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1. POMPY CIEPŁA 

 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany będący zarazem projektem wykonawczym 

technologii pomp ciepła wraz z dolnym źródłem w budynku Zespołu Szkół Dwujęzycznych w 

Solarni przy ul. Raciborskiej 42 i 42a. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa między inwestorem, a projektantem; 

 Udostępnione przez inwestora podkłady budowlane; 

 Wizja lokalna; 

  Dane techniczne urządzeń zawarte w materiałach udostępnianych przez producentów; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

 

1.3. Akty prawne i normatywy wykorzystane w projekcie 

 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

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

systemu zamkniętego z naczyniami przeponowymi wzbiorczymi. Wymagania; 

 Dane techniczne urządzeń zawarte w materiałach udostępnianych przez producentów; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zm.) 

 Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji grzewczych. 

 

1.4. Opis stanu istniejącego 

 

W zakres projektu wchodzą dwa budynki: 

Budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną: 

 Powierzchnia zabudowy – 1102,45 m
2
;  

 Powierzchnia użytkowa budynku –  1632,85 m
2
;                                   

 Powierzchnia całkowita – 2175,34 m
2
; 

 Kubatura netto – 7809,57m
3
 

Budynek Gimnazjum: 

 Powierzchnia zabudowy – 271,15 m
2
;  

 Powierzchnia użytkowa budynku –  383,19 m
2
;                                   

 Powierzchnia całkowita – 617,85 m
2
; 

 Kubatura netto – 1072,00 m
3
; 
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Obecnie budynek Szkoły Podstawowej ogrzewany jest z kotła olejowego o mocy 140kW 

zlokalizowanego w piwnicy Szkoły Podstawowej. Istniejąca kotłownia olejowa wytwarza 

energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej dla 

Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej. 

Gimnazjum posiada niezależną kotłownie węglową wytwarzającą energię cieplną na potrzeby 

centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa przygotowana jest w miejscowych 

podgrzewaczach elektrycznych. 

 

1.5. Opis przyjętego rozwiązania 

 

Dotychczasowe źródła ciepła zostaną zastąpione przez kaskadę pomp ciepła typu solanka/woda 

z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów o głębokości 100m. każdy. Pompy ciepła 

zlokalizowane zostaną w istniejącym pomieszczeniu kotłowni olejowej. Istniejący kocioł jest w 

dobrym stanie technicznym i pozostanie jako źródło awaryjne. Odwierty pionowe 

rozmieszczone będą na terenie szkoły zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

Parametry wody grzewczej wynosić będą 55/45
o
C. Do budynku Gimnazjum należy 

doprowadzić instalację podziemną preizolowaną zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 

terenu. Z uwagi na zmianę źródła ciepła na niskoparametrowe pompy ciepła konieczna będzie 

wymiana grzejników na elementy grzejne o większej powierzchni wymiany ciepła.  

 

1.6. Charakterystyka oraz dobór wielkości dolnego źródła 

 

Dla zapewnienia całorocznego pozyskiwania energii z gruntu  zaprojektowano 35 otworów 

(sondy pionowe) o głębokości 100m każdy. Ilość ta uwzględnia wzajemny wpływ sond 

pionowych oraz budowę geologiczną terenu projektowanego dolnego źródła ciepła. 

Energia cieplna pozyskiwana będzie z gruntu przez  pionowe wymienniki U-rurki zabudowane 

w otworach wiertniczych. Usytuowanie otworów pokazano na projekcie zagospodarowania 

terenu. Otwory zlokalizowano na terenie wokół budynku. Po wykonaniu prac ziemnych place 

pokryte kostką brukową oraz tereny zielone należy odtworzyć.  

Aby zapewnić prawidłową regenerację cieplną gruntu minimalna odległość między odwiertami 

wynosi 10 i 8m. Z uwagi na niewielkie zagłębienie i dużą liczbę przebiegających obok siebie 

poziomych przewodów zbiorczych dolnego źródła nie uwzględniono poboru ciepła z 

przewodów poziomych. 

W celu ograniczenia liczby przewodów transportujących czynnik grzewczy do budynku 

zaprojektowano trzy studnie zbiorcze (S1, S2, S3) z których każda łączyć będzie odpowiednio 

po 7, 14 i 14 pionowych sond gruntowych za pomocą rozdzielaczy. W związku z powyższym 

energia doprowadzana do budynku transportowana będzie 3 przewodami zbiorczymi 

zasilającymi i 3 przewodami zbiorczymi powrotnymi. Każda pompa ciepła będzie zasilana z 

osobnego dolnego źródła. 

   

1.7. Technologia dolnego źródła i konstrukcja otworów wiertniczych 

 

Do głębokości docelowej czyli 100 m p.p.t. wiercenie prowadzić bez rur osłonowych na tzw. 

„prawym obiegu” z zastosowaniem płuczki polimerowo - bentonitowej o odpowiedniej 

gęstości zapewniającej stabilność otworu oraz izolacje horyzontów wodonośnych w czasie 

wiercenia. 
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Do wywierconego otworu należy wprowadzić pojedynczą sondę  U  wykonaną  z rury 

polietylenowej klasy PE100 SDR11 o wymiarze 40x3,0mm. Aby ułatwić wprowadzanie sondy, 

należy ją wcześniej napełnić mieszaniną wody i glikolu propylenowego.  

Przed zapuszczeniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową szczelności wymiennika. 

Badanie szczelności rurociągów z polietylenu należy przeprowadzić wg normy PN-EN 805 - 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe”. 

Ciśnieniowa kontrola działania powinna zostać przeprowadzona przy ciśnieniu 10 barów (czas 

trwania próby 60 minut, wstępne obciążenie 30 minut, maksymalny spadek ciśnienia 0,2bara). 

Aby  zamknąć pierścieniową szczelinę należy wprowadzić do odwiertu razem z sondą trzeci 

przewód rurowy w celu wypełnienia (iniekcji). Wypełnienie  zapewni swobodny przepływ 

ciepła i wypełni pierścieniową przestrzeń odwiertu (swobodna przestrzeń między ścianką 

odwiertu i sondą). Trzecim przewodem rurowym wprowadzamy materiał wypełniający odwiert 

od dołu do góry. Jako wypełnienie należy stosować  specjalną mieszankę surowców 

mineralnych (np. thermocem, supratherm), która w połączeniu z wodą pozwala przygotować 

materiał  nadający się do wypełnienia przestrzeni pierścieniowej w pionowym kolektorze 

ciepła o współczynniku przewodności min. 1,5W/mK i gęstości 1400-1600kg/m
3
. Jeżeli 

materiał wypełniający rozpoczyna wypływać z wylotu odwiertu, to jest to znak, że odwiert 

został całkowicie napełniony. 

System rur poziomych klasy PE-HD100 SDR11 (odcinek od otworu do studni zbiorczej) o 

średnicy 40x3,0mm należy poprowadzić na głębokości 1,5m. Rury zasilające i powrotne należy 

układać w wykopie zachowując odległość od siebie 0,6m. 

Połączenie poziome (odcinek studnia zbiorcza - budynek) należy wykonać z rur klasy PE-

HD100 SDR17 o średnicy 110x6,6mm na głębokości 1,5m. Rury zasilające i powrotne należy 

układać w wykopie zachowując odległość od siebie 0,6m. 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności napełnić wymiennik gruntowy 30% roztworem 

glikolu propylenowego – neutralnego dla środowiska naturalnego i ulegającego biodegradacji, 

lub 60% roztworem alkoholu etylenowego. Po aplikacji sond oraz wykonaniu poziomów 

należy przeprowadzić próbę ciśnieniową (1,5 ciśnienia roboczego) oraz próbę wydajności 

przepływu. 

Roboty ziemne związane z układaniem rurociągu powinny być prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami m.in.: 

 PN-EN 1046, PN-B-10736:1999-„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, 

 PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”, 

 PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m. Odkład urobku powinien być 

wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi 

wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Łączenie przewodów PE wykonać za pomocą złączek elektrooporowych (kolanka i mufy). 

Przewody układać ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku otworów na głębokości min. 1,5m 

(zgodnie z rzędną terenu). Przewody poziome należy układać w obsypce piaskowej o 

minimalnej grubości 30cm. Nad przewodami poziomymi ułożyć taśmę ostrzegawczą 30-40cm 

nad rurą. Grunt wypełniający wykop z boków rur powinien być zasypywany i zagęszczany 

warstwami wg PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
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Sposób wprowadzenia przewodów poziomych (rur dobiegowych) do pomieszczenia węzła 

cieplnego pomp ciepła pokazano na rysunku. Przy przejściach przez ścianę rury dobiegowe 

należy zaizolować chroniąc ją przed wodą kondensacyjną, umieścić w rurach osłonowych 

(przejścia szczelne) i uszczelnić masą wodoszczelną. Podczas prowadzenia przewodów 

zachować minimalne promienie gięcia rur HDPE podawane przez producenta dla określonej 

temperatury montażu. 

 

1.8. Charakterystyka studni zbiorczych 

 

Trzy studnie zbiorcze  S1, S2, S3 zostaną umieszczone na terenie działki jako gotowe 

prefabrykaty. Studnia musi być wykonana jako szczelna. Wykop pod studnię zbiorczą 

powinien być około 15 cm głębszy niż planowana rzędna dna studzienki i minimum 100cm 

szerszy niż średnica zewnętrzna studni. Na dnie wykopu należy zastosować 15 centymetrową 

wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną (do 95% w/g skali Proctora) podsypkę piaskową. 

Studnię należy na dnie wykopu wypoziomować. 

Zasypywanie wykopów pod studnie powinno następować etapowo i być przeprowadzane 

bezpośrednio po wykonaniu w nich określonych prac. Przed rozpoczęciem zasypywania, dno 

powinno być oczyszczone, a w przypadku zalegania wody - odwodnione. Do zasypania 

wykopu i jego stabilizacji wykorzystać należy drobny czysty piasek o średnicy 0,5 do 2mm. 

Obsypka piaskowa winna mieć szerokość co najmniej 50cm. Każda warstwa żwiru (do 

grubości 30 cm) przy zasypywaniu, powinna być zagęszczana (używając lekkiego sprzętu aby 

nie dopuścić do uszkodzenia studni). Zagęszczenie powinno być prowadzone do uzyskania 93-

94% stopnia zagęszczenia. 

Przed podłączeniem hydraulicznym studni należy w pierwszej kolejności wykonać podsypkę 

pod rury a następnie je podłączyć. 

W studniach należy zabudować rozdzielacz powrotny i zasilający z armaturą  regulacyjno-

odcinającą. Na rozdzielaczu powrotnym należy zabudować zawory regulacyjne z bezpośrednim 

odczytem ilości przepływu. 

Po odpowietrzeniu i przepłukaniu  instalacji dolnego źródła na regulatorach przepływu należy 

ustawić równe przepływy. W studni S1 na poziomie 5l/min a dla studni S2 i S3 o wartości 

13l/min. Rozdzielacz zasilający wyposażyć w zawory odcinające kulowe, dopuszczone do 

pracy w temperaturach ujemnych. 

 

1.9. Charakterystyka węzła pomp ciepła 

 

Projektowane obciążenie cieplne budynku szkoły, po wykonanej termomodernizacji  wynosić 

będzie 144kW. Zaprojektowano kaskadę trzech pomp ciepła, o dwusprężarkowej konstrukcji, o 

łącznej mocy 150kW i współczynniku sprawności COP każdej pompy równym min. 4,50, 

osiąganym przy parametrach pracy B0W35 liczonym zgodnie z normą EN14511. 

Dla kontroli parametrów pracy (przepływ, sprawność) pompy ciepła  na każdej z nich należy 

zabudować licznik ciepła na powrocie z górnego źródła oraz licznik energii elektrycznej na 

zasilaniu elektrycznym. Pompa ciepła osiąga temperaturę na zasilaniu 62
0
C i może pracować z 

temperaturą powrotu 58
0
C dlatego podgrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury 55

0
C bez 

konieczności użycia grzałki elektrycznej. Ciepła woda użytkowa będzie podgrzewana w 

zasobniku o pojemności 500 litrów. Minimalna powierzchnia grzewcza wężownicy zasobnika 
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c.w.u. wynosi 6,4m
2
. Wbudowana grzałka elektryczna zapewni dezynfekcje termiczną 

zasobnika. 

 Zaprojektowane pompy ciepła posiadają dwumodułową konstrukcję. Oznacza to, że w 

jednej obudowie znajdują się dwa agregaty sprężarkowe. Umożliwia to dwustopniową 

regulację wydajności. Cały układ pracować będzie z kaskadą 6 sprężarek. Wszystkie czujniki 

temperatury kontrolujące pracę systemu podłączone są do pompy ciepła MASTER, a 

urządzenia w kaskadzie komunikują się między sobą zwykłym przewodem 3-żyłowym. Każdą 

z pomp ciepła należy wyposażyć w pompy obiegowe górnego źródła i pompę obiegową 

dolnego źródła.  

 Dane techniczne pomp ciepła:  

 budowa dwumodułowa (dwie sprężarki), 

 wbudowany miękki start (łagodny rozruch), 

 temperatura zasilania osiągnięta przy pracy samej sprężarki 65
0
C, 

 wyjmowany moduł chłodniczy,  

 możliwość serwisowania urządzenia od przodu bez konieczności zdejmowania pokryw 

bocznych, 

 automatyka (sterownik) z możliwością pracy i sterowania układu kaskadowego pomp 

ciepła, programowanie pracy urządzenia w trzech okresach na dobę, 

 wbudowana funkcja monitoringu pracy pompy ciepła przez Internet, 

 możliwość sterowania przez Internet i sieć GSM , 

 możliwość sterowania 4 obiegami grzewczymi, 

 możliwość podłączenia do systemu BMS, 

 min wartość COP 4,1 wg EN14511 przy B0/W35, 

 maks. ilość czynnika chłodniczego 4,8 kg w jednej pompie ciepła, 

 przepływ nominalny czynnika dolnego źródła 2,9l/s, 

 hałas wg EN12102 przy B0/W35 do 52dB, 

 ciśnienie akustyczne wg EN11203 przy B0/W35 w odl. 1 m 32 dB(A), 

 maks. wymiary  szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 620 x 1800, 

 masa całkowita urządzenia do 354kg. 

Urządzenia węzła cieplnego i instalację dolnego źródła dobrano dla technicznych i 

hydraulicznych danych pompy ciepła oraz pomp obiegowych.  

Aby nie dopuścić do częstych włączeń i wyłączeń (taktowania)  pomp ciepła zaprojektowano  

bufor ciepła o pojemności 1500l każdy. Bufor dodatkowo rozdziela hydraulicznie obieg pomp 

ciepła i obiegi instalacji centralnego ogrzewania. 

Aby całkowicie usunąć powietrze i zanieczyszczenia z instalacji dolnego źródła 

zaprojektowano separatory mikropęcherzy powietrza i zanieczyszczeń DN100. Separator 

powietrza został dobrany dla dużych przepływów zimnej mieszaniny wody i glikolu (30%) 

jako absorpcyjny usuwający mikropęcherze mniejsze niż 20μm, zapewniając prędkość 

przepływu w przyłączu separatora mniejszą niż 0,5m/s. Zaprojektowane urządzenia i armaturę 

pokazano na rysunkach. 

Przewody i armaturę dolnego źródła w pomieszczeniu węzła cieplnego pomp ciepła należy 

zaizolować termicznie izolacją zimnochronną kauczukową, grubość izolacji 20mm. Przewody 

górnego źródła należy zaizolować izolacją ciepłochronną o współczynniku λ=0,035W/mk o 

grubości: 

- średnice wewnętrzne od 22 do 35mm min. 30mm, 
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- średnice wewnętrzne od 35 do 100mm min. równa średnicy wew. rury, 

- średnice wewnętrzne ponad 100mm min. 100mm. 

Schemat ideowy oraz lokalizację urządzeń węzła pomp ciepła pokazano na rysunkach.  

 

1.10. Układy zabezpieczające 

Zainstalowane  zawory bezpieczeństwa przy pompach ciepła zabezpieczają instalację przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia. 

Pompy ciepła posiadają zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury.  

Dla poprawnej kompensacji przyrostów objętości wody w układzie dolnego i górnego źródła 

zastosowano przeponowe naczynia wzbiorcze. 

 

1.11. Układ uzupełniania wody i glikolu w instalacji 

 

Projektuje się ręczny układ uzupełniania wody w instalacji. Połączenie instalacji wodociągowej 

z instalacją górnego źródła ciepła wykonane będzie przez giętki przewód gumowy w oplocie. 

Napełnianie i uzupełnianie wody w instalacji wykonywane będzie ręcznie do uzyskania 

ciśnienia wstępnego w instalacji na poziomie 0,15MPa. Woda  zmiękczana będzie w 

kompaktowym zmiękczaczu wody. Dobrano kompaktowy zmiękczacz wody z głowicą 

objętościową o przepływie nominalnym 1,2m
3
/h. Po przepływie 4m

3
 nastąpi automatyczna 

regeneracja złoża jonitowego. Aby zmiękczyć wodę do wymaganej wartości  przy napełnianiu 

instalacji nie wolno przekraczać natężenia przepływu 1,2m
3
/h (20l/min). Dla kontroli 

przepływu uzupełnianej wody do instalacji należy zabudować licznik wody. 

Uzupełnianie dolnego źródła mieszaniną glikolu propylenowego będzie realizowane przy 

pomocy stacji do napełniania. Stacja kompaktowa składa się z następujących elementów: 

– wózek wykonany ze stali nierdzewnej na kołach, 

– pompa z wyłącznikiem (Q=47l/min, H=52m), 

– zbiornik z polietylenu o pojemności 30 l z sitem zasysającym i zaworem zwrotnym,  

– węże ciśnieniowe i zawory kulowe. 

 

1.12. Prace geodezyjne 

 

Studzienki zbiorcze i rury dolnego źródła należy zinwentaryzować po wykonaniu robót. 

 

1.13. Wytyczne zabezpieczeń antykorozyjnych 

 

Wszystkie elementy stalowe projektowanego dolnego i górnego źródła należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. Powierzchnie zewnętrzne przeznaczone do malowania należy oczyścić do 3-go 

stopnia czystości zgodnie z PN-70/M-97050. Powierzchnię oczyszczoną dokładnie odkurzyć. 

Powierzchnie zatłuszczone odtłuścić stosując rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zacząć 

nie później niż 6 godz. Od momentu zakończenia czyszczenia. Malować dwukrotnie farbą 

antykorozyjną. Prace antykorozyjne wykonać zgodnie z zaleceniami „Instrukcji zabezpieczenia 

przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich w budownictwie” nr 191, - 

wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Klasa staranności wykonania 

pokrycia min. 2 wg PN-70/H-97070. Odbiór wyrobów malarskich dokonać wg PN-71/H-

97053. 
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1.14. Pomieszczenie pomp ciepła 

 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu pomp ciepła odbywa się będzie w sposób grawitacyjny. 

Dopuszczalne stężenie czynnika chłodniczego w pomieszczeniu z czynnikiem chłodniczym 

wynosi 0,44kg/m
3
. Zawartość czynnika chłodniczego w trzech pompach ciepła wynosi 10,8kg. 

Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego pomp ciepła wynosi 24,5m
3
. Kubatura 

pomieszczenia pomp ciepła wynosi 104,5m
3
 zatem jest większa od wymaganej. 

 

1.15. Wytyczne budowlane i towarzyszące 

 

Należy przewidzieć następujący zakres prac dolnego źródła: 

 Wykonanie odwiertów i wykopów poziomych. 

 Nawiezienie ziemi ogrodowej i zasianie trawy na terenach zielonych. 

 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej. 

 

Należy przewidzieć następujący zakres prac w pomieszczeniu pomp ciepła: 

 Zdemontować istniejące rozdzielacze, zasobniki c.w.u. i instalacje towarzyszące. 

 Skuć istniejący cokół betonowy pod zasobnikami c.w.u.. 

 Miejsce po cokole należy pokryć kafelkami. 

 Pomalować ściany i sufit farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem. 

 Wykonać szczelne otwory montażowe dla przeprowadzenia rurociągów dolnego źródła. 

 Gruz i odpady budowlane należy wywieźć na odpowiednie składowisko. 

 Złom należy wywieźć na najbliższe złomowisko a pieniądze ze złomowania należy 

przekazać dyrektorowi Szkoły. 

 

1.16. Wytyczne instalacji centralnego ogrzewania 

 

Grzejniki należy wymienić zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

stanowiącym odrębne opracowanie. Obieg instalacji centralnego ogrzewania rozdzielono na 

trzy obiegi grzewcze: 

 Szkoła Podstawowa: 72,0kW 

 Sala gimnastyczna: 47,0kW 

 Gimnazjum:  25,0kW 

 

1.17. Wytyczne elektryczne i AKPiA 

 

Należy przewidzieć następujący zakres prac: 

 Wykonać zasilanie elektryczne pomp ciepła (maksymalny prąd roboczy pompy ciepła o 

mocy 60kW wynosi 44,3A,  prąd rozruchu 53A, maksymalny prąd roboczy pompy 

ciepła o mocy 30kW wynosi 20,5A,  prąd rozruchu 29A). 

 Na każdej pompie ciepła zabudować licznik elektryczny (3f, 400V) w celu pomiaru 

energii dostarczonej i kontroli sprawności. 

 Podłączyć automatykę sterującą. 

Instalacje elektryczne i AKPiA stanowią odrębne opracowanie projektowe. 
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1.18. Uwagi końcowe 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące sieci (wodociągową, kanalizacyjną, 

energetyczną, teletechniczną) i instalować wymiennik gruntowy tak aby nie kolidował z nimi. 

Zaleca się kierować „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” 

COBRTI  INSTAL. 

Podczas prac przestrzegać aktualnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.) i p.poż. 

Montaż urządzeń technologicznych należy wykonywać uwzględniając wytyczne dokumentacji 

techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczególnych producentów, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych i gwarancyjnych. 

Montaż  rurociągów technologicznych należy wykonać zgodnie ze schematem 

technologicznym, trasy rurociągów pokazano na rzucie. Trasy te zaprojektowano w taki 

sposób, aby zapewnić samokompensacje wydłużeń cieplnych. Rurociągi instalacyjne należy 

prowadzić ze spadkami zapewniającymi ich odwodnienie i odpowietrzenie. Na wszystkich 

rurociągach technologicznych izolowanych i nieizolowanych  należy wykonać oznakowanie 

rozpoznawcze oraz zaznaczyć kierunki przepływu. 

Do mocowania przewodów używać uchwytów z tworzyw sztucznych lub obejm stalowych z 

przekładkami. Podpora stała mocowana winna być za pomocą tulei (nakładki) nalutowywanych 

na przewód i ustalających nieprzesuwne położenie przewodu. Przejścia przez przegrody należy 

wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych. 

Próby i odbiory należy przeprowadzić według obowiązujących norm i przepisów. 

 

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Za kompletne 

opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte zestawieniem 

materiałowym, wyspecyfikowane oraz nieobjęte, a konieczne do prawidłowego wykonania 

instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania systemu. 

 

1.19. Dobór urządzeń 

 

Naczynie wzbiorcze górnego źródła: 

 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego  Vu 

VVVu  1,1  

gdzie: 

  gęstość wody dla temperatury +10
0
C  [kg/dm

3
], 

V objętość zładu w instalacji [dm
3
], 

ΔV przyrost objętości wody od temp. +10
0
C do temp. +55

0
C  [dm

3
/kg]. 

31,370142,023779997,01,1 dmVu   
 

Objętość całkowita naczynia Vn 

 
 pp

p
VV un






max

max 1,0
 

gdzie: 

pmax max. ciśnienie w instalacji = 0,3Mpa, 

p ciśnienie statyczne (wysokość geometryczna słupa wody w instalacji). 
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34,82
12,03,0

1,03,0
1,37 dmVn 




  

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 100 litrów. 

 

Naczynie wzbiorcze dolnego źródła: 

  

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla pojedynczej instalacji dolnego źródła z 

czynnikiem obiegowym 30% glikolem dla pompy PC1: 

 przyrost objętości solanki w zakresie temp. -5 do +20 ºC, 

 Va - całkowita pojemność instalacji kolektora gruntowego 1700 [dm
3
], 

 pZB – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa  3,0bar, 

 p0 – ciśnienie wstępne naczynia, 0,7bar. 

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 litrów. 

 

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla pojedynczej instalacji dolnego źródła z 

czynnikiem obiegowym 30% glikolem dla pompy PC2: 

 przyrost objętości solanki w zakresie temp. -5 do +20 ºC, 

 Va - całkowita pojemność instalacji kolektora gruntowego 4660 [dm
3
], 

 pZB – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa  3,0bar, 

 p0 – ciśnienie wstępne naczynia, 0,7bar. 

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 200 litrów. 

 

Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla pojedynczej instalacji dolnego źródła z 

czynnikiem obiegowym 30% glikolem dla pompy PC3: 

 przyrost objętości solanki w zakresie temp. -5 do +20 ºC, 

 Va - całkowita pojemność instalacji kolektora gruntowego 4750 [dm
3
], 

 pZB – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa  3,0bar, 

 p0 – ciśnienie wstępne naczynia, 0,7bar. 

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 200 litrów. 

 

Dobór pompy obiegowej górnego i dolnego źródła zabudowanych przy pompie ciepła: 

 

Obieg czynnika dolnego źródła dla jednej PC60kW: 

 wymagany przepływ nominalny: Q=10,5m
3
/h, 

 opór hydrauliczny obiegu dolnego źródła przy przepływie nominalnym: H=13mH2O. 

Obieg czynnika dolnego źródła dla jednej PC30kW: 

 wymagany przepływ nominalny: Q=5,8m
3
/h, 

 opór hydrauliczny obiegu dolnego źródła przy przepływie nominalnym: H=11mH2O. 

 

Obieg czynnika górnego źródła dla jednej sprężarki PC60kW: 

 wymagany przepływ nominalny: Q=3,2 m
3
/h, 

 opór hydrauliczny obiegu górnego źródła przy przepływie nominalnym: H=6mH2O. 

Obieg czynnika dolnego źródła dla jednej PC30kW: 

 wymagany przepływ nominalny: Q=2,6m
3
/h, 

 opór hydrauliczny obiegu dolnego źródła przy przepływie nominalnym: H=7,5mH2O. 
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Dobór pomp obiegowych na obiegi grzewcze: 

 

Obieg I: Szkoła Podstawowa 

 wymagany przepływ nominalny: Q=6,5m
3
/h, 

 opór hydrauliczny przy przepływie nominalnym: H=5,1H2O, 

 pompa regulowana elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie. 

 

Obieg II: Sala gimnastyczna 

 wymagany przepływ nominalny: Q=4,3m
3
/h, 

 opór hydrauliczny przy przepływie nominalnym: H=6,2mH2O, 

 pompa regulowana elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie. 

 

Obieg III: Gimnazjum 

 wymagany przepływ nominalny: Q=1,9m
3
/h, 

 opór hydrauliczny przy przepływie nominalnym: H=5mH2O, 

 pompa regulowana elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie. 

 

Zawory bezpieczeństwa: 

 

Dla każdej sprężarki pompy ciepła dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 

wielkość ½” o średnicy kanału dolotowego DN12 i ciśnieniu otwarcia 0,3Mpa. 

Dla każdej instalacji dolnego źródła dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 

wielkość ¾” o średnicy kanału dolotowego DN14 i ciśnieniu otwarcia 0,3Mpa. 

  

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem wartości ciśnienia ponad 

dopuszczalne tj. 0.3MPa należy w układzie zabudować membranowy zawór bezpieczeństwa 

np. SYR 1915 średnicy 1 o ciśnieniu otwarcia potw=0,3Mpa (pozycja 2.17 na rysunku). 

 

Obliczenia wg wymagań UDT (WUDT-UC-WO-A/01 i WUDT-UC-KW/04): 

 

Wymagana łączna przepustowość zaworu bezpieczeństwa ze względu na moc źródła 

ciepła: 

hkg
r

N
m /3600  

gdzie: 

N moc cieplna źródła ciepła, kW 

r ciepło parowania (odczytane dla p1), kJ,kg 

hkgm /
2152

150
3600  

hkgm /251  

 

Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa ze względu na dopuszczenie wody do 

sieci wodociągowej: 

  hkgppAm ukłdrd /03,5 1max    
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gdzie: 

αr dopuszczalny wsp. wypływu zaworu dla rurki uzupełniającej, 

Ad przekrój przewodu uzupełniającego,mm
2
, 

2
2

4
mm

d
Ad


  

gdzie:  

d  średnica kryzy, mm 

2
2

20
4

5
mmAd 


 

pmax ciśnienie maksymalne wody na dopuszczaniu, MPa, 

pukł ciśnienie w układzie, MPa, 

ρ1 gęstość wody w stanie nasycenia w temp. 10
o
C, kg/m

3 

  hkgmd /71017,9993,06,020103,5   

 

Sumaryczna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: 

mdmm    

m=251 + 1 710= 1 961kg/h 

 

Sprawdzenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla wody: 

  hkgppAm scw /03,5 121    

gdzie: 

d średnica siedliska zaworu bezpieczeństwa, mm 

As przekrój siedliska zaworu bezp., mm
2 

2
2

4
mm

d
As


  

2
2

314
4

20
mmAs 


 

αc dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla cieczy, 

p1 ciśnienie zrzutowe (ciśnienie otwarcia +10%) 

p2 ciśnienie za zaworem bezpieczeństwa (odpływowe) 

ρ1 gęstość wody w stanie nasycenia w temp. 55
o
C, kg/m

3 

  hkgmw /81314986033,031452,003,5   

 

Sprawdzenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla pary wodnej: 

  hkgpAKKm Sp /1,010 121    

gdzie: 

K1  wsp. poprawkowy uwzgl. właściwości czynnika i jego parametry przed zaworem bezp. 

K2 wsp. poprawkowy uwzgl. wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem bezpieczeństwa 

α dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu dla par i gazów, 

  hkgmp /4811,033,031467,01532,010   

 

Sprawdzenie wymaganego przekroju zaworu bezpieczeństwa: 
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Udział pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzany przez zawór bezpieczeństwa 

r

ii
X

)( 21
2


  

gdzie: 

1i  entalpia wody przed zaworem bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p1, kJ/kg 

2i  entalpia wody na wylocie z  zaworu bezpieczeństwa przy nadciśnieniu p2, kJ/kg 

r ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa, kJ/kg 

 
09,0

2152

418612
2 


X  

 

a) Powierzchnia wypływu wody 

))(03,5(

)1(

21

2

 




pp

mX
A

c

w  

 

 

 
238

986033,052,003,5

1961090,01
mmAw 




  

 

b) Powierzchnia wypływu pary wodnej 

))1,0(10( 121

2






pKK

mX
Ap


 

 

 
2115

1,033,067,00,1532,010

1961090,0
mmAp 




  

 

c) Sumaryczne pole powierzchni wypływu wody i pary wodnej 

A = wA + Ap 
 

A =38+115= 153mm
2
 

 

Najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu bezpieczeństwa: 

mm
A

dw


4
  

mmdw 14
14,3

1534



  

Wnioski: 

a) Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa ze względu na uzupełnianie wody z 

sieci dm  jest mniejsza od wyliczonej przepustowości dobranego zaworu 

bezpieczeństwa dla wody wm : 

md < mw  

b) Wymagany przekrój siedliska zaworu bezpieczeństwa jest mniejszy od policzonego 

rzeczywistego przekroju siedliska dobranego zaworu bezpieczeństwa: 

A< As  
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c) Wyliczona najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego siedliska zaworu 

bezpieczeństwa jest mniejsza od policzonej rzeczywistej średnicy siedliska dobranego 

zaworu bezpieczeństwa: 

dw < d 

d) Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa ze względu na ilość pary jaka 

wytworzy się w ze względu na moc źródła ciepła m  jest mniejsza od wyliczonej 

przepustowości dobranego zaworu bezpieczeństwa dla pary pm : 

m < mp   

Zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 o średnicy 1” i nastawie 3bary został dobrany 

prawidłowo zgodnie z WUDT-UC-WO-A/01 i WUDT-UC-KW/04. 
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1.20. Zestawienie materiałów 

 

1.20.1. Technologia pomp ciepła 

 

Lp. 
Nr na 

rys. 
Nazwa urządzenia Ilość Jedn. 

ZASILANIE I POWRÓT Z POMP CIEPŁA DOLNEGO ŹRÓDŁA 

1 1.1 
Zawór kulowy do instalacji chłodniczych i grzewczych  temperatura 

robocza -100C do 1100C DN32 
6 szt. 

2 1.2 Przepustnica klapowa między kołnierzowa dn 100 4 szt. 

3 1.3 Termometr tarczowy 0-60oC 6 szt. 

4 1.4 

Separator powietrza i zanieczyszczeń dla obiegów wody chłodniczej z 

wkładem ze stali nierdzewnej, z izolacją do wychwytania mikro-

pęcherzy powietrza, DN100 

2 szt. 

5 1.5 Zawór spustowy ½” 3 szt. 

6 1.6 

Pompa obiegowa dolnego źródła: Q=10,5m3/h, H=13m, P=1050W, 

1~230V, pompa regulowana elektronicznie, silnik EC komutowany 

elektronicznie  
2 szt. 

7 1.7 
Zawór kulowy do instalacji chłodniczych i grzewczych temperatura 

robocza -100C do 1100C DN50 
12 szt.  

8 1.8 Manometr tarczowy 0-0,4 MPa wraz z kurkiem manometrycznym 3 szt. 

9 1.9 Zawór bezpieczeństwa 3/4” 3bar  3 szt. 

10 1.10 
Złącze typu SU 1” z możliwością opróżnienia umożliwiające obsługę 

naczyń 
3 szt. 

11 1.11 Przeponowe naczynie wzbiorcze  o pojemności 200litrów,  3bar, 2 szt. 

12 1.12 
Stacja kompaktowa do uzupełniania mieszaniny glikolu z zbiornikiem 

30l i pompą (Q=47l/min H=52m) 
1 kpl. 

13 1.13 Przepustnica klapowa między kołnierzowa dn 65 2 szt. 

14 1.14 

Separator powietrza i zanieczyszczeń dla obiegów wody chłodniczej z 

wkładem ze stali nierdzewnej, z izolacją do wychwytania mikro-

pęcherzy powietrza, DN65 

2 szt. 

15 1.15 

Pompa obiegowa dolnego źródła: Q=5,8m3/h, H=11m, P=1050W, 

1~230V, pompa regulowana elektronicznie, silnik EC komutowany 

elektronicznie  
2 szt. 

16 1.16 Zawór zwrotny: DN50, Kv=46,5m3/h  2 szt. 

17 1.17 Przeponowe naczynie wzbiorcze  o pojemności 80litrów,  3bar, 1 szt. 

GÓRNE ŹRÓDŁO POMP CIEPŁA 

14 2.1 

Dwusrężarkowa pompa ciepła glikol-woda o mocy 60kW, min. COP 4,1 

dla B0W35, temp. zasilania 650C, z regulatorem pogodowym i 

automatyką 

2 szt. 

15 2.2 

Dwusprężarkowa pompa ciepła glikol-woda o mocy 30kW, min. 

COP=4,1 dla B0W35, temp. zasilania 650C, z regulatorem pogodowym i 

automatyką 

1 szt. 

16 2.3 Zawór zwrotny grzybkowy DN50, Kv=17,4m3/h 4 szt. 

17 2.4 
Zawór kulowy do instalacji chłodniczych i grzewczych temperatura 

robocza -100C do 1100C DN50 
8 szt. 

18 2.5 Pompa obiegowa górnego źródła: Q=3,2m3/h, H=6m, 1~230V 4 szt. 

19 2.6 Filtr skośny do wody DN50 4 szt. 

20 2.7 Zawór bezpieczeństwa 1/2” 3bar  2 szt. 

21 2.8 
Zawór kulowy do instalacji chłodniczych i grzewczych temperatura 

robocza -100C do 1100C DN65 
4 szt. 

22 2.9 
Licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym i modułem M-bus. 

Przepływ nominalny Q=6,0m3/h przyłącze 1 1/4”  
2 szt. 

23 2.10 Filtr siatkowy DN65 2 szt. 

24 2.11 Zawór zwrotny grzybkowy DN32, Kv=17,4m3/h 2 szt. 

25 2.12 
Zawór kulowy do instalacji chłodniczych i grzewczych temperatura 
robocza -100C do 1100C DN32 

6 szt. 

26 2.13 Pompa obiegowa górnego źródła: Q=2,6m
3
/h, H=7,5m, 1~230V 2 szt. 

27 2.14 Filtr skośny do wody DN32 3 szt. 

28 2.15 Licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym i modułem M-bus. 1 szt. 
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Przepływ nominalny Q=3,5m3/h przyłącze 1”  

29 2.16 Manometr tarczowy 0-0,6 MPa wraz z kurkiem manometrycznym 1 szt. 

30 2.17 Zawór bezpieczeństwa 1” 3bary 1 szt. 

31 2.18 
Złącze typu SU 1” z możliwością opróżnienia umożliwiające obsługę 

naczyń 
1 szt. 

32 2.19 Naczynie przeponowe N100 1 szt.  

33 2.20 Zawór spustowy ½” 1 szt. 

34 2.21 Zawór kołnierzowy odcinający DN80 8 szt. 

35 2.22 Automatyczny odpowietrznik ½” 1 szt. 

36 2.23 Zbiornik buforowy w izolacji o pojemności 1500l . 1 szt. 

37 2.24 
Rozdzielacz modułowy na trzy obiegi grzewcze z izolacją dla 
wydajności 13m3/h, średnica rury rozdzielającej DN150 (zasilanie, 

powrót), zawory spustowe, przyłącza DN50, DN50, DN32 

1 kpl. 

38 2.25 
Grupa pompowa składająca się z armatury odcinającej, zwrotnej, 

spustowej, termometrów i filtra siatkowego, DN50 
1 kpl. 

39 2.26 
Pompa obiegowa, 230V; Q=6,5m3/h dla H=5,1m;  pompa regulowana 

elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie  
1 szt. 

40 2.27 
Grupa pompowa składająca się z armatury odcinającej, zwrotnej, 

spustowej, termometrów i filtra siatkowego, DN50 
1 kpl. 

41 2.28 
Pompa obiegowa, 230V; Q=4,3m3/h dla H=6,2m;  pompa regulowana 

elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie  
1 szt. 

42 2.29 
Grupa pompowa składająca się z armatury odcinającej, zwrotnej, 

spustowej, termometrów i filtra siatkowego, DN32 
1 kpl. 

43 2.30 
Pompa obiegowa, 230V; Q=1,9m3/h dla H=5,0m;  pompa regulowana 

elektronicznie, silnik EC komutowany elektronicznie  
1 szt. 

44 2.31 
Licznik energii elektrycznej 3f  z przekładnikami i modułem 

komunikacyjnym M-bus 
3 szt. 

UZUPEŁNIANIE WODY W ZŁADZIE C.O. 

45 3.1 Zawór kulowy do wody DN20 3 szt. 

46 3.2 
Kompaktowy zmiękczacz wody z głowicą objętościową o przepływie 

nominalnym 1,2m3/h. 
1 kpl. 

47 3.3 Zawór antyskażeniowy do wody typ BA, DN20  1 szt. 

48 3.4 Filtr siatkowy do wody DN20 1 szt. 

49 3.5 Licznik do wody ½” Q=1,5m3/h 1 szt. 

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

50 4.1 

Zawór przełączający na c.w.u. ESBE typ VRG232 (gwint zewnętrzny) 

DN32 Kvs=16;   siłownik ESBE typ ARA646;  2-punktowy; 230V; 6Nm; 

30sek. 

1 szt. 

51 4.2 Zawór kulowy do wody DN32 3 szt. 

52 4.3 
Licznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowym i modułem M-bus. 

Przepływ nominalny Q=2,5m3/h przyłącze 1”  
1 szt. 

53 4.4 Filtr siatkowy do wody DN32 1 szt. 

54 4.5 Automatyczny odpowietrznik ½” 1 szt. 

55 4.6 
Zasobnik c.w.u. w izolacji o pojemności 500l. z wężownica o 

powierzchni 6,4m
2
 

1 szt. 

56 4.7 Grzałka elektryczna z termostatem 6kW R11/2” 400V 1 szt. 

57 4.8 Zawór kulowy do wody DN32 3 szt. 

58 4.9 Zawór kulowy do wody DN25 2 szt. 

59 4.10 Zawór zwrotny DN25 1 szt. 

60 4.11 Pompa cyrkulacyjna 25/60 H=3,2m, Q=0,9m3/h 1 szt. 

61 4.12 Filtr siatkowy do wody DN25 1 szt. 

62 4.13 Zawór spustowy ½” 1 szt. 

63 4.14 Manometr tarczowy 0-1,0 Mpa wraz z kurkiem manometrycznym 1 szt. 

64 4.15 Zawór bezpieczeństwa ¾” 6bar 1 szt. 

65 4.16 Złącze 1” z możliwością opróżnienia umożliwiające obsługę naczyń 1 szt. 

66 4.17 Naczynie wzbiorcze DE50 1 szt. 

67 4.18 Zawór antyskażeniowy do wody typ BA, DN20  1 szt. 

68 4.19 Filtr siatkowy do wody DN32 1 szt. 

69 4.20 Licznik do wody ½” Q=1,5m3/h 1 szt. 

RUROCIĄGI 

70 - Rura PEHD Ø110 4 m. 

71 - Rura PEHD Ø75 2 m. 



 18 

72 - Rura stalowa DN100 13 m. 

73 - Rura stalowa DN80 14 m. 

74 - Rura stalowa DN65 10 m. 

75 - Rura stalowa DN50 12 m. 

76 - Rura stalowa DN32 5 m. 

77 - Rura stalowa DN25 8 m. 

78 - PPØ40 8 m. 

79 - PPØ32 6 m. 

80 - Wąż gumowy w oplocie  5 m. 

IZOLACJE 

81 - 
Izolacja (zimnochronna) kauczukowa  o gr.20mm (na rurę PEHD  

Ø110mm) 
4 m. 

82 - 
Izolacja (zimnochronna) kauczukowa  o gr.20mm (na rurę PEHD  
Ø75mm) 

2 m. 

83 - Izolacja (zimnochronna) kauczukowa o gr.20mm (na rurę stal DN100) 13 m. 

84 - Izolacja (zimnochronna) kauczukowa o gr.20mm (na rurę stal DN65) 6 m. 

85 - Izolacja (zimnochronna) kauczukowa o gr.20mm (na rurę stal DN50) 12 m. 

86 - 
Otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem zbrojonym folią aluminiową 

o gr. 80mm (na rurę stal DN80)  
14 m. 

87 - 
Otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem zbrojonym folią aluminiową 

o gr. 60mm (na rurę stalDN65)  
4 m. 

88 - 
Otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem zbrojonym folią aluminiową 

o gr. 50mm (na rurę stal DN50)  
12 m. 

89 - 
Otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem zbrojonym folią aluminiową 

o gr. 30mm (na rurę stal DN32) 
5 m. 

90 - 
Otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem zbrojonym folią aluminiową 

o gr. 25mm (na rurę stal DN25) 
8 m. 

91 - Izolacja z pianki PE o gr. 30mm (na rurę PPØ40)  8 m. 

92 - Izolacja z pianki PE o gr. 25mm (na rurę PPØ32)  6 m. 

 

 

1.20.2. Część instalacji dolnego źródła na zewnątrz budynku 

 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość Jedn. 

1 
Studnia zbiorcza z polietylenu, prefabrykowana,  rozdzielacz 14 sekcji, z zaworami 

odcinającymi i zaworami regulacyjnymi z bezpośrednim pomiarem przepływu 
2 kpl. 

2 
Studnia zbiorcza z polietylenu, prefabrykowana,  rozdzielacz 7 sekcji, z zaworami 

odcinającymi i zaworami regulacyjnymi z bezpośrednim pomiarem przepływu 
1 kpl. 

3 Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinającym i filtrem ½” 6 szt. 

4 Rura  PE-HD100 SDR17 o średnicy 110x6,6mm (poziomy) 576 m 

5 Rura  PE-HD75 SDR17 o średnicy 75x4,5mm (poziomy) 96 m 

6 Rura  PE-HD100 SDR11  40x3,0mm (poziomy) 970 m 

7 Złączka elektrooporowa do łączenia rur HDPE Fi 110mm 96 szt. 

8 Złączka elektrooporowa do łączenia rur HDPE Fi 75mm 16 szt. 

9 Mufa elektrooporowa do łączenia rur HDPE Fi 40mm 88 szt. 

10 Sonda pojedyncza typu U 40x3,0 o długości 100m 35 szt. 

11 Sonda pojedyncza typu U 40x3,0 o długości 100m 35 szt. 

12 Roztwór 30% glikolu propylenowego (-150C) z dodatkami antykorozyjnymi  12 750 dm3 

13 Taśma ostrzegawcza – niebieska  (z możliwością lokalizacji sieci) 1 642 mb 

14 Zaprawa wodoszczelna 50 kg 

15 

Materiał wypełniający przestrzeń pierścieniową otworu pionowego o 

współczynniku przewodności min.  1,5W/mK i gęstości  1400-1600kg/m3 (np. 

Thermocem, Supratherm) 

52,5 ton 

16 Piasek do obsypki  i podsypki 82 m3 

17 Ziemia ogrodowa 22 m3 

18 Nasiona trawy 20 kg 

  



 19 

2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany, wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum 

zlokalizowanych w Solarni przy ul. Raciborskiej 42 oraz 42a. 

 Projekt obejmuje: 

 dobór grzejników, średnic przewodów i armatury, 

 obliczenia hydrauliczne, 

 dobór nastaw zaworów termostatycznych, 

 zestawienie materiałów. 

 

2.2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

 Umowa między inwestorem, a Projektantem; 

 Udostępnione przez Inwestora podkłady budowlane; 

 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpień 2001 r. Zeszyt 2; 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 

2.3. Opis stanu istniejącego 

Gimnazjum: 

Istniejąca instalacja c.o. zasilana z własnej kotłowni na paliwo stałe (kocioł opalany węglem). 

Parametry wody grzewczej 90/70
o
C. Instalacja wykonana z rur stalowych z grzejnikami 

stalowymi płytowymi. 

Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna: 

Istniejąca instalacja c.o. zasilana z własnej kotłowni olejowej. Kocioł olejowy z automatyką 

pogodową. Parametry wody grzewczej 90/70
o
C. Instalacja wykonana z rur miedzianych z 

grzejnikami stalowymi płytowymi. 

 

2.4. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum będzie kaskada 

pomp ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów, która 

zapewni zapotrzebowanie na moc cieplną dla wszystkich budynków. Pompy ciepła 

zlokalizowane zostaną w istniejącej kotłowni (pomieszczenie -1.01) w Szkole Podstawowej. 

Parametry wody grzewczej wynosić będą 55/45
o
C. 

 

2.5. Opis projektowanych rozwiązań 

Temperatura obliczeniowa zewnętrzna zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02403 

Solarnia – strefa III te= -20
o
C. 

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń: 
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 temp. powietrza w pom. łazienek i szatni, t=24
o
C, 

 temp. powietrza w salach, korytarzach, biurach, WC, kuchni, t=20
o
C, 

 temp. powietrza na hali sportowej, t=18
o
C, 

 temp. w pom. technicznych, magazynowych, t=16
o
C. 

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi: 

 Gimnazjum – 25 kW, 

 Szkoła Podstawowa – 72 kW, 

 sala gimnastyczna – 47 kW. 

Przyjęte parametry wody grzewczej wynoszą 55/45
o
C.  

 

2.6. Grzejniki i armatura 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe stalowe (podłączenie boczne) z 

profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażone w osłony boczne 

i osłonę górną typu grill. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (natryski pom. 1.24) 

należy  zastosować grzejniki w wersji ocynkowanej. Przy montażu grzejnika pod oknem należy  

zachować te same odległości nad i pod grzejnikiem od podłogi i parapetu w celu 

zrównoważenia przepływu ogrzewanego powietrza. Mocowanie i przyłączanie grzejników 

należy wykonać zgodnie  z instrukcją. Grzejniki o długości powyżej 2000mm podłączyć 

krzyżowo. Na grzejnikach zlokalizowanych na I piętrze w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej 

należy zamontować odpowietrzniki automatyczne. 

Miejscową regulację temperatury w pomieszczeniach umożliwią głowice termostatyczne 

osadzone na korpusach zaworów termostatycznych. Armatura ta zaprojektowana jest na 

gałązkach zasilających do grzejników. Na gałązkach powrotnych zastosowano grzejnikowe 

zawory powrotne. Głowice zaworów termostatycznych w pomieszczeniach o temp. 

obliczeniowej 20
o
C i wyższej, powinny posiadać blokadę regulacji, aby temperatura w 

pomieszczeniu nie była niższa niż 16
o
C. 

 

2.7. Przewody oraz ich łączenie 

Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur systemowych i złączek zaciskowych wykonanych 

ze stali węglowej ocynkowanej od zewnątrz. Rury dostarczane są w odcinkach o długości 6m, 

posiadają ustaloną wytrzymałość maksymalną, aby zapewnić warunki właściwego wykonania 

połączeń zaciskowych. Uszczelnienie złączek zaciskowych zapewniają uszczelki z EPDM 

(kauczuk etylenowo - propylenowy). Ciśnienie nominalne PN16, max. temp. ciągła -30
o
C do 

120
o
C. 

Przewody do Gimnazjum prowadzone w ziemi (min. zagłębienie rur – 80cm) wykonać z rur 

preizolowanych  SP 40/90. Przewody poziome w budynku gimnazjum  prowadzić pod sufitem 

parteru. Piony prowadzić natynkowo. Rozprowadzenie przewodów zgodnie z załączonymi 

rysunkami. 

Przewody i piony zasilające Szkołę Podstawową poprowadzono prawie w całości po trasie 

starej instalacji c.o. Piony prowadzić natynkowo. Zaprojektowano dodatkowy pion P16 

zasilający grzejnik w korytarzu (pom. nr 2.1.). Rozprowadzenie przewodów zgodnie z 

załączonymi rysunkami. 

Przewody zasilające salę gimnastyczną zlokalizowane w piwnicy Szkoły Podstawowej 

poprowadzono po starej trasie. Istniejące rury DN50 zlokalizowane w kanale pozostawić bez 

zmian. Włączenie do istniejącego odcinka instalacji nastąpi w pom. 1.05 (istniejąca rewizja). W 
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pom. 1.05 wyprowadzić przewody pod sufit. Na odcinku poziomym zamontować separatory 

powietrza. Przewody poziome w łączniku oraz pom. zaplecza sali gimnastycznej prowadzić 

pod sufitem. Piony prowadzić natynkowo. Przewody zasilające grzejniki zlokalizowane na sali 

gimnastycznej prowadzić na wysokości ok. 3m nad posadzką wzdłuż ścian, natynkowo. 

Rozprowadzenie przewodów zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Poziome przewody w piwnicy montować ze spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielaczy. Rury 

prowadzone na powierzchni ścian i pod stropem należy mocować do przegród budowlanych. 

Do mocowania należy używać uchwytów z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych z 

przekładką ochronną. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany) należy 

wykonywać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu. 

Przestrzeń miedzy ścianką przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale elastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. 

 

2.8. Mocowanie przewodów i ich kompensacja 

Rozstawy mocowań wykonanych z opasek i przytwierdzonych do przegród budowlanych 

podano w tabeli poniżej: 

Średnica zewnętrzna rury 

15 18 22 28 35 42 54 

Rozstaw mocowania [m] 

1,2 1,5 1,8 1,8 2,4 2,4 2,7 

 

Opaski powinny być umieszczone na rurze, a nie na złączce.  

Dla skompensowania zmiany długości można wykorzystać elastyczność rurociągu. W tym celu 

konieczne jest, aby w obszarze zmiany kierunku przebiegu przewodów zapewnić dostateczną 

elastyczność odcinków przewodów przez prawidłowe rozmieszczenie opasek mocujących. Nie 

wolno stosować podpór stałych w pobliżu naturalnych załamań trasy (ok. 5m) aby nie zakłócić 

samokompensacji przewodów. Pomiędzy dwoma punktami stałymi musi zawsze istnieć 

odpowiednia możliwość wydłużenia. W przypadkach, gdy naturalne prowadzenie przewodów 

nie umożliwia dostatecznej kompensacji wydłużeń cieplnych, zastosować kompensatory 

rurowe.  

 

2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Odporność na korozję części systemu wykonanych ze stali węglowej (złączki i rury) powoduje, 

że zewnętrzna ochrona antykorozyjna nie jest wymagana.  

 

2.10. Izolacje 

Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i 

komponentów” załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie wraz z późn. zmianami.  

Główne przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zlokalizowane w piwnicy Szkoły 

Podstawowej izolować otuliną z PU – λ=0,035W/mK o minimalnej grubości: 

1. średnica wewnętrzna do 22mm     min. 20mm 

2. średnica wewnętrzna od 22 do 35mm    min. 30mm 

3. średnica wewnętrzna 54mm     min. 50mm 
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Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła λ należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. Według normy PN-B-02421:2000 

izolację cieplną należy stosować na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń 

przewodów. 

 

2.11. Próba ciśnieniowa 

Próba ciśnieniowa na zimno:  

Ciśnienie próbne wynosi 4bary. Po wytworzeniu ciśnienia próbnego należy obserwować 

instalację przez minimum 30 minut. W tym czasie należy zaobserwować brak przecieków i 

roszenia, szczególnie na połączeniach przewodów. Po 30 minutach manometr nie powinien 

wykazać spadku ciśnienia. 

Badanie odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco: 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania budynek 

powinien być ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania działania i szczelności 

na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie zauważone nieszczelności 

i usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych 

trwałych odkształceń. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokoły z wynikami badań, podpisane przez 

Użytkownika, Kierownika robót instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.  

 

2.12. Obliczenia hydrauliczne 

Obliczenia hydrauliczne wykonano w programie Instal-therm 4.13 HCR. Wyniki obliczeń w 

postaci doboru grzejników oraz nastaw elementów regulacyjnych naniesiono na rozwinięcia i 

rzuty instalacji.  

 

2.13. Wytyczne budowlane i towarzyszące 

 

 Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie (sale 

lekcyjne, korytarze, szatnie, wc, gimnastyczna) należy obudować obudowami z 

drewnianymi (89szt.) zapewniając dostęp do odpowietrzników oraz głowic 

termostatycznych. 

 Istniejące odbudowy grzejników zdemontować. 

 Należy przewidzieć demontaż oraz ponowny montaż drewnianych drabinek sportowych 

na sali gimnastycznej, za którymi zlokalizowane zostaną projektowane grzejniki. 

 Wszystkie zdemontowane grzejniki należy wywieźć na najbliższe złomowisko a środki 

pieniężne otrzymane z ich sprzedaży należy przekazać dyrektorowi szkoły. 

 Jako roboty naprawcze ścian i wnęk za zdemontowanymi grzejnikami należy wykonać: 

- zeskrobanie farby zmycie powierzchni tynków wodą, 

- zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku, 

- zeskrobanie łuszczącej się farby, 

- nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą, 

- wygładzenie powierzchni tynku, 

- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką, 
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- przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, 

- malowanie dwukrotnie pędzlem farbą olejną lub emulsją, 

- zamurowanie otworów i uzupełnienie tynków po otworach instalacyjnych. 

 W piwnicy Szkoły Podstawowej należy przewidzieć demontaż oraz ponowny montaż 

obudów sufitowych z płyt G-K. 

 W pom. wc (2.7) w Szkole Podstawowej, w miejscu prowadzenia projektowanych 

przewodów należy skuć istniejące płytki oraz posadzkę, po ułożeniu projektowanych 

przewodów należy ułożyć nowe płytki ceramiczne. 

 Należy wykonać wykop pod rury preizolowane. Rury należy układać w wykopie na 

podsypce piaskowej o grubości minimum 10cm, tak aby przykrycie rury wynosiło 

minimum 60cm. Szerokość wykopu powinna zapewnić minimalną odległość między 

rurami 15-20cm oraz przestrzeń montażową między rurą a ścianą wykopu rzędu 15cm. 

Przy zasypywaniu rur pierwsza warstwa sięgająca 10cm powyżej rur powinna być 

wykonana piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zagęszczanie piasku wokół rur 

powinno się odbywać ręcznie lub przez polewanie wodą. Dalsza zasypka warstwami 

20cm z zagęszczaniem mechanicznym. Nad rurami w odległości 15-30cm umieścić 

taśmę ostrzegawczą. Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.14. Uwagi końcowe 

Instalację należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w następujących materiałach: 

 „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” wydane przez COBRTI 

INSTAL 2001r. Zeszyt nr 2; 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” ARKADY 1988r.; 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL 

2003r. Zeszyt nr 6, 

oraz zgodnie z warunkami określonymi przez producentów poszczególnych elementów i 

urządzeń zastosowanych w instalacji. 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem.  

Przy wykonywaniu instalacji należy stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia określonych w informacji BIOZ. Prace wykonywać powinni pracownicy o 

odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolą posiadającego stosowne uprawnienia kierownika 

robót. Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty. 
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2.15. Zestawienie materiałów 

 

Gimnazjum: 

 

Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 500 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 700 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 900 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 1100 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 1400 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 1600 152 3 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 1800 152 1 szt. 

C33-900 900 1200 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1100 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1200 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1400 152 3 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1600 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1800 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 2000 152 1 szt. 

C33-900 900 1100 152 1 szt. 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

Zawór RA-G prosty 15 1 szt. 

Zawór RA-N prosty 15 20 szt. 

Głowica termostatyczna wzmocniona ze 
zintegrowanym zabezpieczeniem 

antykradzieżowym, możliwość ograniczenia  

i blokowania ustawionej wartości 

 21 szt. 

Zawór powrotny 15 21 szt. 

Automatyczny zawór odpowietrzający  ½” 7 szt. 

Zawór odcinający kulowy 32 2 szt. 

Zestawienie rur i kształtek  

Rura preizolowana  SP 40/90 39 m 

Złącze izolacyjne kolanowe ZK - 90 8 szt. 
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Przejście ścienne P - 90 2 szt. 

Taśma ostrzegawcza  18 mb 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 15 x 1,2 97 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 18 x 1,2 51 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 22 x 1,5 16 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 28 x 1,5 71 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 35 x 1,5 22 m 

Kolano 90°, ZW x GW 15 - ½"w 30 szt. 

Kolano 90°, ZW x GZ 15 - ½"z 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 15 - 15 60 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 28 - 28 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 35 - 35 4 szt. 

Łuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 15 - 15 18 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 15 - ½"w 4 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 35 - 1¼"w 4 szt. 

Mufa, ZW x ZW 28 - 28 4 szt. 

Nypel przejściowy, ZW x GZ 15 - ½"z 26 szt. 

Nypel przejściowy, ZZ x GZ 15 - ½"z 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 18 - 15 4 szt. 

Śrubunek z uszczelką ZW x GZ 15 - ½"z 42 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 15 - 15 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 18 - 15 28 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 15 - 15 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 18 - 15 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 15 - 18 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 18 - 18 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 22 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 28 16 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 28 - 28 4 szt. 

Zestawienie izolacji 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 35 mm 

30 mm 15 m 

Obudowy    

Obudowy drewniane na grzejniki  19 szt. 

 

Szkoła Podstawowa: 

 

Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-600 600 800 102 1 szt. 

C22-900 900 500 102 2 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-900 900 700 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-900 900 1000 102 1 szt. 

C33-300 300 1800 152 1 szt. 

C33-450 450 2300 152 1 szt. 

C33-500 500 1000 152 2 szt. 
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Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-500 500 1200 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-500 500 1400 152 1 szt. 

C33-600 600 1000 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 1400 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 2000 152 5 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 2300 152 2 szt. 

C33-900 900 400 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 700 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 800 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1000 152 3 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1100 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1200 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1400 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1600 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-600 600 400 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-600 600 1400 102 1 szt. 

C22-900 900 600 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-900 900 900 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-900 900 2000 102 1 szt. 

C33-300 300 1400 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-300 300 1800 152 1 szt. 

C33-450 450 2300 152 2 szt. 

C33-500 500 1000 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-500 500 1200 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-500 500 1400 152 1 szt. 

C33-600 600 1000 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1100 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 1400 152 4 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  
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C33-600 600 2000 152 4 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 2300 152 2 szt. 

C33-900 900 800 152 3 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 1100 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 1400 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 1600 152 1 szt. 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

Zawór RA-G prosty 15 10 szt. 

Zawór RA-N prosty 15 54 szt. 

Głowica termostatyczna wzmocniona ze 

zintegrowanym zabezpieczeniem 

antykradzieżowym, możliwość ograniczenia  
i blokowania ustawionej wartości 

 64 szt. 

Zawór powrotny 15 64 szt. 

Automatyczny zawór odpowietrzający  ½” 17 szt. 

Zawór odcinający kulowy 20 4 szt. 

Zawór odcinający kulowy 40 2 szt. 

Zawór odcinający kulowy 50 2 szt. 

Zestawienie rur i kształtek 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 15 x 1,2 315 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 18 x 1,2 65 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 22 x 1,5 66 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 28 x 1,5 43 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 35 x 1,5 44 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 42 x 1,5 55 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 54 x 1,5 37 m 

Kolano 90°, ZW x GW 15 - ½"w 96 szt. 

Kolano 90°, ZW x GZ 15 - ½"z 18 szt. 

Kolano 90°, ZW x GZ 18 - ½"z 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 15 - 15 174 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 18 - 18 8 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 22 - 22 16 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 28 - 28 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 35 - 35 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 42 - 42 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 54 - 54 8 szt. 

Łuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 15 - 15 28 szt. 

Łuk pasywny 90°, ZZ x ZZ 18 - 18 2 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 15 - ½"w 14 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 18 - ½"w 2 szt. 

Mufa redukcyjna, ZW x ZW 18 - 15 2 szt. 

Mufa, ZW x ZW 35 - 35 4 szt. 

Mufo-nypel ZZ x GW 15 - ½"w 4 szt. 

Mufo-nypel ZZ x GW 18 - ½"w 2 szt. 

Nypel przejściowy, ZW x GZ 15 - ½"z 76 szt. 
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Nypel przejściowy, ZZ x GZ 12 - ½"z 8 szt. 

Nypel przejściowy, ZZ x GZ 15 - ½"z 16 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 18 - 15 6 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22 - 15 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22 - 18 8 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 35 - 22 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 42 - 22 8 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 42 - 35 8 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 54 - 35 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 54 - 42 8 szt. 

Śrubunek z uszczelką ZW x GZ 15 - ½"z 124 szt. 

Śrubunek z uszczelką ZW x GZ 18 - ½"z 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 15 - 15 44 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 42 - 42 - 42 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 54 - 54 - 54 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 12 - 15 - 12 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 18 - 15 40 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 22 - 15 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 15 - 15 20 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 22 - 18 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 15 - 18 24 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 15 - 22 12 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 18 - 18 12 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 15 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 15 - 28 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 28 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 28 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 18 - 35 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 22 - 28 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 22 - 35 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 42 - 15 - 42 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 42 - 22 - 42 12 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 42 - 28 - 42 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 54 - 22 - 54 4 szt. 

Zestawienie izolacji 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 15 mm 

20 mm 37 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 18 mm 

20 mm 7 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 22 mm 

20 mm 28 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 28 mm 

30 mm 28 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 35 mm 

30 mm 45 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 42 mm 

40 mm 55 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 

wewn. 54 mm 

60 mm 38 m 
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Obudowy    

Obudowy drewniane na grzejniki  47 szt. 

 

Sala gimnastyczna: 

 

Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-600 600 500 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-600 600 800 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C22-600 600 1400 102 1 szt. 

C33-600 600 1400 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-600 600 2600 152 4 szt. 

C33-900 900 1000 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 1600 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane - ocynkowane 

C33-900 900 1800 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe lewe niezintegrowane  

C33-900 900 3000 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-600 600 400 102 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C22-600 600 1400 102 2 szt. 

C22-900 900 1800 102 1 szt. 

C33-600 600 1800 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-600 600 2600 152 4 szt. 

C33-900 900 1000 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 1100 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 1200 152 1 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane - ocynkowane 

C33-900 900 1800 152 2 szt. 

Grzejniki płytowe prawe niezintegrowane  

C33-900 900 3000 152 2 szt. 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie zaworów i armatury 

Zawór RA-G prosty 15 15 szt. 

Zawór RA-N prosty 15 15 szt. 

Głowica termostatyczna wzmocniona ze 

zintegrowanym zabezpieczeniem 

antykradzieżowym, możliwość ograniczenia  
i blokowania ustawionej wartości 

 30 szt. 

Zawór powrotny 15 30 szt. 

Separator powietrza  2” 2 szt. 
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Zawór odcinający kulowy 32 2 szt. 

Zawór odcinający kulowy 40 2 szt. 

Zawór odcinający kulowy 50 2 szt. 

Zestawienie rur i kształtek 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 15 x 1,2 132 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 18 x 1,2 33 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 22 x 1,5 35 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 28 x 1,5 64 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 35 x 1,5 94 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 42 x 1,5 21 m 

Rura systemowa ze stali węglowej,  ocynk. zew. 54 x 1,5 88 m 

Kolano 90°, ZW x GW 15 - ½"w 32 szt. 

Kolano 90°, ZW x GZ 15 - ½"z 14 szt. 

Kolano 90°, ZW x GZ 18 - ½"z 4 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 15 - 15 60 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 18 - 18 20 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 22 - 22 26 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 28 - 28 2 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 35 - 35 28 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 42 - 42 12 szt. 

Łuk 90°, ZW x ZW 54 - 54 12 szt. 

Łuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 15 - 15 6 szt. 

Łuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 18 - 18 4 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 15 - ½"w 2 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 18 - ½"w 4 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 22 - ½"w 2 szt. 

Mufa przejściowa, ZW x GW 54 - 2"w 8 szt. 

Mufa redukcyjna, ZW x ZW 22 - 18 8 szt. 

Mufa redukcyjna, ZW x ZW 42 - 35 4 szt. 

Mufa, ZW x ZW 22 - 22 2 szt. 

Mufa, ZW x ZW 28 - 28 4 szt. 

Mufa, ZW x ZW 35 - 35 4 szt. 

Mufa, ZW x ZW 54 - 54 12 szt. 

Mufo-nypel ZZ x GW 22 - ½"w 2 szt. 

Nypel przejściowy, ZW x GZ 15 - ½"z 18 szt. 

Nypel przejściowy, ZW x GZ 22 - ¾"z 8 szt. 

Nypel przejściowy, ZZ x GZ 15 - ½"z 2 szt. 

Nypel przejściowy, ZZ x GZ 22 - ½"z 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22 - 15 8 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 22 - 18 6 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 28 - 18 2 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 35 - 28 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 54 - 35 4 szt. 

Nypel redukcyjny, ZW x ZZ 54 - 42 4 szt. 

Śrubunek z uszczelką ZW x GZ 15 - ½"z 36 szt. 

Śrubunek z uszczelką ZW x GZ 18 - ½"z 24 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 15 - 15 12 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 35 - 35 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 54 - 54 - 54 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 15 - 18 - 15 4 szt. 



 31 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 15 - 15 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 18 - 22 - 18 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 15 - 18 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 15 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 22 - 28 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 15 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 15 - 28 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 28 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 - 22 4 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 - 28 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 28 - 18 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 28 - 28 - 22 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 15 - 35 12 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 18 - 35 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 22 - 28 6 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 22 - 35 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 35 - 28 - 28 2 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 42 - 15 - 42 8 szt. 

Trójnik, ZW x ZW x ZW 54 - 22 - 54 8 szt. 

Zestawienie izolacji 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy 
wewn. 54 mm 

60 mm 55 m 

Obudowy    

Obudowy drewniane na grzejniki  23 szt. 

 
 

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Za kompletne 

opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte zestawieniem 

materiałowym, wyspecyfikowane oraz nieobjęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji 
oraz prawidłowego funkcjonowania systemu.



 32 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
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Autor:    mgr inż. Wiesław Kapica 
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1. Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 

 

2. Opis zasadniczych robót 

Przedmiotem omawianego przedsięwzięcia jest wykonanie kompletnej instalacji grzewczej 

pomp ciepła w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni. 

 

3. Kolejność przewidywanych robót 

a) Demontaż rozdzielaczy, zasobników c.w.u. wraz z instalacjami i armaturą towarzyszącą; 

b) Montaż kaskady pomp ciepła wraz z rozdzielaczami i buforami; 

c) Montaż układu przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

d) Montaż dolnego źródła; 

e) Demontaż grzejników, armatury i przewodów c.o.; 

f) Montaż grzejników i armatury instalacji c.o.; 

g) Montaż przewodów instalacji c.o.; 

h) Montaż izolacji na przewodach instalacji c.o.; 

i) Próby ciśnieniowe; 

j)  Roboty związane z uruchomieniem instalacji; 

k) Wykonanie robót towarzyszących. 

 

4. Przewidywane zagrożenia 

Najważniejszymi mogącymi wystąpić zagrożeniami są: 

a) Upadek z wysokości podczas prowadzenia prac budowlanych. 

b) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych; 

c) Przygniecenie spadającymi elementami; 

d) Możliwość poślizgnięcia i upadek; 

e) Zaprószenie ognia; 

f) Zaprószenia oczu podczas robót murarskich i tynkarskich. 

 

5. Prowadzenie instruktażu 

a) Przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą zostać przeszkoleni. 

b) Przed przystąpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostaną 

poinformowani przez osoby dozoru o mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach ich 

uniknięcia. 

c) Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

zapozna z nim pracowników. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

a) Rejon prowadzenia robót ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze; 

b) Używane narzędzia muszą być sprawne i posiadać odpowiednie atesty; 

c) Pracownicy będą wyposażeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robót sprzęt 

ochrony osobistej; 

d) W pobliżu stanowisk na których może wystąpić zaprószenie ognia należy zlokalizować 

przenośny sprzęt gaśniczy. 

 Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

przy prowadzeniu robót budowlanych określa:  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 
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Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z 

późniejszymi zmianami. 

 

7. Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z 

Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 

d) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Załącznik 1              

Maj 2016 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 

23.12.2010r. poz. 1623 z poźn. zm.) oświadczamy, że: 

 

projekt  

 

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO 

POPRZEZ ZASTOSOWANIE POMP CIEPŁA  

W ZESPOLE SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH W SOLARNI 
 

CZĘŚĆ II: BRANŻA SANITARNA  

 

w budynku Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni przy ul. Raciborskiej 42 i 42a 

 

sporządzony w maju 2016 r., 

 

Inwestor: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

1. mgr inż. Wiesław Kapica 

upr. nr SLK/5372/PWBS/15 

 

 

 

 

2. mgr inż. Katarzyna Buchman 

upr. nr SLK/5636/PWBS/15 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO 

WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 
 

 

 

Spis treści: 

 

1. Dane budynku 

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

3. Dostępne nośniki energii 

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 

8. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 

9. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 

10. Bezpośredni efekt ekologiczny 

11. Wybór systemu 

12. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu 

ogrzewania i wentylacji 

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu 

przygotowania ciepłej wody 

15. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
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1. Dane budynku 

 

Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej 

Strefa klimatyczna: III 

 

Budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną: 

 Powierzchnia zabudowy – 1102,45 m
2
;  

 Powierzchnia użytkowa budynku –  1632,85 m
2
;                                   

 Powierzchnia całkowita – 2175,34 m
2
; 

 Kubatura netto – 7809,57m
3
 

Budynek Gimnazjum: 

 Powierzchnia zabudowy – 271,15 m
2
;  

 Powierzchnia użytkowa budynku –  383,19 m
2
;                                   

 Powierzchnia całkowita – 617,85 m
2
; 

 Kubatura netto – 1072,00 m
3
; 

 

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

 

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 

wentylacji 

 

2.1.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Odnawialne źródła energii - Energia geotermalna 100,0 58137,1 

 

2.1.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Olej opałowy 100,0 58137,1 

 

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 

ciepłej wody 

 

2.2.1. System projektowany 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna 

systemowa 
20,0 2147,3 

2 Odnawialne źródła energii - Energia geotermalna 80,0 8589,1 

 

2.2.2. System alternatywny 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna 

systemowa 
20,0 2147,3 

2 Olej opałowy 80,0 8589,1 

 

3. Dostępne nośniki energii 

Energia elektryczna, olej opałowy, węgiel kamienny. 

 

4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
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Obiekt jest podłączony do sieci energetycznej. 

 

5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 

 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 System ogrzewania 

Źródło ciepła: pompy ciepła typu 

glikol/woda zasilane energią elektryczną.  

Przewody c.o. zaizolowane w przestrzeni 

nieogrzewanej. Grzejniki wyposażone w 

zawory termostatyczne. Automatyka 

pogodowa. 

Źródło ciepła: kotłownia na olej 

opałowy. Przewody c.o. zaizolowane w 

przestrzeni nieogrzewanej. Grzejniki 

wyposażone w zawory termostatyczne. 

Automatyka pogodowa. 

2 System wentylacji Grawitacyjna. Grawitacyjna.  

3 System ciepłej wody 

Źródło ciepła: pompy ciepła typu 

glikol/woda zasilane energią elektryczną.  

Centralne przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, system wyposażony w 

cyrkulację.  

Ogrzewacze elektryczne w Gimnazjum. 

Źródło ciepła: kotłownia na olej 

opałowy.  

Centralne przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, system wyposażony w 

cyrkulację. 

Ogrzewacze elektryczne w Gimnazjum. 

 

6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 

 

6.1. Budynek projektowany 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% H,tot Hu Jedn. 
QK,H 

[kWh/rok] 

Zużycie 

paliwa B 
Jedn. 

Odnawialne źródła energii - 

Energia geotermalna 
100,0 2,58 21,32 MJ/kg 22551,6 3807,9 kg/rok 

 

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% H,tot Hu Jedn. 
QK,H 

[kWh/rok] 

Zużycie 

paliwa B 
Jedn. 

Olej opałowy 100,0 0,72 40,19 MJ/kg 80665,3 7225,5 kg/rok 

 

 

7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 

 

7.1. Budynek projektowany 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% W,tot Hu Jedn. 
QK,W 

[kWh/rok] 

Zużycie 

paliwa B 
Jedn. 

Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
20,0 0,96 21,32 MJ/kg 2236,7 377,7 kg/rok 

Odnawialne źródła energii - 

Energia geotermalna 
80,0 2,08 21,32 MJ/kg 4124,4 696,4 kg/rok 

 

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

Rodzaj paliwa 
Udział 

% W,tot Hu Jedn. 
QK,W 

[kWh/rok] 

Zużycie 

paliwa B 
Jedn. 

Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
20,0 0,96 21,32 MJ/kg 2236,7 377,7 kg/rok 

Olej opałowy 80,0 0,52 40,19 MJ/kg 16403,9 1469,4 kg/rok 
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8. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 

 

8.1. Budynek projektowany 

 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Odnawialne źródła 

energii - Energia 

geotermalna 

kg/Mg 16,0000 3,2000 10,0000 2130,000 2,0000 0,0000 0,0032 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Energia elektryczna - 

Sieć 

elektroenergetyczna 

systemowa 

kg/Mg 16,0000 3,2000 10,0000 2130,000 2,0000 0,0000 0,0032 

Odnawialne źródła 

energii - Energia 

geotermalna 

kg/Mg 16,0000 3,2000 10,0000 2130,000 2,0000 0,0000 0,0032 

 

8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Olej opałowy kg/Mg 20,3590 2,3950 0,6820 3233,520 0,407200 0,0000 0,000311 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Energia elektryczna - Sieć 
elektroenergetyczna systemowa 

kg/Mg 16,0000 3,2000 10,0000 2130,000 2,0000 0,0000 0,0032 

Olej opałowy kg/Mg 20,3590 2,3950 0,6820 3233,520 0,407200 0,0000 0,000311 

 

9. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 

 

9.1. Budynek projektowany 

 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 

wentylacji 
kg/rok 60,9269 12,1854 38,0793 8110,8876 7,6159 0,0000 0,0122 

System 

przygotowania 

ciepłej wody 

kg/rok 17,1857 3,4371 10,7411 2287,8451 2,1482 0,0000 0,0034 

 

Całkowita emisja w 

budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 78,1125 15,6225 48,8203 10398,7328 9,7641 0,0000 0,0156 

 

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 

wentylacji 
kg/rok 147,1038 17,3051 4,9278 23363,7811 2,9422 0,0000 0,0022 
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System 

przygotowania 

ciepłej wody 

kg/rok 35,9576 4,7277 4,7789 5555,6637 1,3537 0,0000 0,0017 

 

Całkowita emisja w 

budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 183,0614 22,0328 9,7067 28919,4448 4,2959 0,0000 0,0039 

 

10. Bezpośredni efekt ekologiczny 

 

Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 

 

Emitowane 

zanieczyszczenie 

Budynek 

projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 

alternatywnymi 

źródłami [kg/rok] 

Efekt 

ekologiczny[kg/rok] 

Redukcja emisji 

[%] 

SO2 78,112547 183,061432 -104,948886 -134,36 

NOX 15,622509 22,032757 -6,410248 -41,03 

CO 48,820342 9,706716 39,113626 80,12 

CO2 10398,732784 28919,444789 -18520,712005 -178,11 

PYŁ 9,764068 4,295909 5,468159 56,00 

SADZA 0,000000 0,000000 0,000000 0,00 

B-a-P 0,015623 0,003915 0,011708 74,94 

 

 

11. Wybór systemu 

 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym pod kątem ograniczenia emisji 

SO2, NOx i CO2 jest wariant projektowany. Pod kątem ograniczenia CO, pyłu i B-a-P optymalnym 

wariantem jest wariant alternatywny. 

 

12. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 

 

12.1 Budynek projektowany 

 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Odnawialne źródła energii - 

Energia geotermalna 
2.84 zł/kg 

dla Wo=21,32MJ/kg i ceny 

133,24zł/GJ 

2 
Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
2.84 zł/kg 

dla Wo=21,32MJ/kg i ceny 

133,24zł/GJ 

 

12.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 Olej opałowy 3.26 zł/kg 
dla gęstości oleju 860kg/m3 i 

ceny 2,8zł/l 

2 
Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
2.84 zł/kg dla Wo=21,32MJ/kg 

 

 

 

13. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
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systemu ogrzewania i wentylacji 

 

Budynek projektowany 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Odnawialne źródła energii - 

Energia geotermalna 
3807.93 kg/rok 10814.52 

dla Wo=21,32MJ/kg i 

ceny 133,24zł/GJ 

Opłaty stałe Om zł/m-c 148.58 - 

Abonament Ab zł/m-c 2.95 - 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 12632.88  

KH,E= 12•Om  

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 

kosztów 

1 
Budowa pomp ciepła wraz z 

technologią 
1.0 680500.00 837015.00 Ceny średnie krajowe 

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 837015.00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Ciepło sieciowe z ciepłowni 

lokalnej - Gaz lub olej opałowy 
7225.49 kg/rok 23555.11 

dla gęstości oleju 

860kg/m3 i ceny 2,8zł/l 

Opłaty stałe Om zł/m-c 0.00 - 

Abonament Ab zł/m-c 0.00 - 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 23555.11  

KH,E= 12•Om  

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 

kosztów 

1 Kotłownia olejowa 1.0 150000.00 184500.00 Ceny średnie krajowe 

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 184500.00  

 

14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 

systemu przygotowania ciepłej wody 

 

Budynek projektowany 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
377.68 kg/rok 1072.62 

dla Wo=21,32MJ/kg i 

ceny 133,24zł/GJ 

2 
Odnawialne źródła energii - 

Energia geotermalna 
696.42 kg/rok 1977.84 

dla Wo=21,32MJ/kg i 

ceny 133,24zł/GJ 

Opłaty stałe Om zł/m-c 0.00 - 

Abonament Ab zł/m-c 0.00 - 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 3050.46  

KW,E= 12•Om  

Koszty inwestycyjne 
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Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 

kosztów 

1 Zasobnik c.w.u. 1.0 9200.00 11316.00 Kosztorys inwestorski 

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 11316.00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Energia elektryczna - Sieć 

elektroenergetyczna systemowa 
377.68 kg/rok 1072.62 dla Wo=21,32MJ/kg 

2 
Ciepło sieciowe z ciepłowni 

lokalnej - Gaz lub olej opałowy 
1469.36 kg/rok 4114.20 

dla gęstości oleju 

860kg/m3 i ceny 2,8zł/l 

Opłaty stałe Om zł/m-c 0.00 - 

Abonament Ab zł/m-c 1.00 - 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 5198.82  

KW,E= 12•Om  

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 

kosztów 

1 Zasobnik c.w.u. 1.0 9200.00 11316.00 Kosztorys inwestorski 

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 11316.00  

 

15. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

 

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 

 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 12632.88 23555.11 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -86.46 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 837015.00 184500.00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 77.96 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m
2
rok 9.90 18.46 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m
2 

655.80 144.56 

 - -10922.24 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - 59.74 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 

eksploatacyjnym  i korzystne pod względem inwestycyjnym 

 

15.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 

 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 3050.46 5198.82 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -70.43 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 11316.00 11316.00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 0.00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m
2
rok 2.39 4.07 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zł/m
2 

8.87 8.87 
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 - -2148.36 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 

eksploatacyjnym   

 

15.3 Analiza zbiorcza opłacalności 

 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie 59.74 

System przygotowania ciepłej wody - - 
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MONITORING I ZDALNA WIZUALIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO 

 
1. Wytyczne systemu 

 Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie wizualizacji pracy odnawialnych źródeł 

energii (pomp ciepła) na dedykowanej ku temu celu stacji roboczej (zwanej dalej serwerem 

wizualizacji). Wizualizacja powinna na bieżąco wyliczać wskaźnik efektywności energetycznej 

monitorowanej instalacji – wskaźnik COP. Wizualizacja winna również zawierać wszystkie 

podstawowe funkcje systemu SCADA (z ang. Supervisory Control And Data Acquisition) takie 

jak zbieranie danych pomiarowych, akwizycja ich w bazie danych oraz wizualizacja na 

specjalnie przygotowanych schematach synoptycznych. Wizualizacja powinna zostać 

przygotowana ‘pod klucz’ nie mniej jednak umożliwiać w łatwy sposób jej dalszy rozwój 

poprzez intuicyjne mechanizmy edycji schematów (przesuwanie elementów na ekranie, zmiana 

parametrów pomiarowych, dodawanie pomiarów, zmiana progów alarmowych czy dodawanie 

użytkowników). 

 Zakłada się stworzenie wizualizacji w oparciu o serwer WWW. Prezentacja danych 

pomiarowych na stronach WWW jest kluczowa dla projektu, gdyż jej uniwersalność umożliwia 

dostęp do danych pomiarowych zarówno dla użytkowników komputerów jak i tabletów czy 

smartfonów. Każde urządzenie w tej samej sieci, co serwer wizualizacji oraz posiadające 

przeglądarkę internetową obsługującą HTML i języki skryptowe może zostać przekształcone 

do roli panelu operatorskiego. Dodatkowo w przypadku udostępnienia wizualizacji w sieci 

WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) istnieje możliwość nadzoru 

źródeł ciepła, wskaźników COP, z każdego miejsca na ziemi, w którym jest dostęp do sieci 

internetowej. 

 

 
Rys. 1. Przykładowy schemat synoptyczny 
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2. Opis rozwiązań 
 System powinien zostać zbudowany w architekturze scentralizowanej: poszczególne 

jego elementy powinny znajdować się na jednym serwerze wizualizacji. 

 W lokalizacji centralnej pracować będzie serwer wizualizacji posadowiony na serwerze 

wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, Linux lub równoważny (wymaga się 

pełnej obsługi trybu graficznego potrzebnego do obsłużenia wizualizacji).  

Zadaniem serwera wizualizacji będzie prezentacja danych pomiarowych pochodzących 

z pomp ciepła oraz liczników ciepła i energii elektrycznej. Dostęp do monitorowanych danych 

będzie możliwy z poziomu przeglądarki internetowej serwera wizualizacji oraz w przypadku 

podłączenia do sieci LAN/WAN z dowolnego innego komputera. 

 Stanowisko administratora systemu, mającego prawa do konfiguracji i nadzorowania 

pracy całego systemu, przewidziane jest w lokalizacji centralnej (na serwerze wizualizacji). 

Administrator całego systemu może również pracować w dowolnym innym miejscu - 

warunkiem jest, aby na danym komputerze była zainstalowana przeglądarka stron 

internetowych WWW i komunikacja z serwerem wizualizacji za pomocą sieci LAN/WAN.  

 Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami całego systemu będzie 

realizowana poprzez:  

- sieć szeregową RS485 (Modbus RTU/M-Bus), 

- sieć lokalną Ethernet. 

 Zakłada się możliwość konwersji protokołu transmisji M-Bus na Modbus poprzez 

zastosowanie konwertera protokołów, o ile nie spowoduje to zakłóceń w pracy systemu 

wizualizacji. Zakłada się możliwość konwersji warstwy fizycznej RS485 na Ethernet poprzez 

zastosowanie konwertera transmisji, o ile nie spowoduje to zakłóceń w pracy systemu 

wizualizacji. 

 

Pomiary wymagane do kolekcjonowania w systemie monitoringu z pomp ciepła: 

 temperatura zewnętrzna, 

 temperatura wewnątrz budynku 

 temperatura ciepłej wody użytkowej 

 temperatura rzeczywista zasilania instalacji, 

 temperatura zadana zasilania instalacji 

 temperatura powrotu instalacji, 

 praca sprężarki 1, 

 praca sprężarki 2, 

 stan pracy pompy (włączona/wyłączona/alarm). 

 

Dodatkowo system powinien mieć możliwość sterowania parametrami pompy ciepła takimi 

jak: 

 temperatura zadana, 

 krzywa grzewcza, 

 histereza, 

 tryb pracy pompy ciepła.  

 

 

Pomiary wymagane do kolekcjonowania w systemie monitoringu z liczników energii cieplnej: 
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 temperatura zasilania, 

 temperatura powrotu, 

 energia cieplna wyprodukowana. 

 

Pomiary wymagane do kolekcjonowania w systemie monitoringu z liczników energii 

elektrycznej: 

 energia elektryczna dostarczona, 

 parametry dodatkowe ważne dla Zamawiającego takie jak prąd, napięcie, moc. 

 

 

Rys. 2. Topologia sieci pomiarowych 

  

Aby zapewnić bezpieczeństwo monitorowanych urządzeń zostaną wprowadzone 

odpowiednie hasła i polityki bezpieczeństwa do stron WWW z danymi pomiarowymi. Zakłada 

się wykorzystanie systemów zabezpieczeń stosowanych domyślnie w technologiach 

internetowych, jak i logowanie się do krytycznych elementów systemu (np. w celu 

weryfikacji/zmiany nastaw parametrów). 

  

W celu zapewnienia zdalnej obsługi serwisowej oraz dostępu do wizualizacji danych 

pomiarowych z wyniesionych lokalizacji w sieci WAN zakłada się, aby w lokalizacji gdzie 

zostanie umieszczony serwer wizualizacji istniało stałe łącze np. DSL ze stałym adresem IP z 

dostępem do sieci WAN lub jeżeli to niemożliwe zapewnienie łącza pakietowej transmisji 

danych ze stałym adresem IP w publicznym APN’ie (z ang. Access Point Name). 

 

1. Podstawowe funkcje realizowane przez system wizualizacji. System będzie: 

 wizualizował na dedykowanych schematach technologicznych parametry pomp ciepła 

takie jak praca sprężarek pomp ciepła oraz sygnały ich awarii (schematy synoptyczne 

zostaną przygotowane na bazie schematu technologicznego oraz zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego),  

 wizualizował zużycie energii elektrycznej, 

 wizualizował parametry liczników ciepła (ciepłomierzy), 

 wyliczał wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej (COP) i wyświetlał na stronie 

WWW, 
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 umożliwiał zmianę harmonogramów odczytów danych pomiarowych. 

 

2. Podstawowe wymagania do serwera wizualizacji: 

 min. 2 porty Ethernet LAN, 

 port szeregowy RS lub konwerter RS-Ethernet, 

 przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych (praca ciągła), 

 kontroler RAID. 

 

 

3. Podstawowe wymagania do routera: 

 obsługa sieci xDSL, 3G i 4G, 

 min. 4 porty LAN 10/100Base-TX, 

 obsługa DyDNS, przekierowania portów. 

 

4. Podstawowe wymagania do systemu wizualizacji: 

 obsługa przez min. 5 jednocześnie zalogowanych i pracujących użytkowników za 

pośrednictwem konsoli WWW, 

 obsługa wizualizacji z przeglądarek na smartfonach i tabletach (min. obsługa Chrome 

49 na platformie Android), 

 możliwość określania uprawnień użytkowników do parametrów i schematów 

wizualizacji, 

 brak ograniczeń, co do ilości wprowadzanych parametrów (brak ograniczeń 

licencyjnych), 

 obsługa wielu źródeł danych pomiarowych, 

 obsługa dowolnych interwałów czasowych odpytań o dane pomiarowe (sekundy, 

minuty, godziny), 

 obsługa protokołów komunikacyjnych: 

o  Modbus RTU, 

o  Modbus ASCII, 

o  Modbus TCP/IP, 

o  SNMP, 

o  Bacnet I/P, 

o  M-Bus, 

o  SQL (obsługa baz danych PostgreSQL, Oracle, MS SQL, MySQL). 

 możliwość kolekcjonowania danych pomiarowych, 

 możliwość pracy na serwerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows i Linux, 

 generacja alarmów po przekroczeniu progów alarmowych lub przy błędach transmisji,  

 możliwość przeliczania pomiarów (wykonania wszystkich podstawowych operacji 

arytmetycznych), 

 możliwość wykonania operacji arytmetycznych na różnych parametrach (np. do 

wyliczeń wskaźnika COP), 

 możliwość udostępnienia danych pomiarowych do innych systemów, 

 możliwość tworzenia zdarzeń serwisowych np. przypomnienie o corocznym odczycie 

lokalnym, 
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 obsługa powiadomień e-mail, 

 możliwość importu grafiki pod wizualizację w postaci obrazów w formacie png, jpg, 

bmp, 

 możliwość dowolnego rozmieszczania elementów aktywnych na schematach 

wizualizacji, 

 możliwość prezentacji parametrów w postaci elementów aktywnych takich jak: 

o    wartości (dowolnie zmieniane wielkości, kolory, obramowania), 

o    wskaźniki graficzne (np. bargraf, wskaźnik kołowy) 

o    wykresy (w takich konfiguracjach jak: liniowe, punktowe, słupkowe), 

o    animacje elementów graficznych ( w zależności od stanu), 

 generacja sygnału akustycznego w przypadku wystąpienia zdarzenia, 

 możliwość generacji raportów, 

 obsługa importu i eksportu ustawień systemu wizualizacji. 

 
 

3. Zestawienie materiałów 
  

Lp. Nazwa urządzenia Ilość Jedn. 

1 

Serwer  

Procesor: Intel Xeon E3-1220 v3 3.1GHz 

Pamięć RAM: 4GB DDR2-800 ECC 
Ilość gniazd pamięci: 2 

Dysk twardy HDD: 2x160GB SATA 

Karta sieciowa: 2x10/100/1000 Gigabit 
Obudowa: Tower 

Zasilacz: 350 W 

Złącza: 3xUSB 

DVD-RW 
 

Klawiatura 

Mysz 

1 kpl. 

2 Monitor LCD 19" 1 szt. 

3 

Router sieciowy 

Przeznaczenie: xDSL, 3G (komórkowe sieci telefoniczne), 4G  

Interfejs WAN: 1x RJ-45 
Interfejs LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45)  

Zastosowane technologie: IPsec 

Zarządzanie i konfiguracja: Przeglądarka WWW 
Zasilacz 

 

OPCJA: Karta SIM ze stałym IP w publicznym APN (w tym opłacony 
abonament karty SIM na 1 rok) 

1 szt. 

4 Konwerter transmisji RS232-RS485 lub RS-485-Ethernet z optoizolacją 1 szt. 

5 Konwerter transmisji M-Bus/Modbus 1 szt. 

6 Zasilacz 24V DC 1 szt. 

7 Ubuntu Linux 1 szt. 

8 
Aplikacja wizualizacji integrująca i wizualizująca dane pomiarowe z pomp 

ciepła oraz liczników ciepła i energii elektrycznej na stronach WWW – 
licencja wielostanowiskowa 

1 kpl. 

 


