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1.Część opisowa.
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

� przebudowę układu przygotowania c.w.u.
� budowę układu wspomagania przygotowania c.w.u. w oparciu o kolektory słoneczne,
� budowę wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji

Podstawa opracowania.
Dokumentację projektową wykonano na podstawie:

� ustaleń z Inwestorem,
� wizji lokalnej w obiekcie,
� obowiązujących norm i normatywów projektowania,
� norm i katalogów branŜowych,
� katalogów i danych technicznych urządzeń,
� „Projekt budowlany przebudowy kotlowni,instalacji c.o. oraz instalacji gazu w budynku
Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 44 w Starczy” wykonanny przez firmę MP Projekt w
grudniu 2007 r. [1].

Opis stanu istniejącego.
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pod koniec lat 60-tych ubiegłego
stulecia. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym o róŜnorodnej bryle. Budynek
częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii uprzemysłowionej z prefabrykowanych
elementów typu Ł.P. sala gimnastyczna wykonana jest z elementów drobnowymiarowych (cegła
silikatowa). Pod koniec tal 90 tych dobudowana został do budynku szkoły jednokondygnacyjna
szatnia wykonana w technolog tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych.
Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest z istniejącej kotłowni węglowej umieszczonej w piwnicy
budynku. Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych, prowadzona po wierzchu ścian a częściowo w
ścianach, grzejniki z rur stalowych gładkich oraz Ŝeliwne członowe.
Budynek wstanie istniejącymposiada instalację c.w.u. tylko wobrębie kuchni z gazowego
pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. o pojemności 120dm3, w sanitariatach dla uczniów brak
ciepłejwody.

Opis przyjętego rozwiązania.
Zaprojektowano układ przygotowania c.w.u. składający się z podgrzewacza pojemnościowego o
pojemności 370dm3 typu BP400 firmy De Dietrich.
Zaprojektowano układ do wspomagania przygotowania c.w.u. składający się z 5 szt. kolektorów
slonecznych typu Dietrisol-Pro o powierzchni czynnej 2,1m2 kaŜdy, z podgrzewacza solarnego typu
Uno/1 500opojemności 500dm3 firmy De Dietrich, z automatyką sterującą typu Diemasol A firmy De
Dietrich. Instalacja wykonana z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, przewody zaizolowane
cieplnie.
Zaprojektowano wewnętrzną instalację c.w.u. i cyrkulacji wykonaną z rur wielowarstowych typu PE-
RT/AL/PE-RT firmy Uponor prowadzoną podstropem piwnic powierchu ścian, na parterze i piętrze w
bruzdach w ścianach. Do regulacji instalacji cyrkulacji zastosowano termostatyczne zawory typu
MTCV-B z modułem dezynfekcji firmy Danfoss. Instalacja łaczona przezzaciskanie i zaizolowana
cieplnie.
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2. Część obliczeniowa.

2.1. Sprawdzenie doboru kotła.

Bilans ciepła dla potrzeb c.o. i wentylacji:
Projektowana kotłownia zasilać będzie w ciepło budynek o zapotrzebowaniu cieplnym Q = 147,27
kW.
Bilans ciepła dla potrzeb c.w.u.
Ilość uczniów – 280
Potrzeby mycia
Jednostkowe zuŜycie c.w.u. na osobę – 8 l/osobę doba
Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 2,24 m3/d
Kuchnia
Ilość przygotowywanych posiłków – 180 szt.
Jednostkowe zuŜycie c.w.u. na 1 posiłek – 3 l
Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 0,54 m3/d
Całkowite dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi – 2,78 m3/d
Godzinowy współczynnik nierównomierności rozbioru – Kh = 2,5
Godzinowe maksymalne zuŜycie c.w.u.

Gmax = 
2780
10 

×2,5     = 695 kg/h

Gmaxh = 695 kg/h
Maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. wynosi:

Qmax = 695×(50-10)×0,001163 = 32,33 kW
Zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w.u. wynosi 32,33 kW.
Dobrano jednowęŜownicowy podgrzewacz firmy De Dietrich typu BP400 o pojemności 370dm3.

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy: 179,6 kW.

Przyjęty kocioł typu GT 337 firmy De Dietrich o mocy max. 175 kW w opracowaniu [1] jest
wytarczający.

2.2. Dobór z  aworu bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u.  

Pojemność podgrzewacza – 370 dm3

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza – G = 0,16×V = 59,2 [kg/h]
Przyjęto wstępnie zawór bezpieczeństwa SYR 2115 o d0 = 14 mm i αrzecz=0,20

α = 0,2 × 0,9 = 0,18
p1 = 1,0 – ciśnienie dopuszczone podgrzewacza [MPa]
p2 = 0 – ciśnienie odpływu [MPa]
γ = 983,14 – masa właściwa [kg/m3]
Wewnętrzna średnica króćca dopływowego do zaworu bezpieczeństwa:

do min = 4 ×G

3,14×1,59 ×αc×1,1 ×p 1− p2 ×ρ
 [mm]

d0 min = 2,68 [mm]
przyjęto d0 = 20 [mm]
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Przyjęto zawór o wewnętrznej średnicy do = 20 mm –1”.

2.3. Dobór naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.

Pojemność podgrzewacza – V = 0,37 [m3]
masa właściwa czynnika w temp. początkowej – ρ1 = 999,7 [kg/m3]
przyrost objętości wody dla temp. tm 60 - ∆v = 0,0168 [l/kg]
Pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu = V×ρ1×∆v
Vu = 6,21 [dm3]

Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn = Vu×
pmax1

pmax− p

pmax – ciśnienie maksymalne – 6,0 bar
p = 4,0 bar – ciśnienie wstępne w naczyniu

Vn = 21,74 [l]
Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy Refix DD25 o pojemności nominalnej 25 l.
Sprawdzenie średnicy rury wzbiorczej: 

dmin = 0,7 × V u  = 0,7 × 6,21 = 1,74 mm
przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy Ø¾” mm (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego
naczynia wzbiorczego).

2.4. Dobór pompy obiegowej podgrzewacza c.w.u.

Q = 32,33 [kW] – ilość ciepła
G = 1,39 [t/h] – masa przepływającej wody
γ = 971,7 [kg/m3] – gęstość wody
VW = 1,43 [m3/h]
Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 1,64 [m3/h] = 0,46 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu : 1,50 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 × 1,50 = 1,73 mH2O
Przyjęto pompę firmy Wilo typu Star-RS 25/4, N =0,048 kW, U = 230-240V.

2.5. Dobór pompy cyrkulacyjnej podgrzewaczy c.w.u.

G = 1,75 [t/h] – masa przepływającej wody
Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 2,01 [m3/h] = 0,319 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu: 1,0 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 × 1,0 = 1,15 mH2O
Dobrano pompę f-my Wilo typ Star-Z 20/4, N = 0,051 kW, U = 220V.
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2.6. Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

G = 0,07 [t/h] – masa przepływającej wody
Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 0,08 [m3/h] = 0,319 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu: 0,5 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 × 0,5 = 0,58 mH2O
Dobrano pompę f-my Wilo typ Star-Z 15, N = 0,02 kW, U = 220V.

3. Instalacja kolektorów słonecznych.
Do wspomagania przygotowania c.w.u. zaprojektowano instalację solarną w systemie f-my De
Dietrich.
Instalacja solarna składać się będzie z:

• 5 szt. kolektorów słonecznych typu Dietrisol Pro pionowych o pow. 2,1 m2 kaŜdy (10,5 m2),
• podgrzewacza solarnego jednowęŜownicowego Uno/1 500 o pojemności 500dm3,
• stacji solarnej DKS 9-20 dla pola kolektorów o powierzchni do 20m3 (pompa obiegowa,

separator powietrza, regulator przepływu nośnika ciepła, zawór bezpieczeństwa 6bar,
manometr, termometry, sterownik elektroniczny Diemasol A,

• naczynia wzbiorczego o pojemności 40dm3,
• stacji napełniania z pompą ręczną i pojemnikiem,
• pompy cyrkulacyjnej pomiędzy podgrzewaczem solarnym i podgrzewaczem c.w.u. typu Star-Z

20/4 firmy Wilo.
Instalacja solarna będzie stanowiła wstępny podgrzew c.w.u., woda podgrzana wstępnie w
podgrzewaczu solarnym będzie przepływała do podgrzewacza c.w.u. a następnie do instalacji c.w.u.
Szacunkowa moc instalacji solarnej ok. 10,5 kW.
Instalacja wykonana będzie z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie Ø22, wszystkie
przewody zaizolowane będą cieplnie. Przy prowadzeniu przewodów na zewnątrz stosować izolację do
tego przystosowaną, izolacja powinna być odporna na działanie temperatury tmax=150ºC.
Instalacja wyposaŜona będzie w zestaw do napełniania instalacji solarnej – stację napełniania z
pompą ręczną i pojemnikiem.
Czynnikiem instalacji solarnej będzie płyn L 60/40 (mieszanina glikolu propylenowego i wody o niskiej
temperaturze krzepnięcia stanowiąca zabezpieczenie instalacji solarnej w okresie zimowym) firmy De
Dietrich.

Uwaga 1:
Projektowany podgrzewacz pojemnościowy Uno/1 500 firmy De Dietrich przystosowany jest do pracy
przy podwyŜszonej temperaturze ciepłej wody – dopuszczalna temperatura wody zasilana w obiegu
wtórnym wynosi 95ºC.

Uwaga 2:
W przypadku awarii lub czasowego wyłączenia instalacji kolektorów słonecznych w okresie o duŜym
natęŜeniu promieniowania słonecznego baterię kolektorów naleŜy przykryć czarną folią
nieprzepuszczającą promieni słonecznych. W przypadku wzrostu temperatury na kolektorach powyŜej
150ºC i przy braku obiegu czynnika w instalacji solarnej moŜe nastąpić uszkodzenie kolektorów.
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3.1.   Zawór bezpieczeństwa instalacji kolektorów słonecznych  .  

Maksymalny przepływ przez kolektory – Qmax = 263 [l/h] = 0,073 [kg/s]
Przyjęto wstępnie zawór bezpieczeństwa o d0 = 12 mm i αrzecz=0,2

α = 0,9 × 0,2 = 0,18
Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu bezp.:
p1 = 0,55 – ciśnienie dopływu (ciśnienie w instalacji) [MPa]
p2 = 0 – ciśnienie odpływu [MPa]
γ  = 1041 – masa właściwa [kg/m3]

qm = 1414,5×   p1− p2×ϱ

qm = 33.846,18 [kg/m2×s]
Wewnętrzna średnica króćca dopływowego do zaworu bezpieczeństwa:

do min = 
4 ×Qmax

3,14×1414 ,5 × p 1− p 2×ρ×α
[m]

d0 min = 3,71 [mm]
przyjęto d0 = 12 [mm]

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:
Q = qm ×F×α

qm – teoretyczna przepustowość zaworu bezp.
F – pole przekroju wypływu

Q =  33.846,18×0,000113×0,18 = 0,69 [kg/s]
Sprawdzenie przepustowości:

0,69 > 1,1×Qmax

0,69 > 0,08
Przyjęto zawór o wewnętrznej średnicy do = 12 mm. Średnica wylotowa zaworu 3/4”.
Zawór bezpieczeństwa jest częścią składową stacji solarnej.

3.2.   Naczynie wzbiorcze instalacji kolektorów słonecznych  

Pojemność znamionową naczynia wzbiorczego oblicza się z równania:
VC = (Vu  + Va + Vk + Vi) × pdop / (5,5 – p1)  [ l ]

gdzie:
Vu – pojemność zabezpieczająca naczynie przeponowe Vu = Vinst x 0,015, V= 1,3
Va – przyrost czynnika spowodowany wzrostem temp. w instalacji Va = Vinst x 0,07 = 6,5
Vi - pojemność instalacji (orurowanie, wymiennik); Vi = 80 l
Vk – pojemność kolektorów; Vk = 1,65 × 5 = 8,3 l
pdop - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa; pdop = 6 bar
p1 – ciśnienie dopuszczalne w naczyniu wzbiorczym p1 = 1,5 + 0,1 h – p1 = 2,40
h – wysokość instalacji solarnej – 9,0 mz

V = 31,2 [l]
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 40 l – typu EG83 firmy De Dietrich .

3.3.   Pompa obiegowa kolektorów słonecznych.  

VW = 0,263 [m3/h] – ilość przepływającego czynnika
Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

Projektował: mgr inŜ. Piotr Magiera
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V = 0,30 [m3/h] = 0,083 [l/s]
Opór hydrauliczny obiegu: 2,0 mH2O
Wysokość podnoszenia pompy:
Hp = 1,15 × 2,0 = 2,30 mH2O
Przyjęto solarną typu DKS 9-20.
Pompa wchodząca w skład zestawu pompowego jest wystarczająca.

3.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u.

Pojemność podgrzewacza – 500 dm3

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza – G = 0,16×V = 80 [kg/h]
Przyjęto wstępnie zawór bezpieczeństwa SYR 2115 o d0 = 14 mm i αrzecz=0,20

α = 0,2 × 0,9 = 0,18
p1 = 6,0 – ciśnienie dopuszczone podgrzewacza [bar]
p2 = 0 – ciśnienie odpływu [bar]
γ = 983,14 – masa właściwa [kg/m3]
Wewnętrzna średnica króćca dopływowego do zaworu bezpieczeństwa:

do min = 4 ×G

3,14×1,59 ×αc×1,1 ×p 1− p2 ×ρ
 [mm]

d0 min = 1,99 [mm]
przyjęto d0 = 20 [mm]

Przyjęto zawór o wewnętrznej średnicy do = 20 mm –1”.

3.5. Dobór naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.

Pojemność podgrzewacza – V = 0,50 [m3]
masa właściwa czynnika w temp. początkowej – ρ1 = 999,7 [kg/m3]
przyrost objętości wody dla temp. tm 60 - ∆v = 0,0168 [l/kg]
Pojemność uŜytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu = V×ρ1×∆v
Vu = 8,39 [dm3]

Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn = Vu×
pmax1

pmax− p

pmax – ciśnienie maksymalne – 6,0 bar
p = 4,0 bar – ciśnienie wstępne w naczyniu

Vn = 29,37 [l]
Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy Refix DD33 o pojemności nominalnej 33 l.
Sprawdzenie średnicy rury wzbiorczej: 

dmin = 0,7 × V u  = 0,7 × 8,39 = 2,03 mm
Przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy 1” mm (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego naczynia
wzbiorczego).

4. Instalacja c.w.u.
Instalacja c.w.u. zasilana będzie z projektowanej kotłowni gazowej [1] zlokalizowanej w piwnicach

Projektował: mgr inŜ. Piotr Magiera
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budynku. Do podgrzewu c.w.u. zaprojektowano podgrzewacz BP400 opojemności 370dm3.
Podgrzewacz zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia naczyniem wzbiorczym
przeponowym typu Refix DD25 o pojemności 25dm3 oraz zaworu bezpieczeństwa typu SYR 2115 1”.
Instalacja wykonana będzie rur wielowarstowych typu PE-RT/AL/PE-RT firmy Uponor.Instalacja
prowadzoną podstropem piwnic powierzchu ścian, na parterze i piętrze w bruzdach w ścianach. Do
regulacji instalacji cyrkulacji zastosowano termostatyczne zawory typu MTCV-B z modułem
dezynfekcji firmy Danfoss. Instalacja łączona przez zaciskanie i zaizolowana cieplnie.
Instalacja doprowadzona będzie do pomieszczeń 19, 20, 21, 22,101, 114, 115, 116 i 117. Na
parterze doprowadzona będzie do pomieszczeń kuchni 18. W pomieszczeniach kuchni włacozna
będzie do istniejącej instalacji zasilanej wstanie obecnym z podgrzewacza gazowego
pojemnościowego o pojemności 120l.
W pomieszczeniach 19, 20, 21, 22, 101, 114, 115, 116 i 117 naleŜy wymienić istniejące baterie na
przystosowane do podłączenia c.w.u.
W celu zabezpieczenia przed poparzeniem na podejściach instalacji do pomieszczeń w.c. dla uczniów
zamontować zawory termostatyczne mieszające typu TA-MIX DN20 oraz TA-MATICD N25. Zawory
montować w szafkach natynkowych o wymiarach minimum 200x200x150mm. Nastawiona
temperatura na zaworach mieszających powinna wynosić 43ºC.
Dezynfekcja termiczna.
Konsola Diematic-m3 kotła GT337 firmy De Dierich (zgodnie zoprac. [1]) wyposaŜona jest w funkcję
dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz PB400 i UNO/1 500 przystosowane są do pracy przy
podwyŜszonej temperaturze ciepłej wody – dopuszczalna temperatura wody zasilana w obiegu
wtórnym wynosi 95ºC.
Zawory regulacyjne cyrkulacji MTCV-B wyposaŜone są w moduł dezynfekcji termicznej.
Sterowanie pompą mieszająca podgrzewaczy Star-Z 20/4 firmy Wilo obywać się będzie zegarem. Czas
pracy pompy zsynchronizować naleŜy z fuinkcją dezynfekcji czasowej zaprogramowanej w konsoli
sterowniczej kotła.
Izolacja cieplna.
Po wykonaniu próby wodnej rurociągi winny być zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej w
płaszczu PCV o współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niŜ 0,035 [W/m K].
Izolacja winna spełniać wymogi rozporządzenia Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków,
jakim powinny spełniać budynki ich usytuowanie”
Grubość izolacji przewodów rozdzielczych winna wynosić: 
Średnica wewnętrzna Grubość Izolacji [mm]

do 22mm 20

od 22-35mm 30

od 35 - 100mm równa średnicy wewnętrznej rury
Rozprowadzenie.
Rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic po wierzchu, rozprowadzenie pod stropem parteru i
piętra w bruzdach w ścianach.
Izolacja winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421.
Po dokładnym wypłukaniu nowej instalacji naleŜy dokonać nastaw wstępnych według rozwinięcia
instalacji na zaworach termostatycznych, mieszających termostatycznych oraz regulacyjnych. 
Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne naleŜy wykonać w tulejach ochronnych stalowych o
średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów. Po wykonaniu instalację naleŜy
poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 0,6 MPa, a następnie próbie na gorąco przy
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ciśnieniu roboczym.
Mocowanie instalacji do ścian wykonać za pomocą typowych uchwytów w normatywnych
odległościach.
Jako armaturę zastosować wyłącznie zawory kulowe. Do połączeń gwintowanych uŜywać taśm
teflonowych.
Uwaga
Projektowany podgrzewacz pojemnościowy BP400 firmy De Dietrich przystosowany jest do pracy
przy podwyŜszonej temperaturze ciepłej wody – dopuszczalna temperatura wody zasilana w obiegu
wtórnym wynosi 95ºC.

5. Wytyczne branŜowe.
Instalacja kanalizacyjna w obrębie kotlowni.
Do zaprojektowanej studzienki schładzającej w opracowaniu [1] podłączyć dodatkowo dwie kratki
ściekowe przewodem dn50 śel prowadzonym w podłodze ze spadkiem minimum 2%. 
Połączenie podgrzewaczy z instalacją wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-
RT/AL/PE-RT firmy Uponor. Przed podgrzewczami zainstalować zawory odcinające i zwrotne,
naprzewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem solarnym zainstalować dodatkowo wodomierz
skrzydełkowy typu JS 2,5-02 G1 DN20 firmy Powogaz.
Armatura.
Armatura odcinająca – zawory kulowe do wody gorącej z końcówkami gwintowanymi na ciśnienie
nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadające aktualne dopuszczenie do stosowania w
budownictwie COBRTI „Instal”. Pozostała armatura – zgodnie z wykazem sporządzonym w oparciu o
część obliczeniową i rysunki. W najwyŜszych punktach instalacji naleŜy wykonać odpowietrzenie za
pomocą automatycznych odpowietrzników Valvex o średnicy dn15.
Wytyczne elektryczne.

• podłączyć czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. do konsoli sterowniczej kotła,
• do konsoli sterowniczej kotła podłączyć równieŜ pompę ładującą podgrzewacza c.w.u. oraz

pompę cyrkulacyjną c.w.u.,
• na stacji solarnej zamontować regulator kolektorów słonecznych Diemasol A,
• do regulatora Diemasol A podłączyć: czujnik temperatury w kolektorach słonecznych, czujnik

temperatury w podgrzewaczu solarnym
• wykonać uziemienie zaprojektowanych urządzeń.

Wytyczne BHP.
• w kotłowni naleŜy wywiesić w miejscu dostępnym „Instrukcję obsługi układu podgrzewu

c.w.u. i instalacji kolektorów słonecznych” oraz schemat technologiczny,
Uwaga.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych firm o „niegorszych” parametrach niŜ
zastosowane w powyŜszym projekcie, a w przypadku dokonywania takich zmian naleŜy o dokonać
konsultacji z projektantem.
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6.  Wykaz urządzeń i armatury

6.1. Układ przygotowania c.w.u.

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
1. Podgrzewacz pojemnościowy BP400 o pojemności 370dm3 1 De Dietrich

2.
Czujnik c.w.u. do konsoli Diematic m-3 pakiet AD212 –
sterowanie pompą ładującą podgrzewacz c.w.u., pompą
cyrkulacyjną c.w.u.

1 De Dietrich

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe podgrzewacza c.w.u. typu
DD25, 10bar + złącze samoodcinające SU R 1” 1 Reflex

4. Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. SYR 2115 1”,
6bar

1 SYR

5. Pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u.
Star-RS 25/4, N =0,048 kW, U = 230-240V. 1 Wilo

6.
Pompa cyrkulacyjna podgrzewaczy c.w.u. + zegar sterujący
S1R-h montowany na pompie
Star-Z 20/4, N = 0,051 kW, U = 220V.

1 Wilo

7. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
Star-Z 15, N = 0,02 kW, U = 220V 1 Wilo

8. Manometr tarczowy Ø63, 6 bar 2 KFM
9. Manometr tarczowy Ø63, 10 bar 6 KFM
10. Termometr tarczowy Ø63 0-120ºC 6 KFM
11. Termometr bimetaliczny tarczowy Ø63 0-120ºC 1 Introl
12. Wodomierz skrzydełkowy JS 2,5-02 G1 DN20 1 PoWoGaz
13. Kratka ściekowa 15x15cm dn50 1 -
14. Zawór ze złączką do węŜa dn15 ocynk 2 Valvex
15. Zawór kulowy dn15 ocynk 2 - // -
16. Filtr siatkowy dn15 ocynk 1 - // -
17. Zawór zwrotny spręŜynowy dn15 1 - // -
18. Zawór kulowy dn20 ocynk 3 - // -
19. Zawór kulowy dn25 ocynk 1 - // -
20. Zawór kulowy dn32 ocynk 4 - // -
21. Filtr siatkowy dn32 ocynk 1 - // -
22. Zawór zwrotny spręŜynowy dn32 1 - // -
23. Zawór kulowy dn32 3 - // -
24. Filtr siatkowy dn32 1 - // -
25. Zawór zwrotny spręŜynowy dn32 1 - // -
26. Odpowietrznik automatyczny dn15 12 - // -

6.2. Instalacja kolektorów słonecznych.

K1

Kolektor słoneczny płaski Dietrisol Pro pionowy o powierzchni
czynnej 2,10m2 – 5 szt. (pakiet EG24 – 1 szt. i EG25 -1szt.) +
zestaw przyłączeniowy do 5 szt. kolektorów + złączka – 4 szt.
(pakiet EG27) zestaw do montaŜu na dachu płaskim (pakiet EG4 i
EG5 – dla 2 szt. kolektorów oraz EG7 i EG8 – dla 3 szt.
kolektorów)

1 kpl. De Dietrich

K2 Regulator solarny Diemasol A (pakiet EC190) De Dietrich
K3 Stacja solarna DKS 9-20 De Dietrich
K4 Podgrzewacz solarny typu UNO/1 500 o pojemności 500dm3 1 De Dietrich
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K5 Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej o pojemności 40dm3 (pakiet
ED 83) 1 De Dietrich

K6 Płyn solarny typu L 60/40 o pojemności 20 litrów (pakiet EG101) 5 De Dietrich
K7 Stacja napełniania z pompą i pojemnikiem (pakiet ED81) 1 De Dietrich

K8 Naczynie wzbiorcze podgrzewacza Refix DD33 o pojemności 33
dm3, 10bar + złącze samoodcinające SU R 1”

1 Reflex

K9 Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. SYR 2115 1”, 6bar 1 SYR

Zestawienie rurociągów

Wyszczególnienie Ilość Producent
 Rura miedziana twarda Ø22x1 90 -
Izolacja kauczukowa przeznaczona do instalacji
solarnych (tmax=150ºC) Ø25 90 -

6.3. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji.

Rurociągi

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
 Rura wielowarstowa PE-RT/AL/ PE-RT 16x2,0 87 Uponor
         -  //  -                                      20x2,3 17 - // -
         -  //  -                                      25x2,5 6 - // -
         -  //  -                                      32x3,0 6 - // -
         -  //  -                                      40x4,0 21 - // -

Armatura

Lp. Wyszczególnienie Ilość Producent
Zawór termostatyczny MTCV-B do cyrkulacji CWU z
automatyczną funkcją dezynfekcyjną dn15 4 Danfoss

Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, typ STAD, bez
odwodnienia, z króćcami pomiarowymi DN15 2 Tour&Anderson

Termostatyczny zawór mieszający trójdrogowy, typ TA-MATIC,
bez złączek FPL DN25 2 Tour&Anderson

Termostatyczny zawór mieszający trójdrogowy, typ TA-MIX, bez
złączek FPL DN20 1 Tour&Anderson

Zawór kulowy DN15 5 Valvex
Zawór zwrotny DN15 1 - // -
Filtr siatkowy DN15 1 - // -
Zawór kulowy DN20 3 - // -
Zawór kulowy DN32 2 - // -
Szafka natynkowa o wym. minimum 200x200x150mm 3 -
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OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że: „Projekt Budowlany przebudowy instalacji c.w.u. i układu

kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w budynku Szkoły przy

ul. Szkolnej 44 w Starczy” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi

przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami

wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo

budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a

także sprawdzający o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej”.

Projektant:                                                                              Sprawdzający:
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