji C.O.. Napełnianie oraz uzupełnianie zładu grzewczego nastąpi wodą 
zmiękczoną zgodnie z wymogami normy PN-93/C-04607.  

 Podstawowe urz ądzenia: 



o 1 gazowy kocioł kondensacyjny o łącznej mocy 5,2-35 kW. 

o Przeponowe naczynie wzbiorcze  typu REFLEX N 100 R1”. 

o Pompy obiegowe 

o Zasobnik C.W.U. o pojemności 400 dm3. 

o Przeponowe naczynie wzbiorcze do układu C.W.U. 0 pojemności 33 dm3 

o Automatyka kotłowni 

Odprowadzenie spalin do atmosfery z kotła kondensacyjnego nastąpi indywidualnym 
przewodem powietrzno-spalinowym w wykonaniu z stali kwasoodpornej o wymiarach 
60/100 mm. 

1.7 Opis projektowanych rozwi ązań - charakterystyka urz ądzeń, 
zabezpieczenia układów 

1.7.1 Źródło ciepła 

Źródłem ciepła kocioł kondensacyjny o mocy 5,2-35  kW. 

Dane techniczne  kotła kondensacyjnego o mocy 35 kW: 

o sprawność 106% 

o modulowany palnik promiennikowy Matrix  

o Moc : 5,2-35 kW 

o Pojemność wodna kotła: 2,8 dm3 

o masa kotła 47 kg 

Sterownik standardowy - dostarczany z kotłem. Praca kotła sterowana jest regulatorem 
pogodowym na obiegach C.O. oraz czujnikiem temperatury C.W.U. 

1.7.2 Układ centralnego ogrzewania, ciepła technolo gicznego  

Układ centralnego ogrzewania będzie działał jako pompowy, zamknięty. 

Układ grzewczy kotłowni składać się będzie docelowo z jednego obiegu instalacji 
centralnego ogrzewania: 

- ogrzewanie grzejnikowe – OBIEG C.O.1 

OBIEG  C.O. - INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO -  70/50°C 

wyposaŜony będzie w pompę wymuszającą obieg czynnika grzejnego firmy Wilo-Stratos 
25/1-12 CAN PN 6/10, G 1 1/4", poł. kołnierzowe, Q= 5,02 m3/h, H = 8,3 m, P = 0,12 kW, 
silnik: prąd jednofazowy, 230-240 V. 

1.7.3 Zabezpieczenie układu centralnego ogrzewania  

Układ centralnego ogrzewania zabezpieczyć naleŜy jednym głównym, przeponowym 
naczyniem wzbiorczym „Reflex” typ 100 N,  podłączonym do powrotu obiegów 
grzewczych rurą wzbiorczą o średnicy Dn 25 mm. 

Głównym zabezpieczeniem przed wzrostem ciśnienia w źródle ciepła będzie 
membranowy zawór bezpieczeństwa „SYR”  1 1/2" , typ 1915 montowany przy zestawie 
podłączeniowym kotła. Kocioł wyposaŜony jest fabrycznie w króciec do zawór 
bezpieczeństwa.  

NaleŜy wykona ć podej ścia kanalizacyjne do spuszczania wody z instalacji C.O. 



 oraz podej ścia kanalizacyjne pod układ neutralizatora skroplin . 

1.7.4 Układ przygotowania C.W.U. 

Przygotowanie ciepłej wody odbywać się będzie w zestawie zasobniku ciepłej wody 
uŜytkowej o pojemności 400 dm3, wyposaŜonego w węŜownicę grzewczą. 

W podgrzewaczach naleŜy przeprowadzać okresowe (np. jeden raz w tygodniu w czasie 
nieuŜytkowania instalacji c.w.u.) przegrzewanie ciepłej wody uŜytkowej do temperatury 
70°C w celu dezynfekcji. Przed bateriami umywalkowymi oraz naleŜy przewidzieć montaŜ 
zaworów termostatycznych mieszających zabezpieczających przed poparzeniem. 

Układ wody grzewczej przygotowującej c.w.u. będzie włączony do zasilania i dolnego 
powrotu kotła przed sprzęgłem hydraulicznym.  

Zabezpieczeniem układu od strony c.w.u. b ędą:  

• zawór bezpieczeństwa  membranowy „SYR” 1’, typ 2115 , wielkość A x A1 - 25 x 32 
mm, średnica siedliska Dn 20 mm, ciśnienie otwarcia 6 bar, zamontowany na podejściu 
zimnej wody do kaŜdego zasobnika C.W.U. 

• naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemności 25 dm3 – ( dobrane w oparciu o 
program do doboru naczyń przeponowych REFLEX ). 

Zaprojektowano pompę cyrkulacyjną w układzie ciepłej wody uŜytkowej „Wilo” typ WILO 
Stratos ECO-Z 32/1-5 , G 1 ", poł. mufowe, Q= 1,68 m3/h, H = 3,5 m, P = 0,12 kW, silnik: 
prąd jednofazowy, 230-240 V, poł. gwint. DN 25, silnik jednofazowy, 230 V, zuŜycie energii 
287 kWh/a, pobór mocy 0,045 kW. 

1.7.5 Napełnianie i uzupełnianie zładu 

Woda grzewcza, zasilająca instalację, grzewczą musi spełniać wymogi jakościowe 
określone w normie PN-93/C-04067. W celu ograniczenia osadzania się osadów 
zmniejszających przewodzenie ciepła i powstawania korozji oraz zapewnienia 
bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła zaprojektowano system uzdatniania wody 
wodociągowej uzupełniającej straty wody w obiegu C.O. Woda surowa przepływać 
będzie przez filtr wstępny mechaniczny typu I 25-50, zatrzymujący większe cząsteczki 
zanieczyszczeń oraz cząsteczki, które ewentualnie mogą przedostać się do instalacji. 
Przed stacją uzdatniania wody naleŜy zamontować zawór antyskaŜeniowy EA dn20. 
Następnie woda będzie przepływała przez zmiękczacz jonowymienny typu AQUASET 
500 do rurociągu powrotnego układu grzewczego poprzez regulator ciśnienia wody 
ustawiony na ciśnienie p= 4,0 bar. 

1.7.6 Odprowadzenie spalin z kotła  

Zaprojektowano indywidualny przewód powietrzno-spalinowy w wykonaniu z blachy 
kwasoodpornej o wymiarach 60/100 mm. PoniŜej połączenia przewodu spalin z kotłem 
naleŜy zamontować odkraplacz i wyczystkę, z wpięciem do neutralizatora kondensatu. 
Całkowita wysokość przewodów powietrzno spalinowych powinna wynosić około 1,5 m 
powyŜej połaci dachu.  

Kondensat spływający po przewodach powietrzno-spalinowych i po ścianach w kotle 
naleŜy odprowadzić zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a następnie do 
kanalizacji sanitarnej.  

1.7.7 Neutralizacja kondensatu 



Kwaśny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kotle 
kondensacyjnym i przewodzie spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji naleŜy 
zneutralizować w neutralizatorze skroplin kondensatu. 

1.7.8 Automatyczna stabilizacja ci śnień w kotłowni 

Utrzymywanie stałego ciśnienia w całej instalacji grzewczej spełni naczynie przeponowe 
typu REFLEX N 100/6 R1” po stronie wody grzewcze, naczynie wzbiorcze typu REFIX 
DD 33 R1” dla układu przygotowania C.W.U. 

1.7.9 Aparatura regulacyjna obiegów kotłowych 

Aparatura regulacyjna obiegu kotła zabudowana na kotle ujęta w zakresie dostawy kotła. 
Sposób współpracy z innymi urządzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym 
kotłowni. 

1.8 Warunki techniczne wykonania i monta Ŝu 

1.8.1 Ruroci ągi i armatura 

W projektowanej kotłowni występują rurociągi przewodzące następujące media: 

o wodę grzewczą niskotemperaturową, 

o wodę zmiękczoną, 

o wodę zimną oraz ciepłą uŜytkową 

o 40%-towy roztwór glikolu propylenowy 

 Rurociągi technologiczne instalacji C.O. oraz  C.W.U. kotłowni wykonać z rur stalowych 
przewodowych, czarnych ze szwem łączonych przez spawanie. W miejscach wskazanych w 
dokumentacji montować odpowietrzniki automatyczne inst. c.o., oraz termometry i 
manometry lub termomanometry oraz zawory odcinające i zwrotne. 

 Rurociągi wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych z połączeniami 
gwintowanymi, lub rur miedzianych twardych odpowiednich średnic łączonych lutem miękkim 
z zachowaniem odpowiednich średnic wewnętrznych. 

Podparcia i zawieszenia rurociągów wykonać wg norm branŜowych, własnej technologii 
wykonawcy orurowania względnie typu HILTI. 

Maksymalne odległości między podparciami w zaleŜności od średnicy nominalnej rurociągów 
wynoszą: 

dn 15 - 1,50m 

dn 20 - 1,8 m 

dn 25 - 2,10 m 

dn 32 - 2,40 m 

dn 40 - 2,60 m 

dn 50 - 3,00 m 

dn 65 - 3,20 m 

dn 80 - 3,50 m 

dn 100 - 4,20 m 

Przejścia przez ściany rur naleŜy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych 
obustronnie pianką PU, z tym, Ŝe przejście przez ściany stanowi ące granic ę  wydzielonej 



strefy po Ŝarowej naleŜy wykonać w stalowej tulei ochronnej zabezpieczonej w następujący 
sposób: 

1. rur stalowych - uszczelnić specjalną masą ognioodporną produkcji firmy HILTI o 
symbolu CP601S.,  

2. rur z tworzyw sztucznych naleŜy zabezpieczyć obejmą ognioochronną Hilti o symbolu 
CP 644.  

Armatura odcinająca - zawory kulowe, mufowe lub kołnierzowe produkcji krajowej. Zawory 
zwrotne - płytkowe do montaŜu między kołnierzami płaskimi lub mosięŜne grzybkowe.   
Po wykonaniu instalację co i cwu  (bez naczyń wzbiorczych) naleŜy poddać próbie 
szczelności ciśnieniowej zgodnie z pkt 8.5.2. „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”. Z dokonanych prób naleŜy sporządzić 
protokół.  

1.8.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne 

Urządzenia typowe, montowane w kotłowni takie jak kotły, pompy, podgrzewacze cwi 
inne urządzenia winne być zabezpieczone antykorozyjnie przez producentów tych 
urządzeń, a wszelkie uszkodzenia powłok antykorozyjnych powstałe w czasie ich 
transportu, składowania i montaŜu naleŜy usunąć. 

Rurociągi i ich konstrukcje wsporcze będą zabezpieczone przez wykonawcę 
orurowania kotłowni zgodnie z KOR-3A ( Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed 
korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich ) . Przed malowaniem 
powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji stalowych naleŜy oczyścić do II-go 
stopnia czystości i następnie 2-krotnie pomalować farbą antykorozyjną podkładową oraz 
2-krotnie farbą nawierzchniową. 

Farby winne być odporne na temperaturę do 100° C. Izolowa ć naleŜy wszystkie rurociągi, 
które przewodzą wodę o temperaturze powyŜej + 40 ° C. 

Izolację termiczną naleŜy wykonać z wysokiej jakości otulin o przewodności cieplnej 

λ = 0,032 w/mK z zastosowaniem płaszcza ochronnego.  

Izolację ciepłochronną rurociągów i urządzeń w kotłowni wykonać przy uŜyciu otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej typu "STEINONORM 300" w płaszczu z folii 
niepalnej mocowanej taśma elastyczna. 

Przy nakładaniu izolacji naleŜy zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie 
mocować izolację spinkami lub taśmą. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez COBRTI  Technika 
Instalacyjna INSTAL. 

Izolacja cieplna przewodów instalacji w kotłowni po winna spełnia ć wymagania 
określone w §133.9-10 zał ączniku nr 2 ROZPORZ ĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690,  
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2 008 r. 

1.8.3 Warunki monta Ŝu 

Wszystkie urządzenia kotłowni naleŜy zmontować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, 
które równocześnie określają warunki odbioru i eksploatacji tych urządzeń.. Całość robót 
montaŜowych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 



„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz.6 – 
instalacje C.O. 

1.9 Wytyczne bran Ŝowe 

1.9.1 Budowlane 

Ogólne wytyczne dotyczące wymogów dla pomieszczeń kotłowni zawarte są w normie 
PN-B-02431-1. 

W projektowanej kotłowni naleŜy wykonać następujące roboty budowlane: 

o otwory nawiewne i wywiewne wentylacji pomieszczenia kotłowni, 

o uszczelnić wszystkie przewody wychodzące z kotłowni 

o wykonać wodoszczelną posadzkę, wykonać konstrukcję do mocowania kotła 

1.9.2 Elektryczne 

Kotłownia wyposaŜona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj: 

o instalację oświetleniową, 

o zasilanie pomp, 

o zasilanie palnika promiennikowego 

o zasilanie kotła 

1.9.3 Instalacje sanitarne 

o doprowadzenie do kotłowni rurociągu wody zimnej 

o doprowadzenie do kotłowni instalacji gazowej 

o odprowadzenie ścieków z wpustów podłogowych, zlewu  

1.9.4 Wentylacja kotłowni 

Wentylacja w kotłowni musi zapewnić dopływ świeŜego powietrza do wentylacji ogólnej 
kotłowni - zastosowano w projekcie gazowe kotły z zamkniętą komorą spalania. 

1.10 Pozostałe zagadnienia zwi ązane z budow ą i eksploatacj ą kotłowni 

1.10.1 Zagadnienia BHP 

Kotłownię zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami                  
i normami uwzględniając przy tym wszelkie wymogi BHP: 

o drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia, posiadające od wewnątrz 
zamknięcia bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem, 

o wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna, 

o wymagane przejścia i dojścia do urządzeń, 

o zabezpieczenie urządzeń i obiegów cieplnych przed wzrostem temperatury                   
i ciśnienia, 

o odpowiednie uziemienie urządzeń z napędem elektrycznym, 

o zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urządzeń                     
i rurociągów przewodzących wodę o temperaturze > 40° C, 

o zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem stęŜenia gazu ziemnego                    
w pomieszczeniu. 



o odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, progów itp. 

Kotłownia powinna stanowić wydzieloną strefę poŜarową. Wymagana jest odporność 
ogniową przegród wydzielających kotłownię. 

Wymagania te odnoszą się takŜe do obudowy kanału wentylacyjnego oraz komina, na 
kondygnacjach poza kotłownią /EI 60/. Wymagany jest atest odporności ogniowej dla 
drzwi do kotłowni. Pomieszczenie kotłowni naleŜy wyposaŜyć w jedną gaśnicę proszkową 
o masie środka 2 kg. Zamiennie moŜna stosować gaśnice śniegową o masie środka j.w. 
Wg obecnego stanu prawnego kotłownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczeń 
zagroŜonych wybuchem. 

Kotłownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane są okresowe czynności 
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, 
wskazany przez Wykonawcę kotłowni oraz Dostawcę urządzeń.                             W 
ograniczonym zakresie moŜliwy jest doraźny serwis /głównie diagnoza usterki, prosta 
obsługa tablicy elektrycznej kotłowni/ przez odpowiednio przeszkolonego pracownika 
UŜytkownika kotłowni. Stały dozór nad praca kotłowni powinien mieć miejsce poprzez 
wyprowadzenie sygnałów awarii do miejsca uzgodnionego z UŜytkownikiem obiektu, a 
takŜe poprzez zdalny monitoring. Inwestor powinien określić miejsca wyprowadzenia 
sygnałów awarii kotłowni. 

Zagadnienia BHP, związane z pracą kotłowni, ograniczają się z jednej strony do 
uniemoŜliwienia dostępu do kotłowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom wykonującym czynności serwisowe, a takŜe zapewnienia 
ciągłości pracy kotłowni. Wymaganiem odnośnie drzwi wejściowych do kotłowni jest 
moŜliwość ich otwarcia pod naciskiem od strony kotłowni /zamkniecie bezklamkowe oraz 
samozamykacz/. Stosowanie w miarę szorstkich wykładzin podłogowych ma 
uniemoŜliwić przewrócenie się serwisanta. 

Wymaga się takŜe wyraźnego oznakowania drogi wyjścia z kotłowni na zewnątrz 
budynku, oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wyłącznika głównego 
prądu oraz sprzętu p-poŜ., wywieszenie w pomieszczeniu kotłowni wykazu telefonów 
alarmowych oraz instrukcji obsługi kotłowni. 

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kotłowni muszą być przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP obowiązujących w kotłowniach gazowych. 

1.10.2 UciąŜliwo ść kotłowni dla naturalnego środowiska 

Kotłownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego GZ-50 jest 
przyjazna dla naturalnego środowiska. 

1.10.3 Obsługa eksploatacyjna kotłowni 

Projektowana kotłownia jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi, 
jedynie ograniczonego nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

1.11 Odbiory 

Przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz przekazanie kotłowni Inwestorowi naleŜy 
do obowiązków Wykonawcy Kotłowni. Podstawowy odbiór kotłowni powinien zostać 
dokonany przy udziale Inwestora w obecności Inspektora właściwego oddziału Urzędu 
Dozoru Technicznego. Wykonawca kotłowni zobowiązany jest dostarczyć na czas 
odbioru wymagane dokumenty zamontowanych urządzeń. 



O uruchomieniu kotłowni naleŜy powiadomić Komendę Powiatowej StraŜy PoŜarnej oraz 
Inspektorat Ochrony Pracy. Przyłącze gazu do kotła powinno być odebrane przez 
Dostawcę gazu, z którym naleŜy podpisać umowę na dostawę gazu. 

1.12 Monitorowanie stanu pracy kotłowni 

NaleŜy wykonać sygnalizacje stanów awarii kotłowni. Jako minimum naleŜy przewidzieć 
sygnalizowanie optyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wody w kotle, 
przekroczenia temperatury wody w kotle STB oraz sygnalizacje wycieków gazu. Miejsce 
wyprowadzenia sygnalizacji awarii uzgodnić z UŜytkownikiem obiektu oraz UDT. 
Sygnalizacje stanów awarii kotła oraz palnika wyprowadzić z konsoli kotła, wg DTR tej 
konsoli oraz w porozumieniu z producentem kotłów. 

1.13 Uwagi ko ńcowe 

1. Wykonanie kotłowni, próby i odbiory zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a takŜe z aktualnymi "Warunkami 
Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie". 

/Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r./ Zmiany do „Warunków Technicznych” 

wg Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, 

poz. 1156 z dnia 12.05.2004 r./. 

2. Wykonanie kotłowni powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. /Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. poz.460/ wraz 

z późniejszymi zmianami. 

3. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŜy zamontować na ścianie północnej. 

4. MontaŜ automatyki kotłowni, jej rozruch oraz serwis gwarancyjny i dalszą eksploatację 
naleŜy wykonywać w porozumieniu z dostawcą oraz producentem urządzeń. 

1.14 Wykaz stosowanych norm i przepisów 

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. - Wymagania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury 

lipiec 2000 i urządzeń. - Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niŜ 1,0. 

 
UWAGA! 

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si ę uŜywanie innych materiałów i 
urządzeń niŜ ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunk iem 
zachowania parametrów technicznych. 
Wszelkie ewentualne zmiany i odst ępstwa od opracowania projektowego wymagaj ą 
uzgodnienia z biurem projektowym. 

 

 

 



III. KLIMATYZACJA 

1. Urządzenia 

Zaprojektowano następujące urządzenia oparte o system klimatyzacji firmy DAIKIN: 

A) 

Jednostka zewn ętrzna  – agregat z inverterem typu 4MXS80 (system Multi SPLIT) (ozn. na 
rys. Jz-01)   

Wydajność  ziębnicza 7,7 kW, 
Czynnik chłodniczy R10A 

Moc elektryczna 3,20 kW, 230 V 

Wymiary 735x936x300 mm 

Jednostki wewn ętrzne   – cztery jednostki typu FTXS 25  ( ozn. na rys. jako JED1-JED4 ) 

Wydajność chłodnicza jednostki wewn. -  3,2 kW 

Wymiary 550x755x285 mm 

Sterowanie pilotem lub ściennym sterownikiem 

B) 

Jednostka zewn ętrzna  – agregat z inverterem typu 4MKS 58E  (system Multi SPLIT) (ozn. 
na rys. Jz-02)   

Wydajność  ziębnicza 5,8 kW, 
Czynnik chłodniczy R10A 

Moc elektryczna 2,16 kW, 230 V 

Wymiary 735x936x300 mm 

Jednostki wewn ętrzne   – dwie jednostki typu FTKS 35C ( ozn. na rys. jako JED5 i JED6 ) 

Wydajność chłodnicza jednostki wewn. -  3,2 kW 

Wymiary 550x755x285 mm 

Sterowanie pilotem lub ściennym sterownikiem 

C) 

Jednostka zewn ętrzna  – agregat z inverterem typu RXS20G (ozn. na rys. Jz-03)   

Wydajność  ziębnicza 2,8 kW, 
Czynnik chłodniczy R10A 

Moc elektryczna 1,6 kW, 230 V 

Wymiary 550x765x285 mm 

Jednostki wewn ętrzne   – dwie jednostki typu FTXS 20G  ( ozn. na rys. jako JED7 ) 

Wydajność chłodnicza jednostki wewn. -  2,8 kW 

Wymiary 295x800x215 mm 

Sterowanie pilotem lub ściennym sterownikiem 

 

 



2. Monta Ŝ jednostek wewn ętrznych i zewn ętrznych 

MontaŜ urządzeń - jednostek wewnętrznych i zewnętrznych prowadzić zgodnie z instrukcją 
montaŜu tych urządzeń i warunkami gwarancji . Wykonawca niezaleŜnie od producenta 
udziela gwarancji jakości wykonanych robot. 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia - autoryzację do montaŜu wydaną przez 
producenta wybranego systemu. 

Klimatyzatory ścienne w pomieszczeniach mocować bezpośrednio do ścian wewnętrznych 
za pomocą fabrycznych wkrętów i uchwytów.  

Jednostkę zewnętrzną montować na dachu budynku . Dla jednostki zewnętrznej wykonana 
musi zostać konstrukcja wsporcza wg wytycznych producenta. 

Jednostkę zewnętrzną naleŜy posadowić na odpowiedniej konstrukcji - zapewniającej 
stabilność urządzenia podczas pracy oraz gwarantującej odpowiednio rozłoŜoną siłę 
cięŜkości urządzenia na konstrukcji wsporczej. 

3. Monta Ŝ instalacji chłodniczej 

Instalację prowadzić w rurze ochronnej przez przegrody budowlane. Mocowanie przy 
pomocy typowych uchwytów dla rur miedzianych chłodniczych . 

Wszystkie instalacje związane z jednostką wewnętrzną ( instalacja chłodnicza , elektryczna, 
sterowania , skroplin) naleŜy prowadzić w korytkach instalacyjnych w na parterze budynku. 
W pomieszczeniach instalacje naleŜy prowadzić w bruździe ściennej i odpowiednio 
zamaskować . Rury łączyć lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy 
PN-EN 387-2 .  

Z uwagi na występujące przewyŜszenia między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrzną 
naleŜy wykonać odpowiednie zasyfonowania przewodów chłodniczych, jak równieŜ dodać do 
instalacji odpowiednią ilość czynnika chłodniczego zgodnie z DTR producenta. 

4. Izolacja instalacji chłodniczej 

Dla instalacji chłodniczej prowadzonej wewnątrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne 
z poliolefinu o grubości 9 mm. 

Współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien być gorszy niŜ 0,033W/m2K w 
temp. –20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40oC . 

MontaŜ izolacji wykonać zgodnie z instrukcją montaŜu oraz zalecanych materiałów 
wybranego producenta . Połączenia wszystkich odcinków naleŜy sklejać doczołowo a 
następnie owinąć taśmą do łączenia izolacji. 

5. Instalacja odprowadzenia skroplin 

Od wszystkich jednostek wewnętrznych skropliny naleŜy odprowadzać grawitacyjnie 
przewodami PVC – rura cienkościenna 25 mm – do kanalizacji sanitarnej. Rurociągi łączone 
są poprzez klejenie. Prowadzenie rurociągów wymaga dokładnej uwagi na budowie - 
lokalizacja trasy ze względu na zachowanie spadków.  

Przed montaŜem jednostek wewnętrznych ustalić kierunek odprowadzenia skroplin .  

Przewody skroplin naleŜy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej na powierzchni 
zewnętrznej . Zastosować otuliny termoizolacyjne o grubości 3 mm . Przewody 
odprowadzania kondensatu naleŜy łączyć z instalacją kanalizacji sanitarnej poprzez 
zasyfonowanie minimum 15 cm. 



6. Instalacja sterowania 

Do kaŜdej jednostki wewnętrznej „przypisany” jest bezprzewodowy pilot sterowniczy. 

KaŜdą z jednostek naleŜy zaprogramować do sterowania tym samym pilotem. Jednostki 
mogą być równieŜ sterowane przy uŜyciu kaset sterujących umieszczonych na ścianie 
pomieszczenia. 

7. Próba szczelno ści instalacji 

Instalację chłodniczą po zmontowaniu naleŜy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie 

z instrukcją producenta systemu – „ test szczelności instalacji ” : napełnić instalację 

azotem do ciśnienia testowego ( określa producent systemu ) , po 24 godzinach 

naleŜy sprawdzić wszystkie połączenia , jeśli przyrządy nie wykaŜą 

ponadnormatywnego spadku ciśnienia , połączenia moŜna zaizolować. Próby 

naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy 

ciepła . Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Część 2: projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie . 

8. Uwagi ko ńcowe 

Całość robot wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano-montaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” z 1988 

roku. 
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IV. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI 

 

L.P. NAZWA ELEMENTU SZTUK PRODUCENT 
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 

1 
Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W mocy 5,2-35 kW 
- długość         360 
- wysokość     450 
- szerokość    860 

1 VIESSMANN 

Komin stalowy z blachy kwasoodpornej  
o średnicy 60/100 mm: 
a) zestaw bazowy SPS-J z wyczystką podłączeniową  
oraz zakończeniem pionowym 
b) Przejście dachowe + kołnierz przeciwdeszczowy SPS-J 
(przejście dla dachów płaskich ) 
c) Rura SPS-J o średnicy 60/100 mm - 3 x 1,0 m 

2 

d) Zakończenie - wyrzutnia spalin / czerpnia powietrza 
60/100 mm 

1 VIESSMANN 

3 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z 
wysokowydajną pompą obiegową typu WILO Stratos dn 25 

--- VIESSMANN 

4 Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego wygrzewu 
c.w.u. 

--- VIESSMANN 

5 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915-DN20, 4 bar 1 SYR 
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N o poj. 100 dm3 1 REFLEX 

7 Pompa ładująca zasobnik c.w.u. typu Stratos 20/1-6                            
( połączenie mufowe )  V=3,1 m3/h; dP=2,7 mH2O 

1 Wilo 

8 Zasobnik c.w.u. z  węŜownicą spiralną typ SGW(S) MAXI o 
pojemności 400 dm3 

1 Galmet 

9 Zawór bezpieczeństwa dla C.W.U. 
 typu SYR 2112 DN20 x DN25 mm 6 bar 

2 SYR 

10 Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody uŜytkowej typ  
Refix DD o poj. 33 dm3 

1 REFLEX 

11 Pompa cyrkulacyjna TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10 
V=2,1 m3/h; dP=2,1 mH2O 

1 Wilo 

12 Stacja neutralizacji kondensatu 1 VIESSMANN 
13 Kanał wywiewnu SPIRO o średnicy 160 mm --- --- 

ZKM20 Zawór kulowy odcinający mufowy dn 20 4 Valvex 
ZKM25 Zawór kulowy odcinający mufowy dn 25 2 Valvex 
ZKM32 Zawór kulowy odcinający mufowy dn 32 4 Valvex 
ZKM40 Zawór kulowy odcinający mufowy dn 40 2 Valvex 

TI Termometr aksjalny fi 80 mm 0-160 st. C 4 Afriso 
PI Manometr M-160 z kurkiem (0-1,0 MPa T=160oC) 6 Afriso 

 


