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Oświadczenie 

 

 

 

 

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 

207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt budowlany remontu kotłowni na paliwo stałe 

oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego 

w Kodrębie przy ulicy Leśnej 4 jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 
do projektu budowlanego remontu kotłowni na paliwo stałe oraz wymiany instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kodrębie przy ulicy Leśnej 4. 
         
1. DANE OGÓLNE      
Kubatura  ogrzewana budynku :     20171 m3, 
Zapotrzebowanie ciepła na wentylację:    230 kW, 
Łączne zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze :   382 kW. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt  niniejszy opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) podkładów architektonicznych, 
c) obowiązujących norm i przepisów, 
d) wizji lokalnej i uzgodnień z Inwestorem i Użytkownikiem. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie stanowi fazę projektu budowlanego wewnętrznej instalacji c.o., technologii 
kotłowni oraz wentylacji obiektu i obejmuje: 

� projekt wewnętrznej instalacji grzewczej, 
� projekt kotłowni na paliwo stałe, 
� projekt wentylacji wyciągowej pomieszczeń socjalnych. 

 
4. OPIS  BUDYNKU 

Obiekt będący przedmiotem opracowania składa się z pięciu odrębnych budynków  
połączonych łącznikami na poziomie parteru. Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem 
trzykondygnacyjnymi podpiwniczonym, budynek gimnazjum posiada trzy kondygnacje i jest 
niepodpiwniczony, budynek przedszkola jest niepodpiwniczony, parterowy, budynek główny 
(4.3.1) jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony oraz budynek sali gimnastycznej jest 
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcja ścian – murowana z cegły ceramicznej, 
stropy typu DZ3, stropodach – stan budynku dobry. Obiekt będzie poddany 
termomodernizacji poprzez wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu styropianem o 
grubościach: na ścianach zewnętrznych – 12 cm, na stropodachu – 11 cm. Budynek posiada 
instalację c.o. jednak z uwagi na jej stan techniczny została ona przeznaczona do demontażu. 
Instalacja ciepłej wody nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Budynek po 
modernizacji będzie zasilany w czynnik grzewczy z kotłowni węglowej wyposażonej w dwa 
kotły na paliwo stałe – groszek.  
 
5. DANE SZCZEGÓŁOWE 
5.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania  w systemie pompowym dwururowym 
z rozdziałem dolnym z przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymi w istniejących kanałach 
pod posadzką poszczególnych budynków oraz po ścianach piwnic. Parametry wody obiegowej 

instalacji grzejnikowej 70/50 o C. Instalacja c.o. przyłączona będzie do projektowanych 



Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kodrębie 

kolektorów zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni. Dla zapewnienia odpowiedniego 
funkcjonowania instalacji grzewczej zaprojektowano sześć obiegów grzewczych: do 
pomieszczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, budynku głównego, sali 
gimnastycznej i do mieszkania zlokalizowanego na II piętrze budynku głównego. W obwodach 
grzewczych oprócz obwodu mieszkania zaprojektowano zawory mieszające z siłownikami 
umożliwiające regulację temperatury w danym obwodzie zgodnie z zadanym programem. 
Sterowanie zaworów mieszających i pomp poszczególnych obwodów z zastosowaniem dwóch 
regulatorów firmy Danfoss ECL Komfort 210 z aplikacją A266.  
 
5.1.1 RUROCIĄGI 

Instalację rozdzielczą c.o. wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-741H-
74244 łączonych przez spawanie. Prowadzenie przewodów sieci rozdzielczej w kanałach pod 
posadzką budynków oraz po ścianach piwnic i łączników.  Przewody sieci rozdzielczej ocieplić 
przy pomocy otulin z pianki PE. Rurociągi prowadzić z stałym spadkiem 0,3% w kierunku 
kotłowni.  

 
Piony c.o. oraz rury przyłączne do grzejników– z rur miedzianych łączonych przez 

lutowanie lutem miękkim. 
Maksymalne parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania wykonanych z tych rur 
wynoszą: Tmax95°C , Pmax 0,6 MPa co jest spełnione ponieważ instalacje projektujemy na 
parametry 70/50°C „ P=3 bar. 
 
Odpowietrzenie instalacji c.o. - odbywać się będzie przez: 

• odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociągach (zasilającym i powrotnym) w 
najwyższych punktach instalacji 

• odpowietrzniki ręczne zamontowane w każdym grzejniku 
• odpowietrzniki w przy aparatach grzewczo - wentylacyjnych 
 

Opróżnianie instalacji 
� spust wody z grzejników poprzez zawory powrotne grzejnikowe 
� spust wody z głównych przewodów rozprowadzających odbywać się będzie do 

rozdzielacza w kotłowni 
� usuwanie wody z przewodów rozprowadzających czynnik grzejny odbywać się będzie 

poprzez przedmuchiwanie instalacji sprzężonym powietrzem i spust poprzez króciec 
odwadniający umieszczony pod posadzką pomieszczeń. 

 
Mocowanie przewodów i kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 

� przewody z rur wielowarstwowych PEX PE-Xa prowadzone w posadzkach-kompensacja 
wydłużeń termicznych naturalna tj. typ „Z” lub „L” oraz przejęcie powstałych wydłużeń 
w warstwie izolacji termicznej. Przed wypełnieniem bruzd zaprawą należy rury 
zamocować uchwytami  

� przewody z rur stalowych prowadzonych po ścianach -kompensacja wydłużeń 
termicznych naturalna tj. typ „Z” lub „L” 

� podłączenia central należy wykonać wężami giętkimi. 
 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 
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� przez tzw. ściany kotłowni - należy zastosować dla rur stalowych piankę PYROPLEX® o 
odporności ogniowej El 120, dla rur z tworzywa sztucznego opaskę PYROPLEX PPW4 o 
odporności ogniowej El 120. 

� przez ściany w granicy tej samej strefy pożarowej — należy zastosować tuleje ochronne z 
rury stalowej o dymensji 1-2 większej od rury przewodowej, przestrzeń między rurą i 
tuleją należy wypełnić masą elastyczną. 

 
Wytyczne montażowe - przy montażu należy przestrzegać wykonania zgodnie z dokumentacją i 
zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotnych zmian projektowych (w warunkach budowy) 
powinny być konsultowane z autorem projektu. 
 
Izolacje termiczne i antykorozyjne 

� Izolacje antykorozyjne 
Rurociągi stalowe należy oczyścić do III stopnia czystości i pomalować 2- krotnie farbą 
antykorozyjną termoodporną np. CEKOR. 

� Izolacje termiczne 
Rurociągi c.o. należy zaizolować termicznie otulinami w sposób zgodny z PN-B-0242 1:2000 
(zastępuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje się otuliny z pianki PE. 
Zalecana grubość izolacji: 
średnica do DN 25 13 mm średnica do DN 65 30 mm. 
 
5.1.2. GRZEJNIKI  I  ARMATURA 

W pomieszczeniach  należy dokonać wymiany istniejących grzejników członowych – 
żeliwnych na grzejniki firmy Rettig PURMO typu C (zasilane z boku). Grzejniki 
zamontować za pomocą zawieszeń. W łazience mieszkania zaprojektowano grzejnik firmy 
ALPLAST typu A3-500/M. Do grzejników dobrano zawory grzejnikowe firmy Danfoss RA-
N-P (termostatyczne ze wstępną regulacją) oraz typu AS-6823 firmy HERZ – 9 szt. Na 
gałązkach powrotnych grzejników zainstalować zawory powrotne firmy Danfoss typu RLV-
P.  
Zawory grzejnikowe należy zaopatrzyć w głowice termostatyczne firmy Danfoss typu RTD 
Nova 3130, natomiast w pomieszczeniach dostępnych dla uczniów w wersji wzmocnionej 
typu RTD Nova 3132. Wielkości i typy grzejników, średnice rur oraz nastawy wstępne 
zaworów regulacyjnych podano na rozwinięciu instalacji c.o. 
Do umożliwienia regulacji hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zawory regulacyjne 
Stroma M firmy HERZ. 
Do pomiaru ciepła zużytego przez mieszkańców dobrano ciepłomierz typu JS-90-0,6-NE 
produkcji firmy POWOGAZ zamontowany w piwnicy budynku głównego. 
Grzejniki w sali gimnastyczne, szatni oraz w ciągach komunikacyjnych zabezpieczyć za 
pomocą osłon grzejnikowych metalowych wykonanych zgodnie z rysunkiem nr 14.  

 
Wielkości i typy grzejników, średnice rur  oraz nastawy wstępne zaworów regulacyjnych podano 
na rozwinięciu instalacji c.o. 
 
5.1.3. OBLICZENIA 

Obliczenie współczynnika "k" dla przegród budowlanych wykonano wg normy PN-91/B-
02020, straty ciepła wg PN-83/B-03406, PN-82/B-02402. 
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Założenia do obliczeń: 
- budynek masywny,  
- temperatura obliczeniowa   - 20 st C, 
- ogrzewanie z osłabieniem nocnym. 
Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementów regulacyjnych i grzejników wykonano wg 
programu AUDYTOR c.o.. Obliczenia strat ciepła wykonano wg podsystemu OZC. 
                                 
5.2. KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE 
5.2.1 OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Zgodnie z życzeniem Inwestora zaprojektowano kotłownię wyposażoną dwa kotły na 
paliwo stałe (groszek). Obieg kotłowy należy oddzielić od obwodu instalacji wewnętrznej 
poprzez płytowy wymiennik ciepła typu XB 51H-1 80 firmy Danfoss LPM. 
 
5.2.2  RUROCIĄGI 

Instalację grzewczą w kotłowni wykonać z rur czarnych, stalowych bez szwu ogólnego 
przeznaczenia łączonych przez spawanie. Prowadzenie przewodów sieci rozdzielczej po ścianach 
budynku. Przewody sieci rozdzielczej ocieplić przy pomocy otulin z pianki PE grubości 9 mm. 
W najniższych miejscach instalacji  zamontować zawory spustowe.  
 
5.2.3  ARMATURA i STEROWANIE 
Do regulacji temperatury wody kotłowej należy zastosować sterownik stałotemperaturowy 
dostarczany razem z kotłem. W obiegu kotłowym zamontować pompę firmy Grundfos typu UPS 
65-120 F firmy Grundfos. W obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano pompę obiegową 
typu UPE 65-120 F produkcji firmy Grundfos. Dobrano zawory odcinające kulowe i zwrotne 
kołnierzowe produkcji firmy BROEN-DZT SA Dzierżoniów oraz ZETKAMA . Dla 
umożliwienia regulacji temperatury obiegów grzewczych dobrano zawory mieszające 
trójdrogowy firmy Danfoss z siłownikami elektrycznymi. W obiegach centralnego ogrzewania 
zaprojektowano pompy obiegowe produkcji firmy Grundfos. 
W układzie ciepłej wody wykorzystano istniejący wymiennik pojemnościowy.  
 
5.2.4  URZĄDZENIA   ZABEZPIECZAJĄCE 

Instalacja kotłowa będzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego istniejącego 
naczynia wzbiorczego. Wewnętrzną instalację grzewczą zabezpieczyć za pomocą zamkniętego 
naczynia wzbiorczego typu N600 6 bar firmy Reflex.  
 
5.2.5  OBSŁUGA KOTŁOWNI 

Należy zapewnić właściwą obsługę kotłowni spełniającą warunki bezpiecznej pracy 
zgodnie z instrukcją obsługi kotła oraz z DTR. Pracownicy obsługi bezwzględnie powinni  
posiadać uprawnienia do eksploatacji kotłów i pomp.  
Transport żużla na zewnątrz budynku odbywać się będzie taczkami (na bieżąco).  
 
5.2.6  ZAGADNIENIA BHP 

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Została 
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami bhp i sanit.-higienicznymi. Do 
obsługi kotłowni wymagana jest znajomość działania całej instalacji kotłowej oraz przepisów bhp 
i p.poż. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni powinny nastąpić po uprzednim 
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opracowaniu instrukcji obsługi oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę. 
Poszczególne urządzenia, zwłaszcza kotły, należy obsługiwać zgodnie z fabrycznymi DTR.   
 
5.2.7  ZAGADNIENIA  PRZECIWPOŻAROWE 

Pomieszczenie składu opału zalicza się do niezagrożonych wybuchem, z obciążeniem 

ogniowym powyżej 4000 MJ/m2. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w gaśnice 
proszkowe  6 kg - 2 szt. Kotłownia powinna stanowić strefę pożarową wydzieloną z pozostałej 
części budynku ścianami i stropem o odporności ogniowej EI 60 i drzwiami otwierającymi się na 
zewnątrz wyposażonymi w samozamykacz. Drzwi od wewnątrz winny posiadać zamek 
bezklamkowy pozwalający na otwarcie pod naciskiem. Skład opału i żużlownia powinny być 
wydzielone w klasie EI 120. Między kotłownią, składem opału i żużlownią należy zamontować 
drzwi o odporności ogniowej EI 60 o szerokości 1 m.  Strop w pomieszczeniach składu opału i 
żużlowni należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez wykonanie podsufitki z płyt gipsowych 
ognioodpornych. Przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i strop kotłowni  o odporność 
EI 60, a do składu opału EI 120. Wyjście z kotłowni oznakować stosownymi znakami. W 
pomieszczeniu oraz na ścianach zewnętrznych składu opału umieścić znaki "zakaz używania 
ognia". Wykonać instalację odgromową dla kominów. 
 
5.2.8   CHARAKTERYSTYKA   KOTŁÓW   

Kocioł  typu ECONOMIC MAX (2 szt.)   - firmy Kotły Żywiec 
wydajność       - 200 kW, 
sprawność kotła      - 82 %, 

 
UWAGA : Należy zamówić kotły w wykonaniu prawym i lewym (po 1 sztuce). 
 
5.2.9  PALIWO 

Kocioł opalany będzie węglem kamiennym w sortymencie eko-groszek. 
 
5.2.10  INSTALACJA   SPALIN 

Spaliny z kotła odprowadzane będą do dwóch kominów stalowych dwupłaszczowych 
izolowanego o średnicy wewnętrznej min. 350 mm i  o wysokości min. 12 m za pomocą 
czopuchów stalowych o średnicy 350 mm. 
Kotłu ECONOMIC MAX wyposażone są w dmuchawy, w związku z tym przepływ spalin jest 
wymuszony. 
 
5.2.11   WENTYLACJA  KOTŁOWNI 

W kotłowni należy zabezpieczyć minimalną powierzchnię przekroju przewodów 
wywiewnych w wysokości 0,08 m2 (istniejące kratki wentylacyjne zapewniają wymaganą 
powierzchnię), a powierzchnia istniejącego kanału nawiewnego 45 x 50 cm jest wystarczająca do 
zapewnienia niezbędnej ilości powietrza nawiewanego. 
 
5.2.12   WYTYCZNE DO WYKONANIA MONTAŻU INSTALACJI KOTŁOWEJ 

Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych" cz.II oraz z poniższymi zaleceniami: 
1. Warunki prowadzenia robót i zabezpieczenia powinny być ustalone komisyjnie przy udziale 
wykonawcy, użytkownika, inwestora, inspektora nadzoru i rzeczoznawców ppoż i bhp. 
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2. Kotły i inne urządzenia montować należy zgodnie z instrukcjami montażu tych urządzeń i 
fabrycznymi DTR.     
 
5.2.13 WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 

Cała instalacja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez czyszczenie i malowanie 
w następujący sposób: 
1. Rurociągi i urządzenia gorące: 
a) oczyścić powierzchnię do III stopnia czystości,  
b) odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym, 
c) malować dwa razy farbą podkładową silikonową,  
d) malować dwa razy emalią silikonową. 
2. Rurociągi zimne i konstrukcje: 
a) oczyścić powierzchnię j.w., 
b) malować powierzchnię dwa razy farbą podkładową ftalowo miniową 60%, 
c) malować powierzchnię dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania. 

  
6. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II — 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z warunkami producenta, stosując jego 
wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, 
względnie przedstawicielem Producenta. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując odpowiednie 
zabezpieczenia. 
Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenie. 
 

• Instalację wentylacji i klimatyzacji wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe. 

• Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne przymocować do konstrukcji na podkładkach z 
twardej gumy „antywibracyjnej”. 

• Rozruch agregatu oraz montaż agregatu i klimatyzatora wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta przez upoważnione przez producenta wykonawców 

• Przy wykonywaniu robót budowlano instalacyjnych bezwzględnie zachować przepisy 
BHP. 

• Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Autora projektu i uzgadniania z nim ewentualnych modyfikacji w 
ramach Nadzoru Autorskiego. 

 
           
 
 
-  
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7. INFORMACJA  
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wymianie instalacji centralnego 
ogrzewania i remoncie kotłowni w budynkach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w 
Kodrębie. 
 
ADRES : Kodrąb,  ul. Leśna 4 
 
INWESTOR:  Gmina Kodrąb 
                                   ul. 22 Lipca 7 

 
PROJEKTANT :  mgr inż. Konrad Toczyński 
    UAN. IV. 7342/30/91 
 
Spis treści: 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje 
wymianę instalacji kotłowej i centralnego ogrzewania. 
Przewiduje się wykonanie robót w następującej kolejności: 
- roboty demontażowe, 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą w budynkach ZSG. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 
par.6) nie występują elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
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Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za 
typowe dla tego rodzaju prac. W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka 
zagrożeń nie ma. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić 
pracowników w zakresie prowadzonych prac oraz bhp. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i 
narzędzia, wskazać drogi komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub 
nieprzewidzianych zagrożeń oraz zapoznać z procedurami bhp. Pracownicy powinni 
zostać przeszkoleni o numerach telefonów alarmowych, środków ochrony ppoż. itp. 
Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w 
środki ochrony osobistej. Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
                                                                                                   

 
           Opracował: 

                                                                                                   
mgr inż. Konrad Toczyński 
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   9. 

ZESTAWIENIE 
URZĄDZEŃ 
KOTŁOWNI ZSG Kodr ąb 2011-05-20   

            

 
56 Filtr siatkowy gwintowany dn= 20 mm 1 szt. 

55 Zawór zwrotny gwintowany dn= 15 mm 1 szt. 

54 Filtr siatkowy gwintowany dn= 65 mm 1 szt. 

53 Filtr siatkowy gwintowany dn= 32 mm 1 szt. 

52 Pompa obiegowa c.o. 
MAGNA UPE 40-120 F, 
Grundfos 1 szt. 

51 Pompa obiegowa c.o. 
MAGNA UPE 32-120 F, 
Grundfos 2 szt. 

50 Pompa obiegowa c.o. UPE 40-120 F, Grundfos 2 szt. 

49 Zawór zwrotny gwintowany dn= 20 mm 2 szt. 

48 Zawór zwrotny gwintowany dn= 32 mm 1 szt. 

47 Zawór bezpieczeństwa SYR typu 1915, dn= 25 mm 2 szt. 

46 Zawór mieszający z siłownikiem  
HRB 3-10.0, dn= 25 mm, 
Danfoss 1 szt. 

45 Zawór mieszający z siłownikiem  
HRB 3-4.0, dn= 20 mm, 
Danfoss 1 szt. 

44 Zawór mieszający z siłownikiem  TVM-H, dn= 20 mm, Danfoss 1 szt. 

43 Zawór mieszający z siłownikiem  
HRB 3-6.3, dn= 25 mm, 
Danfoss 2 szt. 

42 Zawór zwrotny gwintowany dn= 65 mm 1 szt. 

41 Zawór kulowy kołnierzowy 
BROEN DZT, PN 16, dn= 80 
mm 2 szt. 

40 Zawór zwrotny gwintowany dn= 80 mm 2 szt. 

39 Zawór kulowy gwintowany dn= 80 mm 2 szt. 

38 Zawór kulowy gwintowany dn= 40 mm 2 szt. 

37 Podgrzewacz c.w.u. 2500 litrów - istniejący 1 szt. 

36 Zawór antyskażeniowy EA291NF 
Danfoss,dn= 50 mm, nr 
149B2225 1 szt. 

35 Naczynie wzbiorcze otwarte istniejace 1 szt. 

34 Filtr oczyszczania wstępnego EPURO, typu, EPUROIT I - 25 1 szt. 

33 Wodomierz skrzydełkowy dn= 20 mm 2 szt. 

32 Filtr jonowymienny EPURO, typu SOFTECH 15 CF 1 szt. 

31 Czujnik temp. Zanurzeniowy ESMU 100 mm 1 szt. 

30 Czujnik temp. Powierzchniowy ESM-11 2 szt. 

29 Czujnikt temp. Zewnętrznej ESM-10 1 szt. 

28 Sterownik Danfoss typu ECL Comfort 210 2 szt. 

27 Manometr 0 - 0,6 MPa z kurkiem manometrycznym 23 szt. 

26 Termometr techniczny 0 - 100 st C 16 szt. 

25 Kolektor stalowy dn= 150, L= 2,0 m 2 szt. 

24 Kolektor stalowy dn= 200 mm, L= 1,0 m 2 szt. 

23 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 32 PWr 80 C 1 szt. 

22 Pompa ładująca wymienniki c.w.u. 40 POu 60 A 1 szt. 

21 Pompa obiegowa c.o. UPE 65-120 F, Grundfos 1 szt. 

20 Pompa obiegu kotłowego UPS 65-120 F, Grundfos 1 szt. 
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19 Złącze samoodcinające SU R1x1, Reflex 1 szt. 

18 Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe N600. Reflex 1 szt. 

17 Filtr siatkowy gwintowany dn= 50 mm 4 szt. 

16 Filtr siatkowy kołnierzowy 
ZETKAMA, fig. 821, dn= 100 
mm 2 szt. 

15 Zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115, dn= 25 mm 1 szt. 

14 Zawór kulowy gwintowany dn= 15 mm 2 szt. 

13 Zawór zwrotny gwintowany dn= 40 mm 1 szt. 

12 Zawór kulowy gwintowany dn= 20 mm ze złączką do węża 2 szt. 

11 Zawór kulowy gwintowany dn= 20 mm 17 szt. 

10 Zawór zwrotny gwintowany dn= 50 mm 1 szt. 

9 Zawór kulowy gwintowany dn= 32 mm 2 szt. 

8 Filtroodmulnik magnetyczny FOM 100 2 szt. 

7 Zawór kulowy gwintowany dn= 65 mm 2 szt. 

6 Zawór kulowy gwintowany dn= 50 mm 9 szt. 

5 Zawór kulowy kołnierzowy 
BROEN DZT, PN 16, dn=100 
mm 11 szt. 

4 Zawór zwrotny grzybkowy ZETKAMA, fig. 287, dn= 80 mm 2 szt. 

3 Zawór kulowy kołnierzowy 
BROEN DZT, PN 16, dn= 80 
mm 4 szt. 

2 Płytowy wymiennik ciepła XB 51H-1 80, Danfoss 1 szt. 

1 
Kocioł z zasobnikiem paliwa i 
podajn. ECONOMIC MAX 200 kW 2 szt. 

Numer pozycji Nazwa części Charakterystyka części Ilość  

 
 
 
 
 


