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OŚWIADCZENIE 

 

Projektant:  Jacek Maniszewski , Gdynia, ul. Laurowa 20, 81-589 Gdynia 

 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 

207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt : 

 

Węzła cieplnego dwufunkcyjnego dla budynku Przedszkola Nr 43 „Jantarek”  w Gdyni przy ulicy 
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BRANŻA: sanitarna 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.1  Podstawa opracowania 

 Podstawą wykonania niniejszego opracowania są : 

- Warunki techniczne nr 16G / 2011 (aktualizacja w-ków nr 40G/2011) podłączenia do m.s.c. 

projektowanego budynku przedszkola Nr 43 zlokalizowanego przy ulicy J. Śmidowicza 59 

w Gdyni, wydane przez OPEC Sp. z o.o.  dnia 15.04.2011; 

- Obowiązujące normy i przepisy ; 

- Podkłady budowlane budynku; 

- Projekt technologiczny kotłowni olejowej dla Przedszkola Nr 43; 

- Katalogi rzeczowe i DTR poszczególnych urządzeń; 

- komputerowy program doboru wymienników płytowych firmy Sondex; 

- Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.2  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wysokoparametrowego węzła cieplnego. Węzeł 

zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Pracować będzie  na cele centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

 Zakres opracowania: dobór średnic przewodów, niezbędnej armatury,  wymienników dla 

potrzeb c.o. i c.w.u., automatyki węzła, rozmieszczenie urządzeń. 

 

1.3 Charakterystyka techniczna budynku 

 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy J. Śmidowicza 59. Jest to 

budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Źródłem ciepła jest obecnie kotłownia 

olejowa zlokalizowana w piwnicy. 

Na podstawie projektu kotłowni, projektu technologii kuchni oraz inwentaryzacji stanu 

istniejącego określono zapotrzebowanie ciepła dla budynku:  

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o.  Qco = 80 KW 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ciepłej wody Qcw = 60 KW. 

 

1.4      Opis przyjętych rozwiązań 

1.4.1 Przyłącze ciepłownicze 

Zaprojektowano wysokoparametrowe przyłącze cieplne z rur preizolowanych 2 x DN40. 

Projekt przyłącza stanowi odrębne opracowanie. 
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1.4.2 Węzeł cieplny 

Zaprojektowano węzeł dwufunkcyjny  na cele : 

- c.o. o mocy 80 kW - typ wymiennika SL32-40 TLA 

- c.w.u. o mocy 60 kW - typ wymiennika SL70-20 TL 

Węzeł będzie oparty o technologię wymienników płytowych Sondex – lutowanych – zarówno 

dla  ciepłej wody jak i dla centralnego ogrzewania.  

Węzeł składać się będzie z dwóch wymienników płytowych połączonych w układzie 

równoległym. Zasilanie węzła wodą sieciową ( 120 / 65 0C ) zaprojektowane jest przewodami 

sieci  E.C. 2 x DN40 . Wymienniki wyposażyć należy w kulowe zawory DN15 PN25 na każdym z 

króćców przyłączeniowych celem umożliwienia ich płukania w dalszej eksploatacji bez 

konieczności demontażu.  

 Na wspólnym przewodzie zasilającym wysokich parametrów przewidziano zamontowanie 

regulatora różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP, DN15, kvs = 4 m
3
/h, który ma za zadanie 

stabilizację warunków hydraulicznych pracy całego węzła. Przed regulatorem zamontować  

należy zawór regulacyjny Hydrocontrol DN32. 

 Funkcje automatycznej regulacji pracą wymiennika c.o. będzie pełnił regulator pogodowy 

firmy TAC typ Xenta 301. Elementem wykonawczym dla obiegu centralnego ogrzewania będzie 

zawór regulacyjny firmy TAC typ V241 Dn15 kvs=2,5 m
3
/h  z siłownikiem typu M900SRSU.  

Do regulacji obiegu c.w.u. przewidziano zawór regulacyjny firmy TAC typ V241  Dn15 kvs=2,5 

m
3
/h  z siłownikiem typu M900SRSU. 

Czujnik temperatury zewnętrznej umieścić należy na północnej ścianie domu . Nie wolno go 

jednak montować nad oknami , drzwiami , wylotami powietrza . Wysokość montażu co najmniej 

2,5 m nad ziemią. 

Do wymuszenia obiegu wody instalacyjnej w zładzie c.o. przewidziano pompę 

zmiennoprędkościową firmy WILO typ Stratos 25/1-8 . 

Na przewodzie cyrkulacyjnym ciepłej wody użytkowej przewidziano zamontowanie pompy WILO 

typ TOP-Z 20/4 z silnikiem jednofazowym . 

Zład instalacji wewnętrznej c.o. zabezpieczyć należy przeponowym naczyniem wzbiorczym 

REFLEX typu N 200 , 6 bar (wykorzystać istniejący w kotłowni)  oraz zaworem bezpieczeństwa 

SYR typ 1915 DN32 , ciśnienie otwarcia 4,0 bar . 

Zabezpieczeniem instalacji ciepłej wody użytkowej będzie zawór bezpieczeństwa membranowy 

typu SYR 2115 DN 25, ciśnienie otwarcia 6,0 bar zainstalowany na wejściu do wymiennika 

przewodu wodociągowego. 

Uzupełnianie zładu instalacji wewnętrznej c.o. odbywać się będzie wodą wodociągową 

ręcznie. Pomiar wody pobranej na cele odbywać się będzie poprzez wodomierz Js-1,0 m3/h. 
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 Dla zabezpieczenia urządzeń węzła cieplnego przed zanieczyszczeniami po stronie E.C.  

przewidziano zamontowanie filtroodmulnika magnetycznego TerFM DN32 na wejściu do 

węzła. Po stronie niskich parametrów centralnego ogrzewania wstawić należy filtroodmulnik 

magnetyczny TerFM DN40. Na wejściu przewodu wody zimnej wstawić należy filtr siatkowy 

DN40. 

Do rozliczeń za pobraną energię cieplną dostarczoną do węzła przewidziano montaż dwóch 

ciepłomierzy Kamstrup 66 CDE z przepływomierzem ultradźwiękowym Ultraflow: Qn=3,0 m
3
/h, 

DN25 na przewodzie powrotnym wysokich parametrów z wymiennika c.o. oraz Qn=1,5 m
3
/h, 

DN20 na przewodzie powrotnym wysokich parametrów z wymiennika c.w. 

 Przewody c.o. i c.w.u. połączyć należy z przewodami instalacji wewnętrznych 

doprowadzonych do pomieszczenia węzła. 

 

1.5 Rurociągi i armatura 

 Odcinki rurociągów po stronie wody sieciowej E.C. i instalacji wewnętrznej należy 

wykonać z rur stalowych bez szwu ogólnego stosowania D1 - U - CZ - A1 ze stali gat. R - 35 lub 

R - 45 w/g PN - 80 / H - 74219 , które należy łączyć przez spawanie.  

 Redukcje i załamania kątowe przebiegu rurociągu należy wykonać stosując zwężki 

symetryczne i kolana „hamburskie” . 

 Na rurociągach wysokich parametrów zastosować trzeba zawory kulowe odcinające i 

regulacyjne dopuszczone do istniejących temperatur i ciśnień . 

 

1.6 Próby szczelności 

  Rurociągi łączone z armaturą należy trzykrotnie po montażu przepłukać najpierw 

zimną wodą wodociągową, a następnie ciepłą wodą, po czym sprawdzić szczelność rur i 

urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach odcinających. 

 Próba ciśnieniowa powinna być wykonana zgodnie z warunkami zawartymi w PN-92/M-

34031. 

 Po stronie wody sieciowej E.C. należy zadać ciśnienie próbne 16 bar na zimno , a 

następnie parametry robocze sieci E.C.  

 Instalację wewnętrzną należy sprawdzić na ciśnienie co najmniej 1,5 raza większe od 

ciśnienia roboczego na zimno , a następnie na parametry robocze. 

 Ciśnienie próbne należy zadać na okres 30 min. dokonując w tym czasie oględzin 

wszystkich połączeń. 

Z przeprowadzonych prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół i przedłożyć do odbioru. Po 

przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i wykonaniu izolacji termicznej przewodów, węzeł 

należy zgłosić do odbioru. 
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1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne 

 Po wykonaniu płukania i pomyślnej próbie ciśnieniowej powierzchnie rur stalowych 

należy oczyścić z rdzy i tłuszczu (drugi stopień czystości w/g instr.KOR - 3A), pomalować 

preparatem „Cortanin F” . Malowanie ochronne powinno odbyć się zaraz po odrdzewieniu . 

Ponowne malowanie należy prowadzić przy użyciu farby silikonowo - ftalowej przeznaczonej dla 

rurociągów do temp.150 0C . Grubość powłoki malarskiej 0,15 mm . 

 

1.8 Izolacja termiczna 

Izolację termiczną należy wykonać otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem 

osłonowym z PVC. Minimalna grubość izolacji w [mm] wg. tabeli: 

 

Średnica 
przewodu DN 

100÷125 80 65 32÷50 20÷25 
15 

Temp. 120oC 
zasilanie-sieć 

100 90 80 60 40 
25 

Temp. 80÷65oC 
zasilanie-instalacja 

powrót-sieć 
100 90 80 50 30 

20 

Temp. 60oC 
powrót-

instalacja 
100 90 80 50 30 

20 

 

Izolacja na przewodach zasilających wysokich parametrów powinna posiadać atest 

dopuszczający do stosowania do temperatury 130oC , a na pozostałe przewody - do 90oC 

 

1.9 Wytyczne branżowe 

 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

� Zasilanie 

• główne obwody zasilające: 

Wykonać wydzielony obwód zasilania węzła cieplnego z indywidualnym pomiarem energii 

elektrycznej. Założenie licznika energii elektrycznej i zawarcie umowy z Zakładem 

Energetycznym na dostawę energii. OPEC przepisze umowę ze stanem założenia licznika.  

Obwód należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowoprądowymi lub (wkładkami 

bezpiecznikowymi) zgodnie z obciążeniem obiektu   i układem ochrony przeciwprzepięciowej kl. 

I i II  (B i C) z zachowaniem indukcyjności odprzęgającej. Ochronnik kl. II (C) musi znajdować się 

w rozdzielnicy obiektu OPEC.  

W przypadku przejścia z układu TN-C na układ TN-S punkt rozdziału należy uziemić w 

rozdzielnicy obiektu OPEC. 
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• zewnętrzne obwody sygnałowe i teleinformatyczne 

Wykonać wydzielony obwód czujnika temperatury zewnętrznej przewodem 

ekranowanym  wyprowadzonym na elewację budynku od strony północnej lub północno-

zachodniej. Szczegółowe miejsce wypustu uzgodnić z OPEC Gdynia. 

 Dokonać instalacji łącza telekomunikacyjnego do pomieszczenia węzła celem 

umożliwienia podłączenia sterownika węzła do systemu zdalnego nadzoru i sterowania 

OPEC. Wydzielone obwody teleinformatyczne zabezpieczyć ochronnikami 

przeciwprzepięciowymi i zakończyć wypustem w pomieszczeniu obiektu OPEC Gdynia. 

� Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Wykonać w pomieszczeniu OPEC Gdynia główną szynę wyrównawczą połączoną z 

uziemieniem ( fundamentowym lub otokowym). 

Wykonać połączenia wyrównawcze cz. metalowych obcych ( w kotłowni gazowej również 

metalowy wkład kominowy). 

� Protokóły 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i AKP należy przedstawić wyniki pomiarów 

ochronnych zgodne ze stanem faktycznym wykonanej instalacji. 

� Uzgodnienia 

Projekty budowlane i powykonawcze należy uzgodnić w OPEC Gdynia. 

 

Ochrona p. poż i BHP 

• W węźle należy umieścić instrukcję obsługi węzła, przy wejściu zawiesić gaśnicę; 

• Pracownicy przewidziani do obsługi węzła powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i 

p.poż; 

• Wszystkie przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane należy 

uszczelnić (np. masą uszczelniającą firmy HILTTI) o odporności ogniowej minimum 60 

min. 

 Aparatura kontrolno-pomiarowa 

 Na przewodach w miejscach wskazanych na schemacie technologicznym 

przewidziano zainstalowanie manometrów i termometrów celem możliwości kontroli 

prawidłowości pracy węzła. 

 Na rurociągach wysokich parametrów manometry powinny być o zakresie 0 - 1,6 

MPa, termometry natomiast o zakresie do 1300 C. 

 Na rurociągach instalacji c.o. manometry powinny być o zakresie 0 - 0,6 MPa , 

termometry natomiast o zakresie do 1000 C . 
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BRANŻA SANITARNA 

- w pomieszczeniu węzła należy zamontować zawór czerpalny zimnej wody ze złączką 

do węża nad zlewem, który umieścic należy na ścianie pomieszczenia 

- odwodnienie armatury i instalacji odbywać się będzie do istniejącej studzienki 

schładzającej; w studzience umieścić pompę zatapialną do wody brudnej typ KP 150, 

przewód tłoczny pompy podłączyć poprzez trójnik do poziomu kanalizacji sanitarnej. 

 

BRANŻA BUDOWLANA 

• należy zdemontować istniejący kocioł żeliwny wraz z palnikiem i czopuchem, zasobnik 

ciepłej wody oraz instalację olejową zasilania palnika; 

• otwór w kominie zamurować; 

• Projektuje się pozostawienie istniejącego gresu na podłodze; 

• Ściany do wysokości 2,0m wyłożyć glazurą, pozostałe ściany i sufit pomalować farbą 

emulsyjną; 

• Przed ułożeniem płytek należy odbić te tynki wewnętrzne, które ze względu na działanie 

wilgoci nie przylegają do ścian i uzupełnić je nowymi tynkami; 

• W drzwiach wejściowych do kotłowni wykonać otwory nawiewne; 

• Istniejące zbiorniki oleju zdemontować, murek wydzielający wannę szczelną rozebrać, 

posadzkę wyrównać. 

 

1.11 Uwagi 

  Całość robót instalacyjno-montażowych należy wykonać zgodnie ze schematem 

technologiczno - montażowym węzła oraz zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń wydanymi 

przez poszczególnych producentów . 

Rozruch węzła wykonać pod nadzorem przedstawiciela OPEC Gdynia. Całość robót 

instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru „ 

robót budowlano montażowych tom.II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

 

 

Gdynia, kwiecień 2011r. 
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II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

 

II.1 Określenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynku 

Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.o. określono: 

Qco = 80 kW; 

 Zapotrzebowanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej określono: 

Qcw = 60 kW; 

 

II.2 Określenie przepływów obliczeniowych i dobór przewodów 

 II.2.1 Strona sieciowa- 120/65 
0
C 

  Zima: ∆t = 55  0C , tśr = 92,5  0C , ρ = 965 kg/m3 , cw = 4224 J/kg*K 

Gs = Q * 3600 /∆t  * ρ  * cw 

 c.o.-        Gs = 80 000 * 3600 /55  * 965  * 4224= 1,3 m
3
/h. 

 Dobrano przewód Dn 32, V=0,5m/s, ∆h=110Pa/m 

 c.w.u.-     

zima (120/65ºC): Gs = 60 000 * 3600 /55  * 965  * 4224= 0,96 m
3
/h 

lato (65/25 ºC): Gs = 60 000 * 3600 /40  * 980  * 4199= 1,31 m
3
/h 

 Dobrano przewód Dn 32, V=0,5m/s, ∆h=110Pa/m 

 

 Przepływ łączny:    Gs = 2,3 m
3
/h 

 Dobrano przewód Dn 40, V=0,6m/s, ∆h=130 Pa/m. 

 

 II.2.2 Strona instalacyjna  

c.o. -   85/60 0C  

∆t = 25 0C, tśr = 72,5 0C, ρ = 976 kg / m3, cw = 4212 J/kg*K, Qco= 80kW; 

  Gco = 80 000 x 3600 / 25 x 976 x 4212 = 2,8 m
3
/h; 

 Dobrano przewód Dn 50, V=0,4m/s, ∆h=40 Pa/m. 

 

c.w.u. -   55/10 0C  

  ∆t = 45 0C, tśr = 35,0 0C, ρ = 994 kg / m3, cw = 4199 J/kg*K, Qcwu= 60 kW; 

  zasilanie: Gcwu = 60 000 x 3600 / 45 x 994 x 4199 = 1,15 m
3
/h; 

Dobrano przewód Dn 40, V=0,35m/s, ∆h=100 Pa/m 

  cyrkulacja Gcwu = 0,3* 1,15= 0,4 m
3
/h; 

Dobrano przewód Dn 25.  
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II.3 Dobór wymienników ciepła                                                                                                    

 II.3.1 Wymiennik c.o. 

Przy pomocy programu obliczeniowego firmy Sondex dobrano wymiennik płytowy typu 

SL32-BR25-40 TLA.  

Do projektu dołączono kartę doboru wymiennika, gdzie podano parametry i wielkości 

charakterystyczne dobranego urządzenia. 

 II.3.2 Wymiennik c.w.u. 

Przy pomocy programu obliczeniowego firmy Sondex dobrano wymiennik płytowy typu 

SL70-BR25-20 TL. 

 

II.4 Dobór pomp obiegowych 

 II.4.1 Pompa obiegowa c.o. 

Wydajność pompy ( patrz p. II.2.2 ): Gco = 2,8 m
3
/h 

  Wysokość podnoszenia pompy 

• opory instalacji wewnętrznej – 2,5 m 

• opory węzła (straty na wymienniku- 0,9 m, straty na armaturze+filtr- 0,6 m)-

 1,5 m. 

    RAZEM opór hydrauliczny   H = 4,0 m 

Dobrano bezdławicową pompę typu Stratos  25/1-8 firmy WILO. 

 

 II.4.2 Pompa obiegowa c.w.u. 

Wydajność pompy ( patrz p. II.2.2 ): Gcwu = 0,4  m
3
/h 

  Wysokość podnoszenia pompy 

• opory instalacji (przyjęto)- 1,5 m  

• opory węzła (straty na wymienniku- 1,5 m, straty na armaturze+filtr- 0,5m)-

 2,0 m. 

    RAZEM opór hydrauliczny   H =3,5 m 

 

Dobrano bezdławicową obiegową pompę cyrkulacyjną, z elektroniczną regulacją 

prędkości obrotowej TOP-Z 20/4 firmy WILO. 

 

II.5 Dobór zaworów regulacyjnych  

 II.5.1 Zawór regulacyjny temperatury c.o. 

Przepływ na zaworze: 

 Gs=  1,3 m3/h, założono spadek ciśnienia ∆p = 0,4 bar 
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   kv =   Gs /sqrt (∆p) = 1,3 /sqrt (0,4) = 2,0 m
3
 / h  

Dobrano zawór regulacyjny  Venta V241 firmy TAC, kvs=2,5 m
3
/h (Dn15), maksymalne 

ciśnienie robocze 16 bar, długość skoku 20 mm. 

Zawór będzie współpracował z napędem elektrycznym typu TAC Forta M700 

SRSU. 

Rzeczywista strata ciśnienia na zaworze wyniesie : 

∆p = Gs2 / kvs
2 = 1,32 / 2,52 = 0,27 bar  = 27 kPa; 

Strata ciśnienia na wymienniku: ∆phe = 2 kPa   

Strata ciśnienia na pozostałych elementach ∆peq ~ 3 kPa 

Autorytet zaworu A = 27 / ( 27 + 2 + 3 ) = 0,84 

 

II.5.2 Zawór regulacyjny temperatury c.w.u. 

Przepływ na zaworze: 

 Gs= 1,3 m3/h, założono spadek ciśnienia ∆p = 0,4 bar 

   kv =   Gs /sqrt (∆p) = 1,3 /sqrt (0,4 ) = 2,07 m3 / h  

 

Dobrano zawór regulacyjny  Venta V241 firmy TAC, kvs=2,5 m
3
/h (Dn15), maksymalne 

ciśnienie robocze 16 bar, długość skoku 20 mm. 

Zawór będzie współpracował z napędem elektrycznym typu TAC Forta M700 SRSU. 

 

Rzeczywista strata ciśnienia na zaworze wyniesie : 

∆p = Gs2 / kvs
2 = 1,32 / 2,52 = 0,27 bar  = 27 kPa; 

Strata ciśnienia na wymienniku: ∆phe = 8 kPa   

Strata ciśnienia na pozost. elementach ∆peq ~ 5 kPa 

Autorytet zaworu A = 27 / (27 + 8 + 5 ) = 0,67 

 

II.6 Dobór liczników ciepła 

  II.6.1 Licznik ciepła do pomiaru c.o.  

Przepływ obliczeniowy : Gs = 1,3 m3/h 

Do pomiaru ilości pobranej energii cieplnej zaprojektowano ultradźwiękowy ciepłomierz 

KAMSTRUP Multical 601, o przepływie nominalnym Qn= 3,0 m
3
/h, DN20. 

Przy przepływie Q=1,5 m3/h strata ciśnienia na ciepłomierzu wyniesie ∆p= 1 kPa. 

Przelicznik będzie współpracował z przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW firmy 

KAMSTRUP. 

Licznik ciepła zaprojektowano na przewodzie powrotnym wysokich parametrów.  
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Pomiar temperatury wody zasilającej i powrotnej będzie przekazywany przez parę czujek 

typu  Pt 500 .  

 

 II.6.2 Licznik ciepła do pomiaru c.w.u.  

 Przepływ obliczeniowy : Gs = 1,3 m3/h (lato) 

Do pomiaru ilości pobranej energii cieplnej zaprojektowano ultradźwiękowy ciepłomierz 

KAMSTRUP Multical 601, o przepływie nominalnym Qn= 1,5 m
3
/h, DN20. 

Przy przepływie Q=1,3 m3/h strata ciśnienia na ciepłomierzu wyniesie ∆p= 20 kPa. 

Przeliczniki będą współpracowały z przetwornikami przepływu ULTRAFLOW firmy 

KAMSTRUP. 

Liczniki ciepła zaprojektowano na przewodach powrotnych wysokich parametrów.  

Pomiar temperatury wody zasilającej i powrotnej będzie przekazywany przez parę czujek 

typu  Pt 500 .  

 

II.7 Dobór zaworu regulacji różnicy ciśnień i zaworu regulacyjnego 

Qmax = 2,3 m3 / h 

  ∆pdysp = 2,0 bar 

  ∆pwym = 0,1 bar 

  ∆parmat = 0,15 bar 

  ∆pzaw.reg= 0,3 bar 

  ∆pel.reg= 0,02 bar 

   

Nastawa ciśn. na zaworze regulacji różnicy ciśnień : 

  ∆pobl = ∆pzaw.reg + ∆pwym + ∆parmat  

  ∆pobl = 0,3+0,1+0,15 = 0,55 bar 

  

Strata ciśn. na zaworze regulacji różnicy ciśnień : 

  ∆pZRRC = ∆pdysp - ∆pzaw.reg - ∆pwym - ∆parmat - ∆pel.reg 

  ∆pZRRC = 2,0 - 0, 3 - 0,1 - 0,15 – 0,02 = 1,43 

    kv = 
ZRRC

P∆

Qmax
 

  kv =  1,9 m3 / h 

 

Na przewodzie zasilającym należy wstawić zawór regulacji różnicy ciśnień firmy Danfoss typ 

AVP, Dn 15 , kvs = 4,0 m3/h  . Zakres nastaw różnicy ciśnień  0,2-1,0 bar .  

Zawór należy wstawić na przewodzie zasilającym E.C. w miejscu wskazanym na rysunkach . 
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Przed zaworem AVP zaprojektowano zawór regulacyjny Hydrocontrol Dn32 firmy OVENTROP. 

 

 

II.8 Dobór urządzeń zabezpieczających instalację c.o.  

 Dobór przeprowadzono zgodnie z PN-B-02414 styczeń 1999 

 

 II.8.1. Naczynie wzbiorcze przeponowe 

  Zaprojektowano wykorzystanie istniejącego w kotłowni naczynia wzbiorczego 

 typu Reflex N 200, z niewymienną membraną; max. ciśnienie  6 bar, ciśnienie wstępne 

1,6 bar, montaż pionowy na nóżkach. 

 Średnica rury wzbiorczej Dn 25. 

 

II.8.2 Zawory bezpieczeństwa 

II.8.2.1  Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o 

 Wewnętrzna średnica króćca dopływowego dla zaworu bezpieczeństwa : 

    d
0
 = 54 

ρα ×× 1pc

M
    

 M - przepustowość masowa zaworu bezp.  

p1=4,0 bar, p2= 16 bar 

M = 447,3 x b x A x ρ×− )12( pp  

M = 447,3 x 2 x 0,0000315 x  sqrt[(16-4,0) x 943,1)] 

M = 3,0 [kg/s] 

 αc = 0,25 

 ρ= 943,1 kg/m3 

 Stąd :           d0 = 23,86 mm 

 

Zaprojektowano zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 1915 DN 32 firmy 

HANS SASSERATH, do = 27mm,  ciśnienie otwarcia zaworu wynosi 4,0 bar. 

 

II.8.2.2  Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. 

  Wewnętrzna średnica króćca dopływowego dla zaworu bezpieczeństwa : 

    d
0
 = 54 

ρα ×× 1pc

M
    

 M - przepustowość masowa zaworu bezp.  

p1=6,0 bar, p2= 16 bar 
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M = 447,3 x b x A x ρ×− )12( pp  

M = 447,3 x 2 x 0,0000315 x  sqrt[(16-6) x 943,1)] 

M = 2,74 [kg/s] 

 αc = 0, 3 

 Stąd :    d0 = 18,8 mm 

obliczeniowe : Fo = [(3,14 x 10,582)/4] = 88 mm2 

Przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR 2115 DN 25 firmy HANS 

SASSERATH, do = 20mm,  ciśnienie otwarcia zaworu wynosi 6,0 bar. 

 

 

II.9 Dobór filtroodmulników i filtrów 

 2.9.1 Filtroodmulnik magnetyczny – zasilanie EC 

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny firmy Termen TerFM Dn32.  

2.9.2 Filtroodmulnik – powrót c.o. 

Dobrano filtroodmulnik firmy Termen TerFO Dn40.  

 2.9.3 Filtry proste 

- uzupełnianie c.o.- Dn15 

- zasilenie wymiennika c.w.u. wodą zimną – Dn40 

 

II.10 Dobór regulatora pogodowego 

Dobrano regulator elektroniczny do pogodowej regulacji temperatury zasilania 

firmy TAC,  typ Xenta 301 N/P V3. 

• czujnik temperatury zewnętrznej typ EGU, 

• czujnik temperatury zasilania obiegu c.o. typ  zanurzeniowy STP 100-100 

• czujnik temperatury zasilania obiegu c.o. typ  zanurzeniowy STP 120-70 

Czujnik temperatury zewnętrznej umieścić należy na północnej ścianie domu . Nie należy go 

montować nad oknami, drzwiami, wylotami powietrza, co najmniej 2,5m nad powierzchnią 

terenu.  
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                SONDEX - Karta Danych Wymiennika 
___________________________________________________________________ V0098ASI 
                                                                   Item: 39 
001 
_____________________________________________________________________________ 
Wymiennik  SL32-BR25-40-TLA-LIQUID                   Str.Goraca   Str.Zimna 
Przeplyw                     (kg/s)                    0,35        0,76 
Temp.Wejsciowa               (°C)                    120,00       60,00 
Temp.Wyjsciowa               (°C)                     65,00       85,00 
Strata Cisnienia-Opory       (kPa)                     1,96        8,87 
Moc Cieplna                  (kW)                          80 
                                                                              
Wlasnosci Termodynamiczne:                           Water       Water 
Gestosc                      (kg/mł)                 963,31      976,60 
Cieplo Wlasciwe              (kJ/kg*K)                 4,21        4,19 
Przewodnosc Cieplna          (W/m*K)                   0,67        0,66 
Lepkosc                      (mPa*s)                   0,33        0,42 
Lepkosc Przyscienna          (mPa*s)                   0,42        0,33 
Wsp.Zanieczyszczenia         (m˛*K/kW)                 0,00        0,00 
Przewymiarowanie             %                             4,10 
Podlaczenia-WEJSCIE                                      F1          F3 
Podlaczenia-WYJSCIE                                      F4          F2 
_____________________________________________________________________________ 
Rama / Plyty 
Uklad Plyt (przejscia*kanaly)                      1  x  19  +  0  x  0 
Uklad Plyt (przejscia*kanaly)                      1  x  20  +  0  x  0 
Liczba Plyt                                    40 
Pow.Wymiany Ciepla           (m˛)              1,28 
Wsp.Przenikania Ciepla - K   (W/m˛*K)          4 064,14    4 230,69 
Material Plyt                                  0.4 mm  AISI 316 
Material Uszczelek / Max.Temp                  COPPER/BRAZED / 185,00 
Max.Temp.Projektowa          (°C)              120,00 
Max.Cisnienie Robocze/Testowe(MPa)             1,60        2,08 
                                               Sondex Standard 
Pojemnosc                    (dmł)             2 
Dlugosc Ramy - L             (mm)              89 
Ciezar Wym.Pustego           (kg)              7 
Typ Ramy                                       BR 
Podlaczenia - Str.Goraca :  1 inch      Thread BSP, BB 
Podlaczenia - Str.Zimna:  1 inch      Thread BSP, BB 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
SONDEX Poland 
Tel:  (0-22) 812 70 49                             Fax:  (0-22) 811 30 37 
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                SONDEX - Karta Danych Wymiennika 
___________________________________________________________________ V0098ASI 
                                                                   Item: 39 
001 
_____________________________________________________________________________ 
Wymiennik                    SL70-BR25-20-TL-LIQUID  Str.Goraca   Str.Zimna 
Przeplyw                     (kg/s)                    0,36        0,32 
Temp.Wejsciowa               (°C)                     65,00       10,00 
Temp.Wyjsciowa               (°C)                     25,00       55,00 
Strata Cisnienia-Opory       (kPa)                     9,20        8,91 
Moc Cieplna                  (kW)                          60 
                                                                              
Wlasnosci Termodynamiczne:                           Water       Water 
Gestosc                      (kg/mł)                 990,15      994,50 
Cieplo Wlasciwe              (kJ/kg*K)                 4,18        4,18 
Przewodnosc Cieplna          (W/m*K)                   0,63        0,62 
Lepkosc                      (mPa*s)                   0,61        0,76 
Lepkosc Przyscienna          (mPa*s)                   0,76        0,61 
Wsp.Zanieczyszczenia         (m˛*K/kW)                 0,01        0,01 
Przewymiarowanie             %                             7,05 
Podlaczenia-WEJSCIE                                      F1          F3 
Podlaczenia-WYJSCIE                                      F4          F2 
_____________________________________________________________________________ 
Rama / Plyty 
Uklad Plyt (przejscia*kanaly)                      1  x  10  +  0  x  0 
Uklad Plyt (przejscia*kanaly)                      1  x  9  +  0  x  0 
Liczba Plyt                                    20 
Pow.Wymiany Ciepla           (m˛)              1,32 
Wsp.Przenikania Ciepla - K   (W/m˛*K)          3 677,69    3 936,78 
Material Plyt                                  0.4 mm  AISI 316 
Material Uszczelek / Max.Temp                  COPPER/BRAZED / 185,00 
Max.Temp.Projektowa          (°C)              120,00 
Max.Cisnienie Robocze/Testowe(MPa)             1,60        2,08 
                                               Sondex Standard 
Pojemnosc                    (dmł)             2 
Dlugosc Ramy - L             (mm)              49 
Ciezar Wym.Pustego           (kg)              7 
Typ Ramy                                       BR 
Podlaczenia - Str.Goraca :  1 inch      Thread BSP, TL, BB 
Podlaczenia - Str.Zimna:  1 inch      Thread BSP, TL, BB 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
SONDEX Poland 
Tel:  (0-22) 812 70 49                             Fax:  (0-22) 811 30 37 
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III.   ZESTAWIENIE URZADZĘŃ WĘZŁA - Przedszkole 43 Gdynia 

L.p. Nazwa urządzenia Typ Jedn. Ilość 

WYSOKIE PARAMETRY 

1 Wymiennik c.o. płytowy 80 kW Sondex SL32-BR25-40 TLA kpl. 1 

2 Wymiennik c.w.u. płytowy 60 kW Sondex SL70-BR25-20 TL kpl. 1 

3 Zawór regulacyjny OVENTROP Hydrocontrol Dn32 szt. 1 

3A Regulator różnicy ciśnień Danfoss AVP DN15 kvs=4 m3/h   szt. 1 

4 
Zawór regulacyjny c.o. Dn15 kvs = 2,5 m3/h z siłownikiem 
TAC FORTA M 900 SRSU - ujęte w zestawieniu automatyki V241 szt. 1 

4a Zawór regulacyjny c.w.u. Dn15 kvs= 2,5 m3/h z siłownikiem 
TAC FORTA M 900 SRSU - ujęte w zestawieniu automatyki 

V241 szt. 1 

5 Filtroodmulnik magnetyczny Termen, Dn40 TerFM szt. 1 

6 Licznik ciepła c.o. Dn20, Q = 3,0 m3/h, Kamstrup MULTICAL 601 szt. 1 

6a Licznik ciepła c.w.u. Dn20, Q= 1,5 m3/h, Kamstrup MULTICAL 601 szt. 1 

7 Przetwornik przepływu Kamstrup ULTRAFLOW szt. 2 

8 Zawór kulowy do wspawania Dn40   szt. 2 

9 Zawór kulowy do wspawania Dn32, c.w.u.   szt 2 

10 Zawór kulowy do wspawania Dn32, c.o.   szt 2 

UKŁAD REGULACJI ELEKTRONICZNEJ 

11 Regulator TAC Xenta+podstawa TAC Xenta 280/300N/P+panel ster. szt. 1 

12 Czujnik temperatury zanurzeniowy c.o. szt. 2 

13 Czujnik temperatury zanurzeniowy c.w.u. szt. 1 

14 Czujnik temperatury zewnętrznej  

Urządzenia zostały 

ujęte w zestawieniu 

automatyki 
szt. 1 

NISKIE PARAMETRY C.O. 

15 Pompa obiegowa c.o. WILO Stratos 25/1-8 szt. 1 

16 Filtroodmulnik magnetyczny Termen, Dn40 TerFM szt. 1 

17 Zawór bezpieczeństwa membranowy, Dn32, 4,0 bar, 
gwintowany SYR 1915 szt. 1 

18 Zawór kulowy gwintowany Dn50   szt. 3 

NISKIE PARAMETRY C.W.U. 

19 Pompa cyrkulacyjna WILO TOP-Z 20/4 szt. 1 

20 Zawór bezpieczeństwa membranowy, Dn25, 6 bar SYR 2115 szt. 1 

21 Filtr prosty gwintowany Dn25 TerFP-G szt. 1 

22 Zawór zwrotny mufowy Dn25   szt. 1 

23 Zawór zwrotny mufowy Dn40 antyskażeniowy Socla EA251 szt. 1 

24 Filtr prosty gwintowany Dn40 TerFP-G szt. 1 

25 Wodomierz skrzydełkowy Dn25 z impulsatorem JS – 2,5 NC szt. 1 

26 Zawór kulowy mufowy Dn40   szt. 3 

27 Zawór kulowy mufowy Dn25    szt. 2 

27A Zawór regulacyjny OVENTROP Hydrocontrol Dn25 szt. 1 

UKŁAD STABILIZUJĄCY 

28 Złącze samozamykające SUR1 - 1 szt. 1 

29 Zawór kulowy mufowy Dn25    szt. 1 
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30 Naczynie przeponowe Reflex  N 200/6   istniejący 

UKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY 

32 Wodomierz skrzydełkowy Dn15 do wody zimnej JS – 1.0 szt. 1 

33 Zawór zwrotny mufowy Dn20    szt. 1 

34 Zawór kulowy ze złączką do węża Dn20   szt. 2 

35 Zawór kulowy mufowy Dn20    szt. 1 

UKŁAD POMIAROWY 

36 Manometry z kurkiem manomet. fig. 528 0÷1,6 MPa szt. 3 

37 Manometry z kurkiem manomet. fig. 528 0÷1,0 MPa szt. 5 

38 Kurek manometryczny 0÷1,0 MPa szt. 3 

39 Termometr prosty techniczny 0÷150 ºC szt. 2 

40 Termometr prosty techniczny 0÷100 ºC szt. 3 

POZOSTAŁE 

41 Skrzynka elektryczna   szt. 1 

42 Termostat RAK – TW 1000 Simens szt. 2 

43 zawór do płukania wymiennika, spawany DN15, PN16 szt. 8 

          

UWAGA: Sterowniki powinny być oprogramowane i skonfigurowane sieciowo do przedstawionego układu węzłów. 
Programy aplikacyjne i konfiguracyjne powinny być dołączone do dokumentacji 
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III A. ZESTAWIENIE URZADZEŃ AUTOMATYKI  
PRZEDSZKOLE 43 "JANTAREK" GDYNIA  

Nazwa 
Ilość 
sztuk 

Sterownik TAC Xenta 301 /N/P V3 1 
Sterownik swobodnie programowalny TAC Xenta 301/N/P 
dla małych i średnich systemów grzewczych i przygotowania powietrza. 
- Komunikuje się w sieci LonTalk TP/FT-10 
- Zapewnia pełną funkcjonalność HVAC 
- 4 wejścia cyfrowe 
- 4 wejścia uniwersalne 
- 4 wejścia termistorowe 
- 6 wyjścia cyfrowe 
- 2 wyjścia analogowe 
- TAC Xenta 301 może być stosowany z 2 zewnętrznymi modułami I/O serii TAC Xenta 
400 
- Bez podstawy przyłączeniowej 

  
Podstawa przyłączeniowa TAC Xenta 280/300 1 

Panel operatora Xenta OP V3 1 
Panel Operatora TAC Xenta 
- protokół komunikacyjny LonTalk 
- do stosowania z sterownikami Xenta 100, 300 i 400   

Siłownik M 900-SRSU 2 
Siłownik elektromechaniczny do  dwu- i trzydrogowych zaworów regulacyjnch,  
- sterowany sygnałem trójstawnym lub analogowym 2-10 V,  
- siła 700 N,  
- skok 9-52 mm,    
Zawór  regulacyjny  przelotowy  V241/15/2,5 1 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, 
- PN16, DN15 
- Kvs 2,5 c.o. 

Zawór  regulacyjny  przelotowy  V241/15/2,5 1 
Zawór przelotowy gwintowany z brązu, 
- PN16, DN15 
- Kvs 2,5 c.w.u. 

Zanurzeniowy czujnik temp. STP 100 -100 2 
Zanurzeniowy czujnik tempemperatury NTC 1.8 kohm do montażu w oddzielnie 
zamawianej osłonie ochronnej 
- L=100 mm 
- zakres -40 do 150°C  

  
Osłona czujnika stal nierdzewna STP 100 mm 2 

Zanurzeniowy czujnik temp. STP 120 -70 1 
Czujnik temperatury wody ze stali nierdzewnej 
 - NTC 1,8 kohm, czas dzialania 1,5 s. 
 - montaż zanurzeniowy - bez osłony 
 - zakres -40 do120°C 
 - L=70 mm 

  

Czujnik temp. zewnętrznej EGU 1 
Termistorowy czujnik temperatury zewnętrznej 
- zakres: -40 do 90 °C   

Transformator separacyjny 220V / 24V  1 

Rozdzielnia metalowa 1 

Ciepłomierz Kamstrup 2 

Karta komunikacyjna LON Works do ciepłomierza Kamstrup 2 
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