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I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
Woda w przedmiotowym budynku jest już rozprowadzona. Konieczny będzie całkowity

demontaż demolacyjny starej instalacji w części remontowanej. Nową instalację zasilić

bezpośrednio z podejścia wodomierzowego usytuowanego w piwnicy. W celu poprawy

efektywności energetycznej budynku, projektuje się nową instalację ciepłej wody, z przewodami

zaizolowanymi w obowiązujących przepisów oraz zasobnik CWU z pompą ciepła.

1. Założenia przyjęte do obliczeń
Obliczenia instalacji wodociągowej wykonano na podstawie PN-92/B-01706.

- Średnie zużycie wody dla szkoły ze stołówką wynosi 25 dm3/d na 1 ucznia.

- Średnie zużycie wody na cele porządkowe wynosi 1,5 dm3/m2 powierzchni zmywalnej

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia

przeciętnych norm zużycia wody – Dz. U. Nr 8, poz. 70).

2. Wyniki obliczeń
Nd = 1,4

QdOśr = 25 dm3/d x 125 uczniów = 3125 dm3/d

QdPśr = 1,5 dm3/d x 500 m2 = 750 dm3/d

Qdmax = (3125+750) x 1,4 = 5425 dm3/d

Całkowite zużycie wyniesie około – 5,5 m3/d
Lp. Rodzaj przyboru Symbol Szt Wysokość

[m.]
Wymagane
ciśn.[Mpa]

Normat.wyp
[dm3/s]

Σ Normat.wyp.
[dm3/s]

1 Umywalka U 11 0,6 0,1 0,14 1,54

2 Płuczka Pł 9 0,8 0,05 0,13 1,17

3. Zlewozmywak ZL 1 0,6 0,1 0,14 0,14

4. Pisuar P 3 0,8 0,1 0,13 0,39

5. Punkt czerpalny PC 5 1,1 0,1 0,15 0,75

Σ 3,99

Przepływ obliczeniowy: 1,12

3. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę
Obliczanie zapotrzebowania na ciepłą wodę: 125 osób x 10 l/d = 1250 l/d

-Zakładamy, że dostarczana woda ma temp10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.

Q = m x c x ∆v

Ilość ciepła wynosi:

Q = 1250 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

Q = 72500 Wh = 72,5 kWh

Dobrano zasobnik CWU z pompą ciepła powietrze-woda o pojemności 200 l z dodatkową

wężownicą zasilaną z kotłów na paliwo stałe.



4. Założenia montażowe
4.1. Instalacja

Instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej należy rozprowadzić rurami PP PN 20

(polipropylen) PN-EN ISO 15874-2:2005, przeznaczonych do połączeń zgrzewanych lub PE-X

PN 10 warstwowych (polietylen sieciowy) przeznaczonych do połączeń zaciskowych lub

skręcanych wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005.

Przewody rozdzielcze prowadzić w posadzkach lub po ścianach. Rurociągi poziome należy

prowadzić w warstwie podłogowej (na styropianie w wylewce) w izolacji termicznej

betonowanej, rurociągi pionowe w bruzdach ściennych po przeprowadzeniu próby szczelności

instalacji. Połączenia z przyborami jak też instalacji z armaturą gwintowaną wykonać za pomocą

połączeń gwintowanych.

W przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne wypełnione materiałem

elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. W miejscach przejść przez przegrody

nie należy montować żadnych połączeń.

Ciepłą wodę  przewiduje się z pionowego zasobnika ciepłej wody użytkowej z wbudowaną

pompą ciepła (powietrze-woda) o pojemności 200 l, z wężownicą wodną o mocy 6 kW, o

wydajności max. 365 dm3/11,5 h (w tym zbiornikiem przeponowym cwu  D20, zaworem

bezpieczeństwa B DN 25 i zaworem antyskażeniowym EA 291NF DN 25), który współpracuje z

kotłami grzewczym na paliwo stałe (pellet).

Do wymuszenia przepływu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano pompę cyrkulacyjną typ

20/14C o mocy elektrycznej 50 W.

Instalacja wody ciepłej winna mieć możliwość przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej

przy temperaturze wody nie niższej niż 70 oC.

Na punktach czerpalnych DN 15 należy zamontować izolatory przepływów zwrotnych na

przyłącze do węża typ HA.

Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą wsporników i uchwytów

w odległościach:
Średnica: Przewód montowany

pionowo inaczej

– 15 mm - co 1,60 m; - co 1,20 m;

– 20 mm - co 2,00 m; - co 1,50 m;

– 25 mm - co 2,60 m; - co 2,00 m;

– 32 mm - co 2,90 m; - co 2,20 m;

– 40 mm - co 3,50 m; - co 2,70 m;

Na odcinkach prostych, dłuższych niż 10,0 m, stosować ramiona rozszerzalne (kompensatory).



Trasy i średnice przewodów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, zmieszanej pokazano na

rysunkach.

4.2. Izolacja
Instalację wody ciepłej, cyrkulacyjnej zaizolować otulinami (materiał 0,035 W/(m x K)) o

grubości dla średnic wewnętrznych wynoszącej minimum:

- do 20 mm – 20 mm

- od 25 mm do 40 mm – 30 mm

Instalacje wody zimnej poprowadzić w osłonie typu „peszel” lub w otulinie jak dla wody ciepłej.

5. Odbiór instalacji
Odbiór instalacji wykonać wg „warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji

wodociągowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z

dokumentacją techniczną, jakość i rodzaj zamontowanych materiałów oraz jakość wykonania. Po

oględzinach należy przystąpić do sprawdzenia szczelności. Próbę wykonujemy przed

zaizolowaniem rur. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu podnosi się ciśnienie

za pomocą pompy tłokowej wyposażonej w manometr tarczowy. Ciśnienie próbne powinno

wynosić 1,0 Mpa. Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli w ciągu 30 minut ciśnienie nie

spadnie.

Instalację wody ciepłej po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną należy poddać próbie

na gorąco (temperatura 60 oC) na ciśnienie robocze.

Po zakończonej próbie instalację należy poddać dezynfekcji (roztwór chloru lub wapna

chlorowanego) i płukaniu.

II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Ścieki sanitarne będą odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji komunalnej, poprzez

istniejącą instalację i przyłącze. Konieczny będzie demontaż demolacyjny starej instalacji w części

remontowanej z wyjątkiem istniejących poziomów. Nową instalację podłączyć do istniejących rur

poziomych w posadzce. Piony wyprowadzić ponad dach.

1. Założenia przyjęte do obliczeń
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.

Ilość ścieków przyjęto w ilości 95 % zapotrzebowania na wodę

5425 dm3/d x 0,95 = 5154 dm3/d

2. Wyniki obliczeń

Qww = K  x ∑ DU [dm3/s]



K – 0,5 [dm3/s] – dla budynków mieszkalnych, pensjonatów, biur

K – 0,7 [dm3/s] – dla szkół, szpitali, restauracji, hoteli
Typ przyboru Ilość

przyborów
DU

-system I
DU

-system
II

DU
Średnica

podejścia [m]

1 Umywalka 11 0,5 0,3 5,5 0,04
2 Bidet - 0,5 0,4 0,04
3 Natrysk B/K - 0,6 0,4 0,05
4 Pisuar z zaw. 3 0,5 0,3 0,9 0,05
5 Wanna - 0,8 0,6 0,05
6 Zlew 1 0,8 0,6 0,8 0,05
7 Zmywarka - 0,8 0,6 0,05
8 Pralka 5 kg - 0,8 0,6 0,05
9 Ustęp 5,0 l 9 2,0 1,8 18,0 0,11
10 Wpust podł. DN 50 6 0,8 0,9 4,8 0,05
11 Wpust podł. DN 75 - 1,5 0,9 0,075
12 Wpust podł. DN 100 - 2,0 1,2 0,11
13 ∑DU: 30,0

Qww = 0,7 0,30 [dm3/s]

Qww = 3,83 [dm3/s]

Średnica istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej – PVC- 0,16 m wystarczająca.

3. Założenia montażowe
Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzane będą istniejącymi poziomami

kanalizacyjnymi DN 110, poprzez istniejące przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji komunalnej.

3.1. Instalacja wewnątrz budynku
Całość instalacji kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC-U klasy S DN 110

i PVC-U HT DN 75 i 50, kielichowych z uszczelką wargową, o średnicach i spadkach podanych

w projekcie. Na pionach (możliwie najniżej) zamontować czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Rozprowadzenie do pionów oraz przyborów wykonać pod posadzką (rury obsypywać piaskiem

i zagęszczać) lub po ścianach (z zastosowaniem podpór dla przewodów poziomych min. 1,25 m,

pionowych min. 2,0 m). Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać w  stalowych

rurach ochronnych wypełnionych materiałem elastycznym o tej samej odporności ogniowej co

przegroda.

Podejścia od przyborów wykonać ze spadkiem minimum 2% (miska ustępowa minimum 2,5% ).

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rury wywiewne DN 160 wyprowadzone ponad

dach z zastosowaniem przejść systemowych przez połać dachową (typ w zależności od rodzaju

pokrycia dachowego i producenta).

Wszystkie piony i rury kanalizacji wewnętrznej należy obudować.

3.2. Armatura
3.2.1. WC dla niepełnosprawnych
- Wpusty ściekowe DN 50  z syfonem ze stali nierdzewnej,



- Miska ustępowa specjalna z otwartym frontem,

- Deska sedesowa specjalna,

- Poręcz ścienna ruchoma prawa,

- Poręcz ścienno-podłogowa lewa,

- Umywalka specjalna 55,

- Obudowany lub osłonięty syfon,

- Poręcze ścienne umywalkowe (prawa i lewa),

- Lustro uchylne,

- Bateria specjalna lekarska.

3.2.2. WC dziewcząt i chłopców
-Wpusty ściekowe DN 50 z syfonem ze stali nierdzewnej,

-Umywalki: ceramiczne (40-50) z półpostumentem,

- Baterie: jednouchwytowe,

-Miski ustępowe typu kompakt,

- Pisuary ceramiczne ścienne,

- Zawory spłukujące ścienne, automatyczne

3.2.3. Pokój nauczycielski
- Umywalka: ceramiczna (40-50) z półpostumentem,

- Zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, montowany na szafce,

- Baterie: jednouchwytowe,

4. Odbiór instalacji
Odbiór instalacji wykonać wg „warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12.

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z

dokumentacją techniczną, jakość i rodzaj zamontowanych materiałów oraz jakość wykonania. Po

oględzinach należy przystąpić do sprawdzenia szczelności.

Badanie szczelności podejść i pionów polega na obserwacji swobodnego przepływu wody z

wybranych przyborów sanitarnych.

Badanie szczelności przewodów odpływowych polega na obserwacji napełnionego wodą

poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

III.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana w przedmiotowym budynku. Konieczny

będzie demontaż demolacyjny instalacji i grzejników. Zasilenie nowej instalacji centralnego



ogrzewania nastąpi z projektowanych kotłów na paliwo stałe (pellet) usytuowanych w pom.

kotłowni. Pomieszczenie kotłowni nie podlega remontowi. Będą wymienione jedynie dwa kotły i

pompa obiegowa. Dodatkowo zostaną zamontowane dwa silosy na pellet wraz z podajnikami

śrubowymi.

1. Założenia przyjęte do obliczeń
1.1. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

- zgodnie z PN-78/B-03421

Okres zimowy:

Temperatura: + 18-20oC, max. + 22oC
Wilgotność względna powietrza - optymalna:- 40-60 %,

- dopuszczalna minimalna: 30 %
Prędkość powietrza maksymalna: 0,2-0,3 m/s

1.2. Temperatury obliczeniowe
Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określono wg Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  z późn. zmianami w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Korytarz, WC, sale lekcyjne, szatnia,  schowek, 20oC
Wiatrołap, pom. gospodarcze 16oC

2. Wyniki obliczeń
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku wykonano wg PN-EN 12831

przy pomocy programu komputerowego „AUDYTOR OZC”.

Obciążenie cieplne termomodernizowanej części budynku wynosi -32,0 kW.

Obciążenie cieplne istniejącego prawego skrzydła oszacowano na ok. 8,0 kW.

Przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł

energii i zaprojektowano kotły na pellet - paliwo odnawialne. Dodatkowo zastosowano zasobnik

CWU z pompą ciepła typu powietrze-woda.

3. Założenia montażowe
3.1. Kotłownia
Zaprojektowano wymianę istniejących urządzeń grzewczych tj. kotłów na paliwo stałe

(ekogroszek)  150 kW i 200 kW, które są w złym stanie technicznym, na kotły opalane

granulowanymi paliwami z biomasy, szt. 2 o mocy 150 kW każdy, ze zbiornikami paliwa o poj.

ok. 280 l. Automatyczne kotły na pellet drzewny, będą służyć jako główne jednofunkcyjne

źródło ciepła, które ma zapewnić energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz

podgrzania ciepłej wody użytkowej. Projektowane urządzenia mają zapewnić użytkownikowi

bezpieczną i komfortową eksploatację i w tym celu powinno składać się z:

1. Korpusu kotła w izolacji i obudowie stalowej,

2. Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet,



3. Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem,

4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemności 280 l wykonanego ze stali ocynkowanej z

regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika,

5. Automatykę sterującą pracą kotła, palnika, obwodami grzewczymi i stanami

alarmowymi.

Dla projektowanych kotłów stawia się poniższe wymagania:

Kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy nominalnej 150 kW na paliwo pellet drzewny o

jakości A1 według normy EN PLUS 14961-2 z możliwością spalania pelletu o jakości A2 i B.

Projektowany kocioł musi posiadać certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w

zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo

stałe.

Konstrukcja:

Projektowane kotły grzewcze powinny posiadać wymiennik z trójciągowym obiegiem spalin

wykonanym ze stali kotłowej nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN 10028) o minimalnej

grubości 5 mm i płaszcza zewnętrznego ze stali nie gorszej niż S235JR (EN 10025-2) o

minimalnej grubości 4 mm, przegrody ogniowe ze stali nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN

10028) o minimalnej grubości 5 mm. Płaszczyzny wymiennika mają umożliwiać czyszczenie

powierzchni manualnie przez obsługę. Konstrukcja kotła nie może umożliwiać spalania innych

paliw niż pelletu drzewnego, ani zamontowania dodatkowego rusztu.

Podłączenie kotłów do instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta kotłów.

Kotły należy połączyć z kominem poprzez istniejący czopuch.

Kocioł grzewczy musi mieć możliwość pracy w instalacji ogrzewań wodnych systemu

zamkniętego zgodnie z polską normą. Wymaga się, aby kocioł pracował na ciśnieniu roboczym 3

bar przy próbie ciśnieniowej nie mniejszej niż 4 bar wykonanej przez wytwórcę kotła. Dopuszcza

się stosowanie urządzenia o wyższych parametrach niż opisane. Nie dopuszczalne jest stosowanie

urządzenia, które nie spełnia postawionych wymagań.

Przejścia przewodów przez ścianę kotłowni wykonać w stalowych tulejach ochronnych,

które winny wystawać po 3 cm z każdej strony. Przestrzeń między tuleją ochronną, a rurą

przewodową wypełnić szczeliwem elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda.

3.1.1. Palnik
Projektowany kocioł powinien posiadać palnik nadmuchowy z automatycznym rozpalaniem

i wygaszaniem paliwa, aż do całkowitego wyłączenia palnika i kotła, wyposażony w mechaniczne



czyszczenie paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien posiadać

możliwość pracy na mocy modulowanej od 30 % do 100 % Palnik powinien być wykonany ze

stali, gdzie elementy narażone na działanie płomienia muszą być wykonane ze stali żaroodpornej.

Palnik zasilany w paliwo powinien być przez podajnik ślimakowy sterowany z automatyki kotła,

który pobiera paliwo ze zbiornika przy kotłowego i grawitacyjnie zsypuje je do palnika, wewnątrz

którego ślimak stalowy przekazuje paliwo do paleniska. Obsługa palnika powinna być ułatwiona

poprzez możliwość wyczyszczenia przestrzeni pomiędzy rusztem, a obudową rusztu bez

konieczności demontażu całej rury rusztu.

3.1.2. Automatyka
Automatyka urządzenia powinna sterować pracą palnika, informować o stanach awaryjnych,

sterować pogodowo obwodami grzewczymi instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej

oraz współpracować z siecią Internetową lub komórkową GSM. Wymagane jest, aby automatyka

sterowała pracą bufora i ochroną powrotu (dla wydłużenia żywotności kotła) przez sterowanie

siłownika mieszacza. Automatyka powinna umożliwiać podłączenie do nadrzędnego urządzenia

sterującego.

3.1.3. Zabezpieczenie kotłów
Zabezpieczenie instalacji i kotłów stanowi istniejące naczynie wzbiorcze usytuowane na strychu.

3.1.4. Pompy obiegowe
Pompy obiegowe istniejące.

Termomodernizowana część budynku jest zasilana z rozdzielacza odrębnym obiegiem z pompą

typu 50/60A/B. Pompę tą, należy wymienić na urządzenie z elektroniczną regulacją wydajności

do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień o parametrach DN50-100F.

3.1.5. Silosy na pellet
Aby zapewnić stałą pracę urządzeń i w miarę bezobsługowy proces spalania biopaliwa,

zaprojektowano dwa silosy zewnętrzne o poj. ok. 21,0 m3 każdy. Średnica silosów nie powinna

przekroczyć 2,7 m a wysokość 6,2 m. Umożliwi to zmagazynowanie paliwa na kilka miesięcy bez

konieczności częstego „tankowania” z jednoczesnym pełnym wykorzystaniem objętości taboru

transportowego. Fundamenty (konstrukcja betonowa) pod silosy wykonać wg wytycznych

producentów zbiorników. Orientacyjne wymiary konstrukcji betonowej (wylewki) dla w/w

silosów to: 3,50 m x 3,50 m x 0,40 m dla 1 sztuki.

Podstawowe parametry silosów:

• blacha stalowa ocynkowana,

• nachylenie dachu pod kątem 30, co daje możliwość maksymalnego zapełnienia silosa,

• specjalna krawędź na dole beczki silosu, która kieruje krople deszczu z dala od wysypu,

• właz w leju, który daje możliwość czyszczenia silosu od wewnątrz.



3.1.6. Przenośniki
Paliwo z silosów transportowane będzie przenośnikami ślimakowymi bezpośrednio do

zbiorników usytuowanych przy kotłach. Dobrano dwa przenośniki o średnicy 75 mm i długości

odpowiednio ok. 5,0 m i 10,0 m. Przed wbudowaniem kotłów i silosów ponownie dobrać

przenośniki w zależności od usytuowania urządzeń. Silniki przenośników zasilić w energię

elektryczną. Dopuszcza się elastyczne przenośniki ślimakowe.

3.1.7. Paliwo
Podstawowym rodzajem paliwa jest granulat z trocin (tj. pellet, pelet) wykonany zgodnie z

EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 2014 w klasie C1 / A1

Specyfikacja pelletu A1:

• granulacja 6 i 8 mm;

• długość 3,15 ≤ L ≤ 40

• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg

• zawartość popiołu ≤ 0.7%

• wilgotność ≤ 10 %

• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3

• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° C

3.2. Instalacja
Instalację wykonać jako rozdzielczą.

Zasilenie rozdzielaczy grzejnikowych z kotłowni wykonać z rur PP-S PN 10 (polipropylen

zespolony stabilizowany) wg PN-EN ISO 15874-2:2005 przeznaczonych do połączeń

zgrzewanych lub rur PE-X PN 10 warstwowych (polietylen sieciowy), przeznaczonych do

połączeń zaciskowych lub skręcanych wg PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO

15875-3:2005.

Zasilenie grzejników z rozdzielaczy grzejnikowych wykonać z rur PE-X PN 10 warstwowych

(polietylen sieciowy), przeznaczonych do połączeń zaciskowych lub skręcanych wg PN-EN ISO

15875-2:2005/A1:2007 i PN-EN ISO 15875-3:2005.

Rurociągi PE-X należy prowadzić w posadzce warstwie podłogowej (na styropianie w

wylewce) w izolacji termicznej betonowanej po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji.

Rurociągi PP-S należy prowadzić w posadzce warstwie podłogowej (na styropianie w

wylewce) w izolacji termicznej betonowanej po przeprowadzeniu próby szczelności instalacji lub

po ścianach przy podłodze.

Połączenia gałązek z odbiornikami ciepła jak też instalacji z armaturą gwintowaną

i przyborami pomiarowymi wykonać za pomocą połączeń gwintowanych.



W przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne wypełnione materiałem

elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. W miejscach przejść przez przegrody

nie należy montować żadnych połączeń.

Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą wsporników i uchwytów

w odległościach:
Średnica: Przewód montowany

pionowo inaczej

– 16 mm - co 1,60 m; - co 1,20 m;

– 20 mm - co 2,00 m; - co 1,50 m;

– 25 mm - co 2,60 m; - co 2,00 m;

– 32 mm - co 2,90 m; - co 2,20 m;

– 40-50 mm - co 3,50 m; - co 2,70 m;

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe, wodne, dwuprzewodowe z rozdziałem dolnym, z

systemem rozdzielaczy rurowych o parametrach czynnika grzejnego 70/55oC.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym

TYP CV21s, CV22, o wysokości 500 i 600 mm, o mocach podanych w części rysunkowej

projektu.

Podejścia do poszczególnych grzejników należy wykonać podtynkowo w bruzdach z

zastosowaniem przyłącza kolankowego wyprowadzonego ze ściany.

Każdy grzejnik winien mieć cztery otwory przyłączane z gwintem wewnętrznym o średnicy

Ø 15 mm (w każdym narożniku z boku grzejnika) i wyposażony być w odpowietrznik i korek,

co umożliwi podłączenie go do każdego systemu instalacji oraz komplet wieszaków naściennych.

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne oraz głowice wandaloodporne.

Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju grzejników przy zastosowaniu odpowiedniego

przelicznika uwzględniającego różnice w mocach cieplnych tych grzejników.

Grzejniki należy mocować w następujących odległościach:

- od ściany – 50 mm,

- od podłogi – 100 mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników zainstalowanych

na grzejnikach oraz automatycznych odpowietrzników.

W miejscach wskazanych (na korytarzach), grzejniki należy obudować tak, aby
prześwit pod posadzką miał min. 10 cm wysokości oraz kratka osłonowa w górnej części
grzejnika była na całej jego długości i miała szerokość min. 10 cm.

Należy przełączyć prawe skrzydło szkoły do nowej instalacji wg rysunków.



4. Izolacja
Instalację rozprowadzoną rurami PP i PE-X zaizolować otulinami (materiał 0,035 W/(m x

K)) o grubości dla średnic wewnętrznych wynoszącej minimum:

- do 20 mm – 20 mm

- od 25mm do 32 mm – 30 mm

- od 32 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej.

Grubość izolacji przewodów ułożonych w podłodze między ogrzewanymi pomieszczeniami

winna wynosić minimum- 6 mm.

5. Odbiór instalacji
Odbiór instalacji wykonać wg „warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji

grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z

dokumentacją techniczną, jakość i rodzaj zamontowanych materiałów oraz jakość wykonania. Po

oględzinach należy przystąpić do sprawdzenia szczelności. Próbę wykonujemy przed

zaizolowaniem rur. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu podnosi się ciśnienie

za pomocą pompy tłokowej wyposażonej w manometr tarczowy. Ciśnienie próbne powinno

wynosić 0,4 Mpa. Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli w ciągu 30 minut ciśnienie nie

spadnie. Po pozytywnej próbie szczelności wodą zimną należy poddać próbie na gorąco poprzez

ogrzewanie budynku w ciągu 72 godzin.

IV.  UWAGI OGÓLNE
Wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

polskimi normami i winny być oznakowane znakiem CE lub B.

-Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji, można wykonać tylko pod nadzorem

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

-Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe”, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002,

poz. 690) oraz wiedzą i sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.
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