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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

WYTYCZNE  DLA NOWOPROJEKTOWANYCH 
WĘZŁÓW  CIEPLNYCH – rok 2009 

         
BRANŻA  SANITARNA 

 
1.  Do celów przygotowania c.o., c.w.u. i wentylacji należy stosować wymienniki płytowe 

lutowane z izolacją firm:  APV, ALFA LAVAL, GEA. 
2.  Do obiegów c.o. Należy stosować pojedyncze pompy z płynną regulacją obrotów firm: 

Grundfos,Wilo, LFP Leszno. Do obiegów c.w.u. pompy tych samych firm bez płynnej  
      regulacji 
3.  Należy stosować automatykę pogodową opartą na urządzeniach firm: Danfoss, 

Siemens, Samson. Regulacja stałowartościowa temperatury ciepłej wody użytkowej 
oraz regulacja temperatury wody zasilającej instalację c.o. i wentylacji na podstawie 
wartości temperatur zewnętrznych, według obowiązującej tabeli regulacyjnej. 

4.  W celu stabilizacji ciśnień i przepływów, w węzłach jednofunkcyjnych zastosować 
regulator różnicy ciśnień natomiast w węzłach dwu i trzy funkcyjnych regulator 
różnicy ciśnień i przepływu firm: Danfoss, Siemens, Samson, Polna. W przypadku 
węzłów cieplnych wymiennikowych miejsce montażu regulatora na zasilaniu lub na 
powrocie strony sieciowej węzła, w pozostałych rodzajach węzłów na zasilaniu. 

5.  Izolacja firmy KORFF lub THERMA-FLEX, STEINONORM, ŁUBKI IZOLACYJNE  
(z uwzględnieniem izolowania wszystkich urządzeń). 

6.  Zawory kulowe odcinające węzeł od sieci cieplnej - kołnierzowe na ciśnienie 2,5 
MPa.  pozostałe urządzenia i armatura po stronie sieciowej węzła – kołnierzowe na 
ciśnienie ( lub do wspawania)  1,6 MPa. 

7.  Uzupełnianie zładu instalacji musi się odbywać z przewodu powrotnego strony 
sieciowej węzła do przewodu powrotnego instalacji poprzez wodomierz wody gorącej. 

8.  Na wejściu wody sieciowej do węzła powinien znajdować się filtoodmulnik 
magnetyczny typu OISm firmy SPAW – TEST na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa. 

9.  Należy stosować ciepłomierze z  ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu firm: 
Danfoss, Kamstrup, Siemens zamontowane na przewodzie powrotnym strony 
sieciowej węzła. 

10. Stosować zabezpieczenie instalacji wewnętrznej typu zamkniętego   
  z zastosowaniem przeponowych naczyń wzbiorczych firm: Reflex, Kompens, 
Termen, Flamco. 

11. Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać niezbędną dokumentację 
techniczną i dopuszczenie do stosowania według obowiązujących norm i 
przepisów. 

12. W pomieszczeniu należy zaprojektować studzienkę schładzającą 
        podłączoną do kanalizacji, w przypadku braku kanalizacji sanitarnej  w  

pomieszczeniu węzła należy w studzience zastosować pompę odwadniającą firm: 
Grundfos, Wilo, LFP Leszno. 

13. Wszystkie odwodnienia i odpowietrzenia należy  włączyć  do wspólnego kolektora 
  prowadzącego do studzienki schładzającej. 

14.  Pomieszczenie węzła cieplnego powinno spełniać wymogi normy PN-B-02423,  
drzwi    muszą być zabezpieczone zamkiem zasuwkowym.    W przypadku istnienia 
otworu okiennego, należy go okratować.   Pomieszczenie powinno być 
wybiałkowane i posiadać wymalowaną farbą olejną lamperię do wysokości min.1,8 
metra nad podłogą. 

15. Projekt techniczny węzła powinien obejmować wszystkie branże. 
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WYTYCZNE  DLA NOWOPROJEKTOWANYCH 
WĘZŁÓW  CIEPLNYCH – rok 2009 

 
 BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

       
1. Uzyskać Warunki Przyłączenia urządzeń elektrycznych w Koncernie Energetycznym 

S.A. Energia Pro oddział w Legnicy, Rejonowy Wydział Sprzedaży Energii Lubin ul. 
Legnicka 75. 

2. Określić tytuł prawny obiektu (właściciel, współwłaściciel użytkownik, najemca, 
dzierżawca itp.), oraz przedłożyć zgodę na zaproponowane rozwiązania projektowe. 

3. Urządzenia elektryczne w węźle muszą być zasilane energią elektryczną z oddzielnej 
szafki bezpiecznikowej, skrzynki, tablicy lub Z.K. Energia elektryczna musi być 
mierzona przez licznik energii elektrycznej zgodnie z WP wydanymi przez ZE 
Legnica. 

4. Szafka, tablica winna być zamykana i opisana od zewnątrz : „Węzeł cieplny” oraz od 
wewnątrz : - adres miejsca z którego jest zasilana. 

5. Zabezpieczenia umieszczone w szafce winne zapewnić zabezpieczenie instalacji. 
Jako zabezpieczenia zaleca się stosować typowe samoczynne wyłączniki 
instalacyjne typu S. 

6. Należy przewidzieć odłączenie urządzeń elektrycznych za pomocą wyłącznika 
głównego. 

7. Wszystkie  urządzenia elektryczne służące do zasilania i sterowania odbiornikami 
węzła muszą znajdować się w jego pomieszczeniach. 

8. Obwody zasilania agregatów pompowych należy zabezpieczyć od zwarć, przeciążeń, 
przepięć. 

9. Obwody oświetlenia i gniazd 230 V zabezpieczyć typowymi wyłącznikami 
instalacyjnymi. 

10. Urządzenia elektryczne i instalacje użyte w układzie zasilania węzła winny znajdować 
się w obudowach typowych, zapewniających odpowiedni stopień ochrony. Posiadać 
wymagane znaki, certyfikaty  
i dopuszczenia. 

11. Przewidzieć w węźle transformator bezpieczeństwa i gniazda 24 V. 
12. Urządzenia elektryczne węzła muszą być czytelnie opisane zgodnie z Projektem 

Technicznym. 
13. Zapewniony być musi system ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z 

obowiązującymi normami. 
14. Prowadzenie przewodów oraz rozmieszczenie urządzeń elektrycznych winno być 

zgodne z TWP: wytycznymi, normami i sztuką budowlaną. 
15. Agregaty pompowe winny być montowane zgodnie z odnośnymi DTR oraz w taki 

sposób by był możliwy dostęp do silnika w celu dokonania konserwacji lub wymiany. 
16. Nie dopuszcza się instalowania nad agregatami pompowymi elementów 

hydraulicznych, z których  
w trakcie normalnej pracy może wydobywać się woda. 

17. Instalacje elektryczne winny być wykonane przewodami kabelkowymi w rurce 
instalacyjnej winidurowej. 
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18. Oświetlenie w węźle winno spełniać wymogi obowiązujących norm, zapewniać dobrą 
widoczność urządzeń elektrycznych w ruchu oraz urządzeń sterowania i pomiarów. 

19. Wyłącznik oświetlenia winien znajdować się w bliskiej odległości od drzwi 
wejściowych. 

20. Projekt winien zawierać rozrysowane rzuty węzła, trasy instalacji, schematy ideowe i 
montażowe, obwodów „siłowych”; sterowania; automatyki połączeń wyrównawczych. 
Ponadto zamieszczone winny być zestawienia materiałów, przedmiar robót oraz 
stosowne uzgodnienia branżowe i oświadczenie projektanta o kompletności 
dokumentacji. 

21. Projekt winien zawierać wszystkie niezbędne obliczenia wielkości elektrycznych. 
22. Projekt winien zawierać informację o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
23. Opracowany Projekt Techniczny należy przedłożyć do uzgodnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


