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CZĘŚĆ I

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Lubaczów, lipiec 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006r., nr 133, poz. 935), oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pod nazwą:
"Instalacja c.o. w budynku Konkatedry i Sanktuarium" (lokalizacja: 37-600 Lubaczów,
ul Kościuszki 2, działka nr 3583, 3584 i 3585, Obręb: 0001 Lubaczów), został wykonany
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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Branża sanitarna
mgr inż. Artur Szyk
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OPIS TECHNICZNY
1 . DANE OGÓLNE
Obiekt:

Instalacja c.o. w budynku Konkatedry

Adres:

37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 2, działka nr 3583, 3584 i 3585,
Obręb: 0001 Lubaczów

Nazwa zadania: Głęboka termomodernizacja budynków parafii rzymskokatolickiej pw.
św. Stanisława w Lubaczowie wraz z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii
2 . PO DSTAWA OPRACO WANIA








Audyt energetyczny obiektu;
Wizja lokalna na obiekcie;
Inwentaryzacja;
Ustalenia z Inwestorem;
Uzgodnienia międzybranżowe;
Obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura techniczna;
Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w
literaturze technicznej i materiałach fabrycznych.

3 . ZAKRES OPRACO WANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany - wykonawczy instalacji ogrzewania w
budynku Konkatedry w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława w Lubaczowie. Zakres
prac obejmuje wykonanie ogrzewania podłogowego w kościele. Projekt źródła ciepła (kotły
gazowe kondensacyjne) w budynku parafialnym kancelarii-archiwum wraz z
doprowadzeniem medium grzewczego do budynku Konkatedry - wg oddzielnego
opracowania.
4 . O PIS ZASTOSO WANYCH ROZWIĄZ AŃ
Z uwagi na niską sprawność obecnego źródła ciepła (kotły gazowe), projektuje się
nowe źródło ciepła - kotły gazowe, kondensacyjne, o wysokiej sprawności. Projekt kotłowni
gazowej wg oddzielnego opracowania.
Kotłownia gazowa będzie zasilała projektowane ogrzewania podłogowe w kościele
pod ławkami oraz w przedsionkach głównych wejść do kościoła, z wyłączeniem pomieszczeń
pełniących funkcje dodatkowe np. zachrystia, pomieszczenia w podziemiach itd.
4.1. Zalety o g rzewa nia po dło g o weg o w ko ściele
Stałe utrzymanie niższej temperatury wody przekłada się bezpośrednio na niższe
koszty ogrzewania. Niższa temperatura sprawia ponadto, że ruch powietrza jest mniej
intensywny.
Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem niezawodnym, higienicznym i nie zakłóca
estetyki wnętrza kościoła. Posadzka bardzo szybko wysycha, co ma duże znaczenie, gdy przy
niekorzystnej pogodzie wierni wchodzą w mokrym obuwiu. Zmniejsza to ryzyko rozwoju
grzybów i bakterii.

Zaletą tego typu ogrzewania jest równomierne oddawanie ciepła na poziomie podłogi.
Przy jego zastosowaniu odczucia osób przebywających w kościele są na pograniczu
komfortu: ciepło w nogi, chłodno na wysokości głowy. Jest to układ najkorzystniejszy ze
względu na fizjologię człowieka. Ogrzewanie podłogowe, zapewniając korzystniejszy rozkład
temperatury, sprawia, że podobne odczucie komfortu cieplnego pojawia się przy niższej
temperaturze (odczuwalna temperatura jest średnio o 2 do 4 stopni wyższa w porównaniu z
tradycyjnym ogrzewaniem). Zmniejszenie temperatury pomieszczenia przekłada się na
dodatkowe oszczędności na ogrzewaniu (można przyjąć, że obniżenie temperatury o jeden
stopień przynosi oszczędności energii na poziomie ok. 6%). Przy niższej temperaturze
powietrza w pomieszczeniu zmniejsza się zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie powietrza
wentylacyjnego. Straty ciepła przewodów zasilających są nieduże dzięki niskiej temperaturze
czynnika grzejnego. A zatem tak zwana „podłogówka” jest efektywna energetycznie,
charakteryzując się mniejszym zużyciem energii do wytworzenia porównywalnego komfortu
cieplnego niż tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe.
Koszty eksploatacyjne są minimalne. Instalacja bardzo dobrze współpracuje z kotłami
kondensacyjnymi. Prawidłowa regulacja wyklucza przegrzewanie pomieszczeń. Użytkowanie
i konserwacja systemu jest dla użytkownika bardzo proste. Należy jedynie okresowo
sprawdzać temperaturę wody zasilającej i jej przepływ przez poszczególne obiegi. Trzeba
także przestrzegać dopuszczalnych obciążeń podłogi grzejnej, aby nie powodować jej
pęknięć. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe jest systemem,
którego trwałość wynosi co najmniej 50 lat.
4.2. Źró dło ciepła
Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania podłogowego będzie projektowana wg
oddzielnego opracowania kotłownia gazowa zlokalizowana w sąsiednim budynku
parafialnym kancelarii-archiwum. Ciepło dostarczane będzie rurociągami preizolowanymi do
przedmiotowego budynku Konkatedry - pom. techniczne w piwnicach konkatedry.
Kotłownia będzie przygotowywać czynnik grzewczy z zastosowaniem odpowiedniej
armatury oraz sterowania.
Do instalacji ogrzewania należy doprowadzić wodę bieżącą w celu napełnienia i
uzupełniania ewentualnych ubytków wody z instalacji centralnego ogrzewania.
W pom. technicznym należy przewidzieć zawory mieszające z siłownikiem, pompy
obiegowe, regulator, zawory odcinające, równoważące, zwrotne oraz filtry, odpowietrzniki i
zawory spustowe wg części rysunkowej opracowania.
4.3. O pis instalacji
Instalację ogrzewania projektuje się jako wodną, dwururową z dolnym rozdziałem
czynnika. Rozprowadzenie instalacji wykonać z zastosowaniem rozdzielaczy na poziomie
piwnic w wykonaniu nad i podtynkowym.
Przyjęto temperatury zasilania obiegu grzewczego: tz = 55 °C
Kościół będzie ogrzewany za pomocą ogrzewania płaszczyznowego podłogowego
zasilanego z kotłowni poprzez dwa kotły gazowe kondensacyjne. Czynnik grzewczy będzie
rozprowadzony przewodami głównymi do rozdzielaczy a następnie na poszczególne podłogi
grzewcze. Zaprojektowano 24 podłogi grzewcze o powierzchniach w zakresie 4,8m2 do
14,2m2. W pomieszczeniu technicznym w piwnicach kościoła projektuje się rozdzielacz
hydrauliczny bezciśnieniowy DN100. Na przewodach ogrzewania podłogowego dla Kościoła
zaprojektowano zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25, pompę obiegową o parametrach
roboczych: wysokość podnoszenia - 26,1kPa, wydajność - 1,84m3/h , zawór regulacyjny
ręczny DN25 oraz armaturę filtracyjną (DN32), odcinającą (DN32) i spustową (DN15).
Wielkości zaworów oraz nastaw pokazano na rozwinięciu instalacji ogrzewania.
Projektuje się wykonanie instalacji grzewczej z rur stalowych czarnych bez szwu

łączonych poprzez spawanie (przewody główne rozprowadzające na poziomie piwnicy) oraz
rur z tworzywa sztucznego z wkładką aluminiową. Głównie przewody rozprowadzające
stalowe prowadzić w piwnicach, pod stropem na zawiesiach systemowych w izolacji
termicznej. Natomiast od rozdzielaczy do podłóg grzewczych instalację wykonać z rur
tworzywowych z wkładką aluminiową zachowując wytyczne montażu producenta. Trasy
prowadzenia przewodów i średnice zaznaczono na odpowiednich rzutach instalacji.
Instalację podłogową zwymiarowano w sposób umożliwiający samo odpowietrzanie
układu – zachowanie prędkości przepływającego czynnika.
Przejścia przez ściany konstrukcyjne oraz stropy wykonać w tulejach ochronnych,
stalowych. Mocowanie oraz trasę rurociągów prowadzić w sposób pozwalający na naturalną
kompensację wydłużeń cieplnych na łukach, kolanach. Instalację wykonać w temperaturze
powyżej 0°C. Odpowietrzenia instalacji wykonać zgodnie z normą PN-91/B-02420.
Ogrzewanie podłogowe
Projektuje się ogrzewanie podłogowe pod ławkami w nawach kościoła oraz w
przedsionkach.
Zasilenie pętli grzewczych instalacji ogrzewania podłogowego wykonać z
rozdzielaczy jako jedną ciągłą pętlę bez dodatkowych łączeń (zastosować rurę grzewczą ze
zwoju dł. 100m lub 200m). Projektuje się szafki na poszczególne rozdzielacze w wykonaniu
podtynkowym lub natynkowym. Szafki na rozdzielacze zaprojektowano pod stropem piwnic.
Zaprojektowano ogrzewanie podłogowe jako rozwiązanie systemowe. Przekrój przez
podłogę grzewczą wg części rysunkowej.
W skład ogrzewania wchodzi:
 przewody z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej ø16;
 systemowa pły;a (w funkcji izolacji oraz jako element do którego są mocowane pętle
grzewcze),
 zalecana automatyka: napędy termiczne do zaworów regulacyjnych;
 rozdzielacze z wkładkami zaworowymi;
 plastyfikator do wylewki betonowej zwiększający poprawność działania ogrzewania
podłogowego.
Rozprowadzenia czynnika grzewczego za pomocą rur wielowarstwowych
mocowanych do systemowej płyty za pomocą specjalnych klipsów. Zaprojektowano
rozdzielacze ze stali nierdzewnej, które należy doposażyć w zawór regulacyjny ręczny i po
dwa zawory odcinające.
Ogrzewanie pod ławkami wykonać w postaci podestu (cokołu). Wykończenie podłóg
grzewczych w postaci płytek ceramicznych.
W przedsionkach należy skuć istniejącą podłogę łącznie z częścią warstw
podposadzkowych, a następnie wykonać izolację termiczną ze styropianu twardego EPS 200
034 o gr. min 5cm. Pozostałe warstwy podłogowe analogicznie do ogrzewania pod ławkami.
Wykończenie podłogi w przedsionkach z płytek granitowych.
Na etapie wykonawstwa należy potwierdzić z Inwestorem lokalizacją ławek dla
parafian w stosunku do przyjętej w projekcie lokalizacji ogrzewania podłogowego. Należy
przewidzieć odpowiedni sposób montażu ławek nad podłogami grzewczymi aby nie doszło do
uszkodzenia w trakcie montażu.
4.4. Stero wanie, armatura i zabezpieczeni a
Projektowana instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym. Instalacja
centralnego ogrzewania zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich zaworów
bezpieczeństwa oraz naczyń wzbiorczych na instalacji wg projektu kotłowni będącego
odrębnym opracowaniem oraz niniejszej części rysunkowej .
Instalacja będzie sterowana poprzez automatykę zastosowanego systemu ogrzewania

podłogowego zintegrowaną z: czujnikiem temperatury wewnętrznej w kościele, pompą
obiegową w pom. technicznym w piwnicach Konkatedry, pompą obiegową w kotłowni
gazowej, siłownikiem zaworu trójdrogowego, czujnikiem pogodowym na zewnętrz oraz
regulatorem (termostatem).
5 . IZO LACJ E TERM ICZNE INSTALACJ I
Jako izolację termiczną przewodów centralnego ogrzewania zastosować należy otulinę
z pianki poliuretanowej odpowiadającej wymaganiom stawianym przez Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Przewody instalacji ogrzewania centralnego ogrzewania izolować wg poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentów

1
2
3

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody centralnego ogrzewania wg poz. 1-4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

4
5
6

Minimalna grubość
izolacji cieplnej
λ=0,035 W/(m·K)*
20 mm
30 mm
równa średnicy wewn.
½ wymagań z poz. 1-3
½ wymagań z poz. 1-3
6 mm

*Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano
w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej

6 . PRÓBA CIŚNIENIOWA
Próbę instalacji i całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne i
przemysłowe” oraz z normą PN-77/M-34031.
W czasie eksploatacji należy zapewnić odpowiednią jakość wody grzejnej, która
powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i odpowiadać wymaganiom normy
PN-93/C-04607.
7 . PLAN BIOZ
Przedmiotowa Inwestycja ze względu na rodzaj i zakres planowanych prac nie
wymaga sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
8 . UWAGI KOŃCOWE





Rysunki i część opisowa niniejszego opracowania są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi.
Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami
oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą mieć dopuszczenie do
stosowania. Materiały, aparaty i urządzenia powinny posiadać atesty, świadectwa













jakości i gwarancje.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych
systemów.
Całość robót powinna odpowiadać wymogom stawianym przez Warunki Techniczne
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych;
 Polskie Normy;
 instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów oraz dostawców
stosowanych materiałów budowlano-instalacyjnych;
 przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujących jakość materiałów
oraz wykonywanych robót.
Osoby przewidziane do przeglądów, obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń
poszczególnych elementów instalacji, powinny zostać stosownie przeszkolone.
Instalacje należy poddawać przeglądom technicznych, zgodnie z Dokumentacją
Techniczno Ruchową.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i
instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
Po zakończeniu robót instalacyjnych (przez zakryciem przewodów) instalację należy
poddać próbom szczelności.
W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą
koordynacją międzybranżową.
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OP 17
VA 200
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PRZEDSIONEK
NR 2
OP 14
VA 200

OP 12
VA 200

PRZEDSIONEK
NR 1

OP 16
VA 200
OP 10
VA 200

OP 6
VA 200

OP 8
VA 200

OP 22
VA 200

OP 5
VA 200

OP 4
VA 200

OP 3
VA 200
OP 15
VA 200

NAWA
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- wylewka (jastrych)
- folia PE
- styropian twardy EPS 200 034
- folia PE

- 2 cm
- 5 cm
- 3cm
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Woda grzewcza - zasilanie

OGRZEWANIE

KONKATEDRZE

Termometr
Manometr
Filtr

Z_ODC DN32

Z_ODC DN32

Z_ZWR DN32
H=26,1 kPa
Z_ODC DN32

Pompa obiegowa

STAD_odw
4,00
DN25

F_SIAT DN32
Z_ODC DN32
Naczynie wzbiorcze
Reflex NG18

VF3_3d
Z_ODC DN32

130 kW

Naczynie przeponowe

Z_ODC DN32

ROZDZIELACZ DN 100

budynku parafialnym
kancelarii-archiwum
opracowania)
ROZDZIELACZ DN 100
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Z_ODC DN32
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Z_ODC DN32
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Z_ODC DN32

gazowej
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OP4
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1
1
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OP5
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R-2 (3)

2
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Rzut piwnic - modernizacja instalacji grzewczej
2. Rzut przyziemia - modernizacja instalacji grzewczej
3. Schemat instalacji grzewczej Sanktuarium

rys. nr S-1
rys. nr S-2
rys. nr S-3

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓ LNE
Obiekt:

Instalacja c.o. w budynku Sanktuarium

Adres:

37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 2, działka nr 3583, 3584 i 3585,
Obręb: 0001 Lubaczów

Nazwa zadania: Głęboka termomodernizacja budynków parafii rzymskokatolickiej pw.
św. Stanisława w Lubaczowie wraz z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii
2. PODS TAWA O PRACO WANIA








Audyt energetyczny obiektu;
Wizja lokalna na obiekcie;
Inwentaryzacja;
Ustalenia z Inwestorem;
Uzgodnienia międzybranżowe;
Obowiązujące normy, normatywy techniczne, katalogi urządzeń, literatura techniczna;
Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w
literaturze technicznej i materiałach fabrycznych.

3. ZAK RES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany - wykonawczy instalacji ogrzewania w
budynku Sanktuarium w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława w Lubaczowie.
Zakres prac obejmuje podłączenia obiegu instalacji ogrzewania Sanktuarium do
nowoprojektowanego źródła ciepła w budynku parafialnym kancelarii - archiwum. Zakres
prac obejmuje również izolację istniejących przewodów grzewczych. Projekt źródła ciepła
(kocioł gazowy kondensacyjny) w budynku parafialnym kancelarii-archiwum wraz z
doprowadzeniem medium grzewczego do budynku Konkatedry - wg oddzielnego
opracowania.
4. OPIS ZASTOSOWANYCH RO ZWIĄZAŃ
Budynek Sanktuarium jest ogrzewany z zastosowaniem ogrzewania grzejnikowego,
zasilanego z kotła gazowego znajdującego się w podziemiach budynku Konkatedry. Z uwagi
na zły stan techniczny instalacji oraz niską sprawność obecnego źródła ciepła, projektuje się
m.in. nowy kocioł gazowy, kondensacyjny, o wysokiej sprawności. Nowy kocioł projektuje
się w sąsiednim budynku parafialnym kancelarii-archiwum. Projekt źródła ciepła (kocioł
gazowy kondensacyjny) w budynku parafialnym kancelarii-archiwum wraz z
doprowadzeniem medium grzewczego do budynku Konkatedry (pom. techniczne w
piwnicach) - wg oddzielnego opracowania. Ciepło dostarczane będzie rurociągami
preizolowanymi do przedmiotowego budynku Konkatedry - pom. techniczne w piwnicach
konkatedry.
Instalacja zasila grzejniki wodne konwekcyjne w nawach Sanktuarium. Projektuje się
odłączenie istniejącego obiegu ogrzewania Sanktuarium w pom. technicznym i podłączenie
go do przewodów grzewczych wyprowadzonych z nowej kotłowni w budynku parafialnym
kancelarii-archiwum.
W pom. technicznym Konkatedry (miejsca wejścia przewodów preizolowanych)

przewidziano odpowiednią armaturę tj.: pompę obiegową, zawory odcinające, zawór zwrotny,
filtr, odpowietrzniki i zawory spustowe, itd., zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Projektowana instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym. Instalacja
centralnego ogrzewania zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich zaworów
bezpieczeństwa oraz naczyń wzbiorczych na instalacji. Do instalacji ogrzewania doprowadzić
wodę bieżącą w celu napełnienia i uzupełniania ewentualnych ubytków wody z instalacji
centralnego ogrzewania.
Istniejące miedziane przewody grzewcze do grzejników w Sanktuarium, prowadzone
w piwnicach są nieizolowane. Projektuje się izolację istniejących przewód instalacji
grzewczych w piwnicach, z pom. technicznego w piwnicach Konkatedry do Sanktuarium.
Przewody do Sanktuarium prowadzone są pod stropem, przy ścianach. Wskazane w cz.
rysunkowej przewody miedziane, należy zdemontować, następnie ponownie zamontować na
zawiesiach systemowych z zachowaniem niezbędnych odległości umożliwiających montaż
izolacji termicznej. Projektuje się izolację z zastosowaniem otulin izolacyjnych wg punktu
"Izolacje termiczne instalacji".
Przejścia przez ściany konstrukcyjne oraz stropy wykonać w tulejach ochronnych,
stalowych. Mocowanie oraz trasę rurociągów prowadzić w sposób pozwalający na naturalną
kompensację wydłużeń cieplnych na łukach, kolanach. Instalację wykonać w temperaturze
powyżej 0°C. Odpowietrzenia instalacji wykonać zgodnie z normą PN-91/B-02420.
Instalacja będzie sterowana poprzez automatykę zastosowanego systemu ogrzewania
zintegrowaną z: czujnikiem temperatury wewnętrznej w kościele, pompą obiegową w pom.
technicznym w piwnicach Konkatedry, pompą obiegową w kotłowni gazowej, czujnikiem
pogodowym na zewnętrz oraz regulatorem (termostatem).
5. IZO LACJE TERMICZNE INSTALACJI
Jako izolację termiczną przewodów centralnego ogrzewania zastosować należy otulinę
z pianki poliuretanowej odpowiadającej wymaganiom stawianym przez Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Przewody instalacji ogrzewania centralnego ogrzewania izolować wg poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentów

1
2
3

Średnica wewnętrzna do 22 mm
Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody centralnego ogrzewania wg poz. 1-4, ułożone w
komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

4
5
6

Minimalna grubość
izolacji cieplnej
λ=0,035 W/(m·K)*
20 mm
30 mm
równa średnicy wewn.
½ wymagań z poz. 1-3
½ wymagań z poz. 1-3
6 mm

*Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano
w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej

6. PRÓBA CIŚ NIENIOWA
Próbę instalacji i całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne i
przemysłowe” oraz z normą PN-77/M-34031.
W czasie eksploatacji należy zapewnić odpowiednią jakość wody grzejnej, która

powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i odpowiadać wymaganiom normy
PN-93/C-04607.
7. PLAN BIO Z
Przedmiotowa Inwestycja ze względu na rodzaj i zakres planowanych prac nie
wymaga sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
8. UWAGI K OŃCOWE















Rysunki i część opisowa niniejszego opracowania są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi.
Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami
oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na
względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą mieć dopuszczenie do
stosowania. Materiały, aparaty i urządzenia powinny posiadać atesty, świadectwa
jakości i gwarancje.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów zastosowanych
systemów. Całość robót powinna odpowiadać wymogom stawianym przez Warunki
Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych;
 Polskie Normy;
 instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów oraz dostawców
stosowanych materiałów budowlano-instalacyjnych;
 przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujących jakość materiałów
oraz wykonywanych robót.
Osoby przewidziane do przeglądów, obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń
poszczególnych elementów instalacji, powinny zostać stosownie przeszkolone.
Instalacje należy poddawać przeglądom technicznych, zgodnie z Dokumentacją
Techniczno Ruchową.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i
instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
Po zakończeniu robót instalacyjnych (przez zakryciem przewodów) instalację należy
poddać próbom szczelności.
W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą
koordynacją międzybranżową.
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H= 30 kPa
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Naczynie wzbiorcze
Reflex NG12
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OGRZEWANIE
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Z_ODC DN32
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