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1. Lista załączników. 

1) Plan zagospodarowania terenu. 

2) Rzut parteru - budynek technologiczny, 

3) Rzut parteru - budynek socjalno-techniczny 

4) Schemat technologiczny ogrzewania. 

5) Rozwiniecie instalacji ogrzewania podłogowego 

6) Rozwiniecie instalacji ogrzewania grzejnikowego 

7) Przekrój grzejnika podłogowego 
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2. Instalacja c.o. 

Założono parametry instalacji: 55/45 °C. 

Zapotrzebowanie na ciepło 

 budynek technologiczny  – 9,8 kW 

 budynek socjalno techniczny – 3,6 kW 

Razem  - 13,4 kW 

 

Projektuje się wykonać instalacje c.o. w poszczególnych budynkach w systemie 

z rozdzielaczami oraz: 

 w budynku technologicznym ogrzewanie podłogowe. 

 w budynku socjalno-technicznym ogrzewanie grzejnikowe. 

 

1.1.  Elementy instalacji c.o. 

W budynkach zainstalować rozdzielacze w szafkach metalowych. Na rozdzielaczach 

należy zainstalować odpowietrzniki automatyczne. Regulacja obiegów grzewczych odbywać 

się będzie poprzez zawory termostatyczne, w obiegu grzejnikowym - zamontowane na 

każdym grzejniku wraz z głowicą; w obiegu podłogowym - zamontowany w szafce 

rozdzielacza na każdym z obiegów. 

Przewody rozprowadzające oraz gałązki przy grzejnikach należy wykonać z rur o 

parametrach jak typu PE-RT/AL/PE-HD systemu Kan Therm lub równoważnych,  

Tmax = 80 °C, Pmax = 0.6 MPa. 

W najwyższych punktach instalacji, zamontować na zasilaniu i powrocie odpowietrzniki 

automatyczne. Grzejniki płytowe posiadają wbudowane odpowietrzniki ręczne.  

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach osłonowych. 

Przewody od rozdzielaczy do grzejników prowadzić w posadzkach w rurach 

osłonowych karbowanych (peszel). 

Rury w węźle ciepła oraz przewody rozprowadzające zaizolować otuliną Steinonorm o 

grubości izolacji 20 mm. 

Grzejniki w pomieszczeniach socjalnych dobrano stalowe płytowe o wysokości 60 cm, 

np. Purmo C22 60 lub inny równoważny oraz w pomieszczeniu szatni PURMO C11 45 lub 

inny rownowazny. 

Rury pętli grzewczych układać na styropianie z wierzchnia warstwą folii aluminiowej i 

umocować je spinkami do mat. Płyty grzejne oddzielone muszą być od sąsiednich 

powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych taśmą brzegową. Grubość wylewki nad rurami 

- 5 cm. Stosować beton klasy ZE20 z dodatkiem plastyfikatora. W przypadku wykładzin 
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podłogowych ceramicznych lub kamiennych zaleca się ułożenie na rurach siatek z drutu 

stalowego 3 mm o oczkach 10x10 cm w celu zbrojenia betonu. Przewody z LPE nie będące 

częścią grzejników podłogowych oraz w przejściach przez dylatacje należy prowadzić w 

rurze osłonowej karbowanej (peszel). 

1.2. Montaż instalacji c.o. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w 

której jest zainstalowana. Po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być montowana 

tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być 

zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 

uchwytów lub innych trwałych podparć. 

Grzejniki mocować do ścian za pomocą mocowań typowych, zalecanych przez 

producenta. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w 

sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia 

wykończenia przegród budowlanych, w których lub, na których gałązki te są prowadzone. 

Łączenie rur za pomocą przyłączek i śrubunków mosiężnych skręcanych oraz za 

pomocą połączeń zaprasowywanych typu press.  

Przejścia rur przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w stalowych tulejach 

ochronnych, które powinny być dłuższe od grubości ściany o minimum 5 cm a stropu o 

minimum 2 cm – przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą wypełnić materiałem trwale 

plastycznym umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie 

w niej naprężeń ścinających.  

Wykonać rozdzielacze z armatura zabezpieczającą, urządzenia zabezpieczające, 

pomiarowe oraz zawory wg. schematu technologicznego ogrzewania. 

Instalacje podłogową wykonać z rur LPE z osłona antydyfuzyjną. Połączenia rur LPE z 

nyplami przy rozdzielaczach wykonać za pomocą śrubunków przyłącznych.  

Montaż instalacji podłogowej wykonać wg. "Poradnika Projektanta" pkt 8. Pozostałe 

elementy wykonać wg. części graficznej projektu. 

Odcinki rur LPE nie tworzące pętli grzejnych oraz w przejściach przez dylatacje układać 

w "peszlu".  

1.3. Przewody. 

Urządzenia węzła cieplnego oraz sieć cieplną w budynku socjalno - technicznym 

prowadzić przewodami jak typu PE-RT/AL/PE-HD. 
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Rury do ogrzewania podłogowego musza mieć barierę antydyfuzyjną, np. PE-

X/AL/PE-X, Ø20, należy je układać bez połączeń w warstwie wylewki. 

Rozdzielacz z grzejnikami łączyć przewodami Ø15 jak typu PE-X/ALl/PE-X. 

Z pompy ciepła zasilanie i powrót wyprowadzić rurami PP25. Połączenie węzła 

cieplnego z budynkiem socjalno - technicznych poprowadzić podwójną rurą 

preizolowaną Ø25.  

2. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła do ogrzewania będą ściek. Dolnym obiegiem dla pompy ciepła będzie 

wężownica umieszczona w zbiorniku SBR. Dobrano pompę ciepła o znamionowej mocy 

cieplnej 16 kW, współczynniku efektywności COP 4,8, temperaturze max czynnika 

grzewczego 60°C i mocy akustycznej 50 db, DHP-L Opti 16 lub inna równoważna. 

Dopuszczalne ciśnienie robocze w obiegach pierwotnym i wtórnym: 3 bar. 

Parametry obiegu pierwotnego: 

 Maks temp na zasilaniu 20 C 

 Min temp na zasilaniu - 10 C 

Czynnikiem grzewczym powinna być niebieska mieszanka, z temperatura krzepnięcia -15C, 

na bazie glikolu etylenowego z inhibitorami do zabezpieczenia antykorozyjnego np. 

WarmTrager E2 lub inny rownoważny. 

Pompa obiegowa o wydajności do 3,4 m3/h i wysokości podnoszenia do 6 m, ciśnieniu 

roboczym do 1 MPa i średnicą przyłączy 1”, np. LFP ePOr 25/40 lub inna równoważna.  

Dodatkowym wyposażeniem układu pompy ciepła będą: 

 czujnik przepływu glikolu, 

 czujnik temperatury na obiegu glikolu, 

 przepływomierz na układzie wodnym, 

 ochrona przed zamarzaniem, 

2.1. Sterowanie. 

Sterowanie działaniem pompy ciepła powinno być uzależnione od informacji z 

czujników. W przypadku przekroczenia zadanych ustawień, pompa powinna 

automatycznie się wyłączać oraz przekazać informacje dla operatora (alarm). 

3. Montaż, próby, rozruch i ekploatacja instalacji. 

Montaż instalacji w systemie Kan-therm, próby szczelności itp, wykonać zgodnie z 

wytycznymi "Poradnika Projektanta", oprac. KAN oraz "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" oprac. PKTSGG W-wa. 
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W czasie wykonywania próby szczelności w stanie zimnym, połączonej z płukaniem 

wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte; zawory 

termostatyczne powinny mieć zamiast głowic nałożone kołpaki ochronne. Kołpaków nie 

dokręcać do końca. 

Ze względu na znaczną wrażliwość zaworów termostatycznych na mechaniczne 

zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnętrzna c.o. powinna być szczególnie 

starannie wypłukana. 

Przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji instalacji w stanie gorącym, należy 

dokonać wstępnej regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji 

technicznej; regulacja wstępna i jej ewentualne korekty nie wymagają spuszczania wody z 

instalacji. 

3.1. Wymagania dotyczące wody obiegowej 

Woda obiegowa w instalacji powinna spełniać warunki normy: PN-93/C-04607. 

Woda powinna być bez zawiesin i zanieczyszczeń. 

Przed napełnieniem instalacji należy dokładnie napełnić wodą surową. 

Płukanie instalacji powinno stanowić przejściowy warunek odbioru instalacji. 

4. Uwagi końcowe. 

Wielkość strat ciepła przyjęto w oparciu o obliczenia wykonane programem 

komputerowym Audytor OZC. 

Montaż instalacji w systemie Kan-therm i nadzór należy powierzyć Wykonawcom 

i Inspektorom nadzoru posiadającym odpowiednie kwalifikacje wydane przez KAN 

w specjalizacji montażu nowoczesnych instalacji z tworzyw sztucznych. 


