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Wytyczne do projektowania, budowy i odbiorów w złów cieplnych

1. NORMY I PRZEPISY
W zły ciepłownicze oraz ich podzespoły musz spełnia warunki i wymagania zawarte
w obowi zuj cych normach i aktach prawnych na terenie Polski jako kraju członkowskiego UE. Winny
posiada aktualne atesty, wiadectwa, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczaj ce do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Urz dzenia ci nieniowe musz
spełnia wymagania Dyrektywy 2014/68/UE.
1. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 po. 690 z
pó niejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321
z pó niejszymi zmianami).
3. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urz dze
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U nr 0 poz. 1468).
4. PN-B-02423:1999 /PN-B-02423/Ap1:2000 W zły ciepłownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.
5. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych
systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Badania.
6. PN-91/B-10405 Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze
7. PN-77/B-10420 Urz dzenia ciepłej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze ciepłej wody u ytkowej – Wymagania
9. PN- 92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmian Az1
10. PN-92/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej . Ogólne wymagania i badania
11. PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa. Zawory bezpiecze stwa. Wymagania i badania
12. Zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami, oferowane urz dzenia musz posiada atesty,
wiadectwa, dopuszczenia oraz odpowiednie decyzje.
13. Wszystkie urz dzenia, elementy, materiały składaj ce si na technologi w zła cieplnego powinny
posiada wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczaj ce do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
14. Urz dzenia ci nieniowe musz spełnia wymagania Dyrektywy 2014/68/UE, urz dzenia powinny
posiada
oznakowanie CE zgodnie z Rozporz dzeniem Ministerstwa Gospodarki
z dnia 21.12.2005 w sprawie zasadniczych wymaga
dla urz dze
ci nieniowych
i zespołów urz dze ci nieniowych.
15. Decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Główny Urz d Miar – dot. ciepłomierzy, wodomierzy,
manometrów i termometrów.
16. Atest higieniczny wydany przez PZH dotyczy pomp i wymienników
17. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz
6 sprawdzenie
18. PN-HD 60354-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napi cia
19. PN-HD 60364-4-41
20. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
21. PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
22. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urz dze elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed pora eniem pr dem elektrycznym
23. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze
i zako cze ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
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24. PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
25. PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
26. PN-EN 60799:2004 Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przył czeniowe i przewody
po rednicz ce.
27. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecz przet eniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze 1: Wył czniki do obwodów pr du przemiennego.
28. PN-EN 60898-1:2003/A (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecz
przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cze 1: Wył czniki do obwodów pr du
przemiennego (Zmiana A1).
29. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecze
przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cze 1: Wył czniki do obwodów pr du
przemiennego.
30.PN-E-93207:1998 Sprz t elektroinstalacyjny. Odgał niki instalacyjne i płytki odgał ne na
napi cie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
31.PN-B-02151-2 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach.
Inne dokumenty i instrukcje
−

−

−
−

−
−

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 r. poz. 690).
Rozporz dzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 pa dziernika 1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada urz dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpora eniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cze 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz
D : Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka
Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.

2. ZAKRES STOSOWANIA WYTYCZNYCH
Przedstawione poni ej wymagania nale y stosowa przy projektowaniu, wykonawstwie,
nadzorze, odbiorach, eksploatacji i przy realizacji zamówie dla oferentów bior cych udział w
post powaniach organizowanych przez OPEC Sp. z o.o. dotycz cych w złów cieplnych
przeznaczonych do pracy w systemie ciepłowniczym Spółki. W zły cieplne, b d ce
przedmiotem przetargu, budowane przez OPEC Sp. z o.o. instalowane b d
w pomieszczeniach, które powinny odpowiada warunkom PN-B-02423 :1999/2000. Nie
dotyczy w złów na ciennych do 90 kW, których wielko pomieszczenia mo e by ustalona
indywidualnie w dokumentacji technicznej i musi zapewnia łatwy dost p do urz dze w zła,
w celu wykonania czynno ci kontrolnych, konserwacji, remontu.
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3. WYMAGANIA OGÓLNE
3.1
•
•
•
•
•
•

Parametry do projektowania w złów cieplnych:

temperatura zasilania
strona pierwotna :
temperatura powrotu
strona pierwotna :
temperatura zasilania
strona pierwotna :
temperatura powrotu
strona pierwotna :
temperatura zasilania c.w.u. strona wtórna :
ci nienie:

120ºC zima
65 ºC zima
65 ºC lato
25 ºC lato
55 do 60 ºC
1,6 MPa Gdynia, Rumia, Kosakowo
0,8 MPa Wejherowo

Uwaga!
W zwi zku z trwaj c optymalizacj pracy systemu ciepłowniczego OPEC Sp. z o.o. w Gdyni i
Ciepłowni Nanice z sieci ciepłownicz w Wejherowie, w celu podniesienia efektywno ci całego
systemu, podł czane do miejskiej sieci ciepłowniczej obiekty (w szczególno ci nowoprojektowane
i modernizowane) winny by projektowane i pracowa na jak najni szych parametrach zasilania,
aby umo liwi Spółce modernizacj ródła i sieci ciepłowniczych na efektywne parametry
niskotemperaturowe tzw. sieci cieplnych 4-generacji.
Tz max nie wi cej ni 65 C

3.2

Charakterystyka w złów cieplnych stosowanych w OPEC Sp. z o.o.
3.2.1

Informacje ogólne

Projektowane w zły cieplne oraz w zły cieplne b d ce przedmiotem dostawy w zakresie
działalno ci OPEC Sp. z o.o. winny by w złami wymiennikowymi : płytowe lutowane lub skr cane,
dostarczaj cymi energi ciepln na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody u ytkowej lub ciepła
technologicznego w zale no ci od potrzeb odbiorcy ciepła. Uzasadnionych przypadkach, w
szczególno ci dot. c.w.u. (opory przepływu, elektrokorozja) dopuszcza si wymienniki rurowe,
przepływowe typu JAD.
W zły cieplne poł czone s po stronie zasilania z miejsk sieci ciepln msc (stanowi c własno
OPEC Sp. z o.o.), a po stronie odbioru ciepła z instalacj wewn trzn obiektu (stanowi c własno
odbiorcy - wła ciciela obiektu).
Obieg wody w instalacji wewn trznej c.o. realizowany jest za po rednictwem zamontowanej pompy
obiegowej c.o. na ruroci gu powrotnym. Zmiany obj to ci wody w instalacji wewn trznej (c.o. i c.t.)
nale y kompensowa przy pomocy naczynia wzbiorczego przył czonego do ruroci gu powrotnego na
ssaniu pompy obiegowej z zachowaniem wymogów okre lonych w normie PN-EN 12828. W zły
cieplne po stronie pierwotnej winny posiada regulacj przepływu i ci nienia w zale no ci od potrzeb
cieplnych.
W w le cieplnym na ssaniu pomp stosowa odpowietrzenie układu technologicznego pomp oraz
w miejscach gdzie mo e gromadzi si powietrze. Po stronie instalacji wewn trznej c.o. stosowa
zawory odpowietrzaj ce z odcinaj cymi zaworami przelotowymi.
Ubytki wody w instalacji wewn trznej nale y uzupełnia wod uzdatnion w trybie automatycznym za
po rednictwem automatycznej stacji uzdatniania lub indywidualnej korekcji, w zale no ci od
pojemno ci instalacji wewn trznej. Ilo
wody uzupełniaj cej musi by rejestrowana poprzez
wodomierz zainstalowany na ruroci gu wody uzupełniaj cej.
Ilo energii cieplnej dostarczana na potrzeby odbiorców zasilanych z w zła cieplnego indywidualnego
lub grupowego musi by mierzona, rejestrowana przy pomocy ciepłomierza montowanego na granicy
własno ci dla danego odbioru ciepła.
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy dla odbiorcy ciepła dostarcza, montuje i finansuje Spółka OPEC.
Wymienniki ciepła w systemie OPEC zabezpieczane s przed wzrostem ci nienia zaworami
bezpiecze stwa, instalowanymi mo liwie blisko zabezpieczanego urz dzenia.
W zły cieplne w systemie ciepłowniczym OPEC Gdynia musz by
wyposa one
w automatyk spełniaj c nast puj ce podstawowe funkcje regulacyjne:
− regulacj temperatury wody zasilaj cej w instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania,
w zale no ci od temperatury zewn trznej,
− utrzymanie stałej temperatury ciepłej wody u ytkowej zadanej w regulatorze/sterowniku przy
zmiennym zapotrzebowaniu na wod w ci gu doby (funkcja c.w.u.),
− priorytet c.w.u. i ograniczeniu maksymalnego przepływu wody sieciowej (funkcja c.o./c.t. i c.w.u.),
− ograniczenie temperatury powrotu miejskiej sieci cieplnej wysokich parametrów na wylocie
z wymiennika c.o. w funkcji temperatury zewn trznej.
Projektowane kompaktowe w zły cieplne oraz b d ce przedmiotem dostawy w zakresie
działalno ci OPEC Sp. z o.o. powinny posiada konstrukcj ramow , dzielon i rozbieraln . Gabaryty
podzespołów w zła powinny umo liwia ich transport r czny przez otwory drzwiowe o wymiarach
0,8x2,0. Zalecana wymiary konstrukcji elementów w zła kompaktowego to : 0,65 x 1.0 x 1,65 m. Po
stronie instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania nale y stosowa automatyczne zawory
odpowietrzaj ce z odci ciem. Urz dzenia zainstalowane w w le cieplnym nie powinny emitowa
podczas pracy urz dze sumarycznego maksymalnego, wi kszego poziomu hałasu ni 65 dB (A).
Poł czenia spawane elementów ci nieniowych winny by zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 156141:2008 i wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Wszystkie poł czenia spawane musz
posiada klas IIW Blue. W miejscu poł czenia w zła kompaktowego do istniej cych ruroci gów wody
sieciowej oraz instalacji wewn trznej obiektu wydłu enia termiczne i siły wydłu e powinny by
zredukowane do minimum, nie powoduj c niebezpiecznych napr e konstrukcyjnych. Konstrukcja
w zła nie mo e przenosi drga i wibracji poprzez ciany i podłog do pomieszcze mieszkalnych.
W tym celu nale y posadowi j na odpowiednich stopkach, a w przypadku niespełnienia wymaga
przewidzie przekładki dystansuj ce o wła ciwo ciach antywibracyjnych . Sposób wykonania
konstrukcji w zła powinien zapewni ergonomiczny i bezpieczny dost p do obsługi wszystkich
podzespołów w zła przez słu by eksploatacyjne, a tak e umo liwi wymian elementów
hydraulicznych bez ryzyka zalania wod elementów elektrycznych.

3.3 Lokalizacja pomieszczenia w zła cieplnego, wymagania budowlane i
technologiczne urz dze zainstalowanych w w le cieplnym.
Pomieszczenie przeznaczone na w zeł cieplny winno znajdowa si przy pierwszej cianie
zewn trznej od strony wej cia przył cza cieplnego do budynku. W zeł cieplny – technologia w zła
cieplnego winna by lokalizowana centralnie w pomieszczeniu. W szczególnych przypadkach
(nietypowe wielko ci pomieszczenia) dopuszcza si konstrukcj rozwini t przy jednej ze cian
pomieszczenia, po uzgodnienie z OPEC – w Dziale Obsługi Technicznej. Wszystkie urz dzenia w zła
cieplnego winny by tak zamontowane, aby umo liwiały demonta bez potrzeby usuwania pozostałego
wyposa enia w zła cieplnego. Pomieszczenie w zła cieplnego winno by wydzielone, o wymiarach
umo liwiaj cych łatwy i bezpo redni dost p do urz dze , w celu wykonywania czynno ci kontrolnych,
konserwacji, remontu i nie mo e by pomieszczeniem przechodnim. Przy stosowaniu w złów
kompaktowych o masie skoncentrowanej na małej powierzchni, nale y uwzgl dnia dopuszczalne
obci enie jednostkowe na podłog pomieszczenia w zła. Wskazane jest posiadanie bezpo redniego
wej cia z zewn trz do w zła cieplnego w budynku, umo liwiaj cego transport urz dze
technologicznych. Pomieszczenie w zła cieplnego musi spełnia obowi zuj ce normy i wymogi BHP,
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PPO i ochrony rodowiska. Przez pomieszczenie w zła nie wolno prowadzi ruroci gów gazowych,
przył czy wodoci gowych oraz innych urz dze technicznych nie zwi zanych z prac w zła, tylko
wył cznie przewidziane w projekcie technologii w zła cieplnego. Drzwi wej ciowe do w zła ł cznie
z futryn nale y wykona ze stali lub pokry blach stalow . Powinny one otwiera si na zewn trz
pomieszczenia w zła i by wyposa one w zamek z wkładk patentow . Minimalne wymiary 0,8 x 2,0
metrów, winny umo liwia wprowadzenie projektowanych urz dze . ciany i strop pomieszczenia
w zła cieplnego winny by wykonane z materiałów niepalnych, gładko otynkowane oraz pomalowane
na biały lub jasnoszary kolor powłokami malarskimi do wysoko ci 1,8 m, zabezpieczone
przeciwwilgotno ciowo. Stolarka okienna winna by wykonana w technologii PCV lub aluminium.
W przypadku, gdy pomieszczenie posiada wentylacj grawitacyjn stolarka okienna powinna by
wyposa ona w nawietrzaki. Strop nad pomieszczeniem w zła powinien posiada otynkowan izolacj
akustyczn i ciepln . Posadzka w pomieszczeniu w zła cieplnego winna by gładka, niepyl ca,
zabezpieczona przed po lizgiem, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany
temperatury. Nale y j wykona ze spadkiem nie mniejszym 1 % w kierunku studzienki schładzaj cej.
Studzienka schładzaj ca nie mo e by zlokalizowana pod konstrukcj wsporcz w zła cieplnego,
a w miejscu zapewniaj cym swobodny dost p. W przypadku braku mo liwo ci grawitacyjnego
odprowadzenia cieków powinny one by przepompowywane ze studzienki za pomoc pompy
z wył cznikiem automatycznym, przystosowanej do wysokich temperatur. Odcinek tłoczny nale y
wyposa y w zawór zwrotny (gdy pompa nie posiada własnego wbudowanego fabrycznie). Pokrywa
studni winna by a urowa. Ka dy w zeł cieplny musi posiada wentylacj grawitacyjn nawiewn
i wywiewn . Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien by wykonany w kształcie litery Z.
Zaleca si , aby wlot do kanału był usytuowany na zewn trz budynku na wysoko ci 2 m powy ej
poziomu terenu. Wylot z kanału winien znajdowa si nie wy ej ni 0,5 m nad podłog w zła. Kanał
wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien posiada otwór umieszczony nie ni ej ni 0,3 m od
stropu pomieszczenia i powinien by wyprowadzony nad dach budynku. Otwór wlotowy i wylotowy
kanału wentylacji nawiewnej nale y zabezpieczy siatk metalow . Kierunek nawiewanego powietrza
nie powinien odbywa si bezpo rednio na urz dzenia w zła cieplnego, a szczególno ci na naczynie
przeponowe. W pomieszczeniu w zła mo na stosowa wentylacj mechaniczn . Zalecana krotno
wymian w przypadku wentylacji sterowanej mechanicznie to nie mniej ni 3/h. Pomieszczenie w zła
cieplnego powinno posiada o wietlenie dzienne i elektryczne. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si tylko elektryczne wyposa one w moduł o wietlenia awaryjnego, w oprawie
o wietleniowej. Instalacja elektryczna winna zapewni o wietlenie pomieszczenia o nat eniu nie
mniejszym ni 200 lx. Wył cznik wiatła nale y zlokalizowa wewn trz pomieszczenia przy drzwiach
wej ciowych. Pomieszczenie w zła winno by wyposa one w rozdzielni w zła z wył cznikiem
głównym umiejscowionym w bezpo rednim s siedztwie wej cia do pomieszczenia w zła oraz instalacj
elektryczn (o wietleniow i gniazdow ) zasilan z rozdzielni w zła cieplnego. W pomieszczeniu w zła
nale y wykona instalacj wyrównawcz z uziemieniem (fundamentowym i otokowym). Do
pomieszczenia w zła cieplnego nale y doprowadzi zimn wod na potrzeby technologiczne,
wyposa y w zlew blaszany z opomiarowaniem zaworem czerpalnym wyposa onym w ko cówk do
w a oraz zawór antyska eniowy.
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4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
4.1

Urz dzenia technologiczne w zła cieplnego
4.1.1 Wymienniki ciepła

W w złach cieplnych OPEC Sp. z o.o. nale y projektowa , a nast pnie montowa wymienniki
płytowe lutowane lub skr cane. Ze wzgl du na standaryzacj urz dze , maj c na celu ograniczenie
ró norodno ci urz dze zaleca si monta wymienników producentów: SECESPOL, DANFOSS,
SWEP, ALFA LAVAL.
Wymienniki płytowe powinny by tak usytuowane w konstrukcji w zła cieplnego, aby umo liwiały
zamontowanie wymiennika takiego samego typu, ale o wi kszej ilo ci płyt (do 20%). Powy sze nie
dotyczy w złów na ciennych. Monta i usytuowanie wymiennika winny umo liwia łatwy dost p do
wykonania czynno ci eksploatacyjnych i remontowych. Wymienniki ciepła winny by odporne na
korozj powodowan przez przepływaj c wod sieciow i instalacyjn oraz odporne na działanie
glikolu (ciepło technologiczne). Płytowe wymienniki ciepła o konstrukcji lutowanej winny by
całkowicie wykonane z ze stali kwasoodpornej.

4.1.2 Pompy
W w złach cieplnych OPEC Sp. z o.o. nale y projektowa i montowa bezdławicowe pompy
cieplne, energooszcz dne z płynn
regulacj
obrotów, przeznaczone do stosowania
w ciepłownictwie. Ze wzgl du na standaryzacj urz dze , maj c na celu obni enie kosztów
prowadzonej eksploatacji oraz dost pu do materiałów przy dokonywaniu zamówie ,
w przypadku potrzeby wymiany i naprawy nale y stosowa pompy GRUNFOSS lub WILO.
Pompy uzupełniaj ce nale y projektowa w zale no ci od potrzeb ci nienia statycznego instalacji
wewn trznej i ci nienia na powrocie wody sieciowej w w le cieplnym. Stosowanie pomp
uzupełniaj cych winno by poparte obliczeniami przez projektanta w zła cieplnego. Dobór pomp
w instalacjach technologicznych musi zapewni odpowiedni przepływ w zale no ci od potrzeb
cieplnych i oporów instalacji.

4.1.3 Armatura
Parametry techniczne projektowanej armatury w w złach cieplnych powinny odpowiada warunkom
pracy (ci nienia i temperatury) instalacji, w której b dzie zainstalowana.
W zły cieplne musz by wyposa one w nast puj ce zawory:
− umo liwiaj ce odci cie technologii w zła cieplnego po stronie pierwotnej z przył czami do
wspawania,
− umo liwiaj ce odci cie technologii w zła cieplnego po stronie wtórnej z przył czami do wspawania
lub z przył czami gwintowanymi,
− po stronie instalacji c.w.u. z przył czami gwintowanymi lub kołnierzowymi, do pomiaru ci nienia
w w le - z dławicami, montowane na rurkach kapilarnych o rednicy DN 10 m, gwintowane,
− zwrotne gwintowane lub mi dzy kołnierzowe, chroni ce instalacj przed uderzeniami
hydraulicznymi,
− zawory zwrotne przeznaczone do instalacji c.w.u. w wykonaniu: korpus element odcinaj cy i trzpie
powinny by wykonane z mosi dzu lub stali nierdzewnej, element odcinaj cy i trzpie dopuszcza si
wykonanie z tworzywa sztucznego),
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− zawory równowa ce, ograniczaj ce przepływ dla ka dej z funkcji w zła cieplnego – musz by
niezale ne od ci nienia (PIBCV).
− zawory ró nicy ci nie wg. potrzeb ze wzgl du na standaryzacj urz dze , firmy SIMENS lub
DANFOSS.

UWAGA:
nie dopuszcza si stosowania w w złach cieplnych po stronie pierwotnej (sieciowej) armatury
z korpusem z eliwa szarego oraz stosowania zaworów wyprodukowanych poza UE.

4.1.4 Filtry siatkowe, odmulacze, magnetyzery
Ka dy w zeł cieplny nale y wyposa a w odmulacze wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej (c.w.u.) z wkładem magnetycznym słu cym do wychwytywania zanieczyszcze
ferromagnetycznych znajduj cych si w wodzie sieciowej oraz dodatkowo z filtrem siatkowym, do
montowania na wej ciu wysokich parametrów do w zła cieplnego. W razie potrzeb dopuszcza si
stosowanie filtrów cyklonowych. W instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania wymagane jest
montowanie odmulacza na powrocie z instalacji wewn trznej c.o..
W małych w złach do 90 kW, w miejsce odmulaczy, dopuszcza si montowanie filtra siatkowego
400 oczek/cm2. W odmulaczach jak i w filtrach z wkładem magnetycznym element z magnesem stałym
powinien by umieszczony w przekroju całego strumienia przepływaj cej wody. W w złach cieplnych,
po stronie wysokich parametrów stosowa odmulacze kołnierzowe lub z kró cami do spawania.
Odmulacze musz spełnia wymagania Dyrektywy 2014/68/UE dla urz dze ci nieniowych
(urz dzenia winny posiada oznakowanie CE zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymaga dla urz dze ci nieniowych i zespołów urz dze
ci nieniowych DZ.U. nr 263, poz. 2200). Materiałem zalecanym na korpus i pokryw elementu
filtruj cego jest eliwo sferoidalne. W przypadku c.w.u. nale y stosowa magnetyzery oraz mo liwe
jest stosowanie filtrów siatkowych z poł czeniem gwintowanym posiadaj cym korpusy mosi ne lub
z eliwa ci gliwego lub odmulaczy wykonanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

4.1.5 Zawory bezpiecze stwa
Stosowa zawory bezpiecze stwa posiadaj ce decyzj o dopuszczeniu do obrotu, wydan przez
Urz d Dozoru Technicznego. W w złach cieplnych zaleca si stosowanie zaworów bezpiecze stwa
typu SYR 1915, 2115 oraz Prescor i Prescor B. Powy sze ma na celu obni enie kosztów prowadzonej
eksploatacji, szybkiego dost pu do materiałów oraz łatwiejszej procedury dokonywania zamówie .
Wymiarowanie zaworów bezpiecze stwa nale y prowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
obowi zuj cych normach. Zastosowane zawory powinny posiada Kart katalogow , instrukcj
obsługi, deklaracj zgodno ci CE oraz Atest PZH.

4.1.6 Reduktor ci nienia zimnej wody wodoci gowej
W przypadku, gdy ró nica ci nienia wody wodoci gowej i zastosowanego zaworu bezpiecze stwa
dla instalacji c.w.u. jest
0,05 MPa w zeł powinien by wyposa ony w reduktor ci nienia zimnej
wody wodoci gowej i spełnia wymagania normy PN-EN 1567:2004. Wielko reduktora nale y
dobiera w zale no ci od planowanego maksymalnego przepływu wody. Ci nienie wej ciowe
maksymalnie winno wynosi 1,0 MPa, ci nienie wyj ciowe ustawiane z zakresu 0,15 do 0,6 MPa. Nie
dotyczy cz ci w zła cieplnego dla instalacji stanowi cej II stref w budynkach wysokich (powy ej 10
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pi tra). O zasadno ci zastosowania reduktora ci nienia zimnej wody wodoci gowej decyduje projektant
po dokonaniu odpowiednich przelicze i rozpoznaniu warunków pracy instalacji.

4.1.7 Ci nieniowe naczynie wzbiorcze
W celu zabezpieczenia instalacji wewn trznej w obiekcie przed wahaniami obj to ci wody,
wywołanymi zmianami temperatury wody nale y stosowa ci nieniowe naczynia wzbiorcze zgodnie
z obowi zuj c norm . Wskazana jest lokalizacja naczynia przeponowego w pomieszczeniu w zła
cieplnego.
Naczynia przeponowe nale y wyposa y w manometry do kontroli ci nienia w przestrzeni gazowej.
Dla pojemno ci naczynia 200 dm3 nale y stosowa naczynia z wymienn przepon . Dopuszcza si
stosowanie 2 jednakowych naczy poł czonych równolegle dla wymaganej pojemno ci u ytkowej
naczynia 600 dm3. Zaleca si stosowanie układu do stabilizacji ci nienie dla wymaganej pojemno ci
u ytkowej 1500 dm3.
Przy doborze naczy wzbiorczych lokalizowanych w w le cieplnym nale y bra pod uwag gabaryty
pomieszczenia oraz szeroko ci gów komunikacyjnych, aby umo liwiały wprowadzenie naczy , ich
łatw eksploatacj i wymian .
W naczyniach przeponowych zgodnie z instrukcj eksploatacji nale y dokonywa okresowych
pomiarów ci nienia przestrzeni gazowej za pomoc manometru kontrolnego, aby nie przekracza
ci nienia dopuszczalnego pracy urz dzenia.

4.1.8 Regulator ró nicy ci nie i przepływu
W zły cieplne nale y wyposa a w regulatory ró nicy ci nie i przepływu. Zawory nie mog
generowa hałasu ponad dopuszczalny poziom (65dB). Regulatory nale y wyposa y w siłowniki
zamykaj ce, przymykaj ce przy rosn cej ró nicy ci nie . Regulatory z nastaw zmienn o danym
zakresie nastawy ci nie od15 do 60 kPa lub 25 do 70 KPa przy wi kszym nat eniu przepływu oraz
wi ksz nastaw ró nicy ci nie 30 do 210 kPa i 40 do 220 kPa dla wi kszych nat e przepływów.
Zakres nastawy warto ci zadanych powinien by dobrany, aby nastawa znajdowała si ok. połowy
dobranego zakresu. Na etapie projektowania w zła i doboru regulatora DPIV (ró nicy ci nienia
i przepływu ) nale y wykona obliczenia sprawdzaj ce dla mocy minimalnego zapotrzebowania dla
okresu letniego. Stopie otwarcia regulatora DPIV nie mo e by mniejszy ni 20% dla obci enia
minimalnego. Na etapie doboru regulatora przeprowadzi obliczenia sprawdzaj ce dla zjawiska
kawitacji. Dla warunków wysokiego ci nienia dyspozycyjnego przeanalizowa mo liwo
zastosowania reduktora ci nienia i przepływu. Zawory ró nicy ci nienia montowa na powrocie
wysokich parametrów lub zasilaniu, w zale no ci od miejscowych warunków ci nienia w sieci.

4.1.9 Uzupełnianie wody w zładzie
W zeł cieplny winien by wyposa ony w instalacj uzupełniaj c wod w zładzie c.o. Uzupełnianie
instalacji wewn trznej c.o. w przypadku nowych instalacji o pojemno ci ogólnej zładu do 2 m3 nale y
projektowa zimn wod wodoci gow , opomiarowan odr bnym wodomierzem z impulsatorem
i zaworem antyska eniowym. W instalacjach o pojemno ci powy ej 2 m3 zładu c.o. nale y zastosowa
do uzupełniania wod zimn wodoci gow opomiarowan odr bnym wodomierzem z impulsatorem
i zaworem antyska eniowym, uzdatnion za po rednictwem dozownika korekcji chemicznej.
W instalacjach o pojemno ci zładu c.o. powy ej 100 m3 zaleca si zamontowanie automatycznej stacji
zmi kczania wody. Stosowanie pompy uzupełniaj cej winno by uzasadnione i poparte obliczeniami
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w dokumentacji projektowej. OPEC dopuszcza zastosowanie innych rozwi za , po uzgodnieniu ww.
w Dziale Obsługi Technicznej.
W przypadku wyst powania glikolowej instalacji wewn trznej uzupełnianie nale y projektowa ze
zbiornika roztworu glikolowego zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami dla instalacji
glikolowej.

4.2

Aparatura kontrolno-pomiarowa w w le cieplnym
4.2.1 Termometry

Do pomiaru temperatur w w złach cieplnych nale y stosowa szklane termometry proste, k towe
lub tarczowe, przemysłowe w oprawie metalowej, mosi nej wg. PN-80/M-53750
z działk elementarn nie wi ksz ni 1 . Termometry lokalizowa w miejscach wskazanych na
schemacie technologicznym w zła.
Zakresy termometrów musz by dostosowane do parametrów roboczych mierzonych czynników :
− od 0 do 150 pomiar wody sieciowej – kró ce mosi ne
− od 0 do 100 pomiar wody instalacyjnej – kró ce mosi ne
− podziałka : 1
− klasa dokładno ci : 1,6 zgodnie z DIN 12786
Uwaga :
Dopuszcza si zastosowanie termometrów tarczowych bimetalicznych wg. PN-EN 13190:2004 po
stronie niskich parametrów o rednicy tarczy 80 mm.
Nie dopuszcza si stosowania termometrów rt ciowych do pomiaru temperatury.

4.2.2 Manometry
Do pomiaru ci nienia w w złach cieplnych nale y stosowa manometry zwykłe wskazówkowe
z elementami spr ystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do ci nie roboczych, z tarcz o rednicy
100 mm. Manometry lokalizowa w miejscach wskazanych na schemacie technologicznym w zła.
Manometry powinny by wyposa one w armatur , tj. kurki manometryczne dostosowane do zakresu
pomiarowego. Zakres pomiarowy manometrów :
• od 0 do 1,6 MPa kl. 1,6 pomiar wody sieciowej
• od 0 do 1,0 MPa kl. 1,6 pomiar wody instalacyjnej
Dopuszcza si grupowanie pomiarów ci nienia w celu ograniczenia ilo ci zastosowanych punktów
pomiarowych z wykorzystaniem spinek pomiarowych wykonanych z rurek stalowych. W takim
przypadku nale y zapewni łatwy dost p do poszczególnych punktów pomiarowych oraz uniemo liwi
kr enie czynnika pomi dzy punktami przez zastosowanie zaworów odcinaj cych.
Nie dopuszcza si stosowania poł czonych manometrów i termometrów (w jednym bloku).
Uwaga :
Dla instalacji z wod sieciow – uderzenia hydrauliczne – zalecane jest stosowanie U - rurki
(dla zabezpieczenia manometrów z elementami spr ystymi).
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4.2.3 Przetworniki ci nienia
Do pomiaru ci nienia statycznego instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby telemetrii nale y
stosowa przetworniki ci nienia.
Zakres pomiarowy :
− od 0 do 0,6 MPa po stronie instalacyjnej
− od 0 do 1,6 MPa po stronnie sieciowej
− sygnał wyj ciowy 4 - 20 mA (dwuprzewodowy)
− zasilanie 24 VDC

4.3

Opomiarowanie
4.3.1 Ciepłomierze - pomiar energii cieplnej

Układ pomiarowo-rozliczeniowy dla odbiorcy ciepła dostarczany, montowany i finansowany jest
przez Okr gowe Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Projektant powinien przewidzie miejsce na monta układu pomiarowo-rozliczeniowego bezpo rednio
za głównym zaworem odcinaj cym w zeł cieplny, zachowuj c odpowiednie odcinki proste wymagane
przez producenta do zamontowania układu oraz urz dze wchodz cych w skład układu pomiarowo –
rozliczeniowego, jak równie miejsce na monta integratora oraz lokalizacj na koryta kablowe.
Poszczególne elementy ciepłomierza nie mog znajdowa si w pobli u wylotów ze spustów,
odwodnie , filtrów oraz w obszarze ich oddziaływania. Dla budynków zasilanych po wysokich
parametrach, przepływomierz montowa nale y na ruroci gu powrotnym (z wyj tkiem obiektów o
mocy do 100 kW – ł czny pomiar c.o. i c.w.u. – jeden przepływomierz na zasilaniu). W przypadku
obiektów zasilanych po niskich parametrach (ze stacji grupowych) przepływomierz nale y montowa
na zasilaniu c.o.
Wymagania dotycz ce ciepłomierza :
− przetwornik przepływu - ultrad wi kowy
− menu wy wietlacza przelicznika w j zyku polskim
− zasilanie bateryjne min. 10 lat - o podwy szonej ywotno ci
− zakres temperatury wody od 2 do 180
− pami przelicznika nie krótsza ni 12 miesi cy
− mo liwo uzyskania na wy wietlaczu warto ci:
• mocy cieplnej (kW, MW) z dat wyst pienia – co najmniej za okres ka dego miesi ca z 12
ostatnich
• przepływ wody (m3/h) z data wyst pienia – co najmniej za okres ka dego miesi ca z 12 ostatnich
miesi cy
− standardowa opcja przelicznika wskazuj cego (dane widoczne na ekranie wy wietlacza):
• całkowite zu ycie ciepła (GJ)
• całkowity przepływ (m3/h)
• chwilowy przepływ (m3/h)
• temperatura zasilania / powrotu ( )
• chwilowa moc cieplna (kW, MW)
• ró nica temperatur ( )
• czas pracy

Strona 13 z 33

Wytyczne do projektowania, budowy i odbiorów w złów cieplnych

• sygnalizacja bł dów w przypadku awarii licznika oraz ingerencji u ytkownika (wymagane jest
przechowywanie w pami ci przelicznika kodu bł dów, daty i godziny ich powstania oraz czasu
trwania lub daty i godziny zdarze )
− przelicznik winien posiada programowaln mo liwo
u redniania mocy maksymalnej
i przepływu maksymalnego w czasie doby
− kable sygnałowe i kable czujników temperatury musz by prowadzone przez system mocowa
− licznik musi posiada miejsce moduł komunikacyjny zewn trzny
− konstrukcja licznika musi uniemo liwia wiadom lub przypadkow zmian wskaza
− licznik nale y zabezpieczy przed dost pem osób niepowołanych.
− ka dy z elementów składowych ciepłomierza musi posiada mo liwo zaplombowania
− ciepłomierz musi by zgodny z MID 2014/32/EU i EN 1434:2015, klasa M1 i M2 oraz E1 i E2
− ciepłomierz musi by wyposa ony w zł cze optyczne słu ce do odczytu parametrów
historycznych
− ciepłomierz winien posiada zatwierdzenie typu UE
− ciepłomierz winien posiada mo liwo komunikacji z systemem SCADA stosowanym w OPEC
Wymagania dotycz ce pary czujników temperatury:
− typ rezystancyjny rodzaju Pt 500 bezgłowicowe, dwuprzewodowe
− długo przewodów ł cz cych czujniki z integratorem, zgodnie z miejscem monta u: 1,5 : 3, 5 m
− czujniki musz by sparowane przez producenta i dostarczone z tulejami ochronnymi ze stali
nierdzewnej z otworami na drut plombuj cy
Uwaga :
Niedopuszczalne s sztukowania przewodów – projektowa i wykonywa tylko o oryginalnych
długo ciach i pomierzonych oporno ciach.
Wymagania dotycz ce ultrad wi kowych przetworników przepływu:
− kompletacja przetworników z ko cówkami gwintowanymi winna obejmowa elementy zł czne
(uszczelka, pół rubunki skr cane z otworami na drut plombuj cy, nie dopuszcza si spawanych)
− wykonanie przetworników w wersji kołnierzowej PN 25
− przewód sygnałowy od przetwornika przepływu do przelicznika powinien posiada długo od 1,5
do 3 metrów.

4.3.2 Pomiar ciepłej wody u ytkowej – niskie parametry
Wymagania ogólne
− na granicy własno ci zamontowa zawory odcinaj ce, umo liwiaj ce monta oraz eksploatacje
układu pomiarowego
− przewody rurowe w miejscu monta u winny by współosiowe, bez napr e mechanicznych
− do pomiaru ciepłej/ gor cej wody stosowa wodomierze, na zasilaniu i cyrkulacji, tej samej klasy
i producenta
− zalecane jest stosowanie konsoli wodomierzowych do zabudowy
− na przewodach zasilania i cyrkulacji stosowa zawory zwrotne, skr cane lub do monta u
w pół rubunku (minizawory) – montowane za wodomierzem (na jego wylocie)
− przed ka dym wodomierzem montowa filtr siatkowy
− stosowa mosi ne pół rubunki gwintowane (niedopuszczalne s spawane) z otworami na drut
plombuj cy
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− w układzie wodomierzowym stosowa spink pomiarow z zaworem odcinaj cym oraz zawory
odcinaj ce instalacj budynku (za spink )
− rednice spinki dobiera do rednicy wodomierza
Wymagania dotycz ce konstrukcji wodomierza:
− ultrad wi kowa lub inna statyczna metoda pomiaru
− zasilanie bateryjne – ywotno baterii nie krótsza jak dwa okresy legalizacyjne
− wyj cie impulsowe: 10 l/imp
− Atest higieniczny PZH lub atest dopuszczaj cy do kontaktu z wod pitn – z kraju UE
− zatwierdzenie MID
− wyprodukowany w UE
− zgodny z OIML R49
− temperatura mierzonego czynnika – nie ni sza jak 55
− temperatura otoczenia – zakres nie gorszy jak 1 – 55
− stopie zabezpieczenia IP 68
− mo liwo pracy w poło eniu poziomym i pionowym.
− budowa jednocz ciowa, nierozdzielana, korpus cz ci pomiarowej trwale zespolony
z elektronik wodomierza, bez zewn trznego oprzewodowania z wyj tkiem przewodu impulsatora.
− korpus cz ci pomiarowej montowanej w ruroci gu wykonany z metalu, gwintowany
− menu wodomierza – programowalne w zakresie zawarto ci i kolejno ci pozycji wskazywanych na
wy wietlaczu LCD – dostawa wodomierzy oprogramowanych zgodnie z wytycznymi OPEC, które
zostan przekazane Wykonawcy po zapoznaniu si z dost pnymi mo liwo ciami, jakie oferuje dany typ
wodomierza
− ci nienie nominalne PN 16
− rejestr zdarze i bł dów
− wy wietlacz winien wskazywa min. : obj to [m3], error, przepływ chwilowy [m3/h], temperatura
medium [ ], aktualn dat , przepływ wsteczny [m3], waga impulsowania [l/imp], stan baterii, obj to
w wysokiej rozdzielczo ci.
− dynamika R (Q3/Q1) nie gorsza jak 160
− dopuszcza si ł czenie zakresów pomiarowych Q3 w jednym urz dzeniu pod warunkiem zachowania
warto ci Q1 i Q2 dla ni szego zakresu Q3 oraz wymogu R 160.
− Wymiary korpusów cz ci pomiarowej :
− Q3 [m3/h]
− L [mm]
− DN

− 1,6
− 110
− 15

− 2,5
− 110
− 15

− impulsowanie – 10 l/ imp, max napi cie 30 VDC, cz stotliwo
ms, ON>30 ms
− długo przewodu impulsowego - min. 1,5 m

− 4,0
− 130
− 20
>1 Hz, długo

− 6,3
− 260
− 25
impulsu OFF>100

Wymagania dotycz ce konstrukcji wodomierza dla pomiarów c.w.u. za pomoc
wodomierza (bez cyrkulacji) :

jednego

− stosowa wodomierze jednostrumieniowe do wody ciepłej JS
− musz by wyposa one w nadajniki impulsów : 10 l/imp typu Open Collector lub kontaktronowy
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− stosowa wodomierze o konstrukcji „suchej”
− max temperatura pracy 90
− max ci nienie robocze 1,6 MPa
− korpusy wszystkich wodomierzy nie mog by wykonane z tworzyw sztucznych
− sprz gła magnetyczne winny by odpowiednio zabezpieczone przed oddziaływaniem pola
magnetycznego
− zespół liczydła powinien posiada mo liwo niepełnego obrotu liczydła celem ułatwienia odczytu
− liczydła powinny by hermetyczne, odporne na zaparowania
− wodomierze powinny by do zabudowy poziomej i pionowej
− klasa metrologiczna B-H, A-V, wsp. R nie mniejszy jak 100 dla monta u poziomego i 80 dla
pionowego
− wodomierze musz posiada zatwierdzenie typu UE
− wodomierze musz by wyposa one w kompletne ł czniki tj. uszczelki i rubunki posiadaj ce
otwory na drut plombuj cy.
Uwaga :
W niektórych przypadkach dopuszcza si w układach bez cyrkulacji zastosowanie wodomierza
ultrad wi kowego.
W instalacjach wewn trznych c.w.u. zaleca si monta zaworów zwrotnych przy wodomierzach
mieszkaniowych, w celu zapobie enia przepływu wody zimnej do instalacji c.w.u.

4.3.3 Wodomierze – pomiar wody uzupełniaj cej zład c.o.
Wymagania techniczne wodomierzy na uzupełnianie zładu c.o. :
− stosowa wodomierze jednostrumieniowe (do wody ciepłej)
− JS musz by wyposa one w nadajniki impulsów: 10 l/imp typu Open Collector lub
kontaktronowy
− stosowa wodomierze o konstrukcji „suchej”
− max temperatura pracy 90
− max ci nienie robocze 1,6 MPa
− korpusy wszystkich wodomierzy nie mog by wykonane z tworzyw sztucznych
− sprz gła magnetyczne winny by odpowiednio zabezpieczone przed oddziaływaniem pola
magnetycznego
− zespół liczydła powinien posiada mo liwo niepełnego obrotu liczydła celem ułatwienia odczytu
− liczydła powinny by hermetyczne, odporne na zaparowania
− wodomierze powinny by do zabudowy poziomej i pionowej
− klasa metrologiczna B-H, A-V, współczynnik. R nie mniejszy jak 100 dla monta u poziomego
i 80 dla pionowego
− wodomierze musz posiada zatwierdzenie typu UE
− wodomierze musz by wyposa one w kompletne ł czniki tj. uszczelki, rubunki posiadaj ce
otwory na drut plombuj cy.
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4.4

Izolacja termiczna, zabezpieczenia antykorozyjne i oznakowanie

Technologia w zła cieplnego: wymienniki, odmulacze i ruroci gi zainstalowane w w le powinny
by zaizolowane termicznie. Nie dopuszcza si nieuzasadnionych przerw w ci gło ci izolacji.
Wszystkie elementy technologiczne w zła cieplnego nara one na korozj nale y zabezpieczy
powłokami antykorozyjnymi. Przy doborze powłok antykorozyjnych nale y bra pod uwag
temperatur pracy podzespołu oraz mikroklimat wyst puj cy w pomieszczeniu w zła cieplnego, gdzie
wilgotno wzgl dna powietrza mo e dochodzi do 90 %. Indywidualne przył cza wodoci gowe
zako czone zaworem głównym w pomieszczeniu w zła cieplnego musz by zaizolowane
przeciwkondensacyjnie otulin z syntetycznego kauczuka zgodnie z obowi zuj c norm .
Wszystkie urz dzenia, armatura i ruroci gi b d ce na wyposa eniu w zła cieplnego powinny by
oznakowane w sposób wyra ny i trwały. Ruroci gi i armatur nale y oznakowa podaj c:
− rodzaj czynnika (skrót od nazwy obiegu technologicznego w kolorze – zał cznik nr 2),
− kierunek przepływu czynnika (oznaczony strzałk w kolorze – zał cznik nr 2).
Urz dzenia musz by oznakowane nazw lub symbolem zgodnym z oznaczeniem wyst puj cym
na Schemacie Technologicznym iw Instrukcji W zła Cieplnego.

4.5

Automatyka w zła cieplnego

Ka dy w zeł cieplny w systemie ciepłowniczym OPEC Gdynia nale y wyposa y w układ
automatyki. System ciepłowniczy OPEC jest rozwi zaniem rozproszonym, opartym o technologie IP,
maj cy zapewni niezawodne działanie, sterowanie oraz monitorowanie poszczególnych obiektów.
Rozwi zanie wykorzystuje sterowniki oraz regulatory obiektowe IP. Zarz dzanie systemem odbywa si
przy pomocy oprogramowania Enterprise Server zainstalowanego na serwerze, wykorzystuj c system
EcoStruxure Building firmy Schneider Electric.
Podstawowymi urz dzeniami systemu automatyki s sterowniki obiektowe Server SmartX AS-B lub
regulatory POL687.70/STD, które komunikuj si z serwerem systemu SCADA przez sie IP,
wykorzystuj c moduły GSM. Sterowniki i regulatory pomi dzy sob i innymi urz dzeniami na obiekcie
komunikuj si i wykorzystuj ce wbudowane wej cie/wyj cie oraz otwarte protokoły komunikacyjne
LonWorks, ModbusRTU, BACnet. Zastosowanie konkretnego rozwi zania zale ne jest od urz dze
funkcjonuj cych na danym obiekcie i podlega uzgodnieniu.

4.5.1 Zadania układu automatyki
W zły cieplne w systemie OPEC Gdynia nale y wyposa y w sterownik realizuj cy funkcje
automatycznego sterowania i kontroli procesu technologicznego.
Projektowany układ automatyki musi spełnia nast puj ce zadania :
Układ regulacji centralnego ogrzewania c.o.
− prowadzenie regulacji temperatury wody zasilaj cej instalacje obiektu nale y wykona jako układ
nad ny, w funkcji temperatury zewn trznej w oparciu o krzyw grzewcz dla obiektu,
− sterowanie pompa obiegow c.o.
− ograniczenie temperatury powrotu EC z wymiennika w zale no ci od temperatury zewn trznej
− mo liwo okresowych obni e temperatury zasilania c.o.
− sygnalizowanie alarmów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto ci regulowanej i awarii
pomp
− zliczanie obj to ci wody uzupełniaj cej zład
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Układ regulacji ciepłej wody u ytkowej c.w.u.
− stałowarto ciowa regulacja temperatury zasilaj cej instalacj c.w.u.
− sterowanie prac pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
− okresowa zmiana warto ci zadanej temperatury zasilania c.w.u.
− mo liwo realizacji priorytetu c.w.u. poprzez kontrolowane obni enie temperatury zasilania
centralnego ogrzewania lub ciepła technologicznego.

4.5.2 Sterowniki
Stosowane w systemie ciepłowniczym OPEC Sp. z o.o. sterowniki winny posiada nast puj ce
parametry i spełnia funkcje jak ni ej:
− zasilane napi ciem 24 VAC,
− powinny posiada wbudowany panel obsługowy HMI w j zyku polskim lub mo liwo jego
doł czenia,
− mo liwo
wbudowania lub wgrania konfigurowalnej aplikacji ciepłowniczej obsługuj cej
minimum 3 niezale ne obiegi sterowane pogodowo (c.o., c.t. ) oraz 1 obieg c.w.u.,
− 8 wej analogowych z mo liwo ci rozszerzenia o minimum 8 dodatkowych wej za pomoc
modułów rozszerze ,
− mo liwo obsługi czujników: aktywnych 0…10 V i 4…20 mA,
− mo liwo obsługi czujników: pasywnych ró nych typów (min PT 1000, Ni 1000-LG, NTC 1,8
deklarowanych niezale nie dla ka dego wej cia),
− mo liwo rozszerzenia o minimum 4 dodatkowe wej cia przeka nikowe (styki NO),
− mo liwo rozszerzenia o minimum 4 dodatkowe wyj cia przeka nikowe (styki NO) za pomoc
modułów rozszerze ,
− mo liwo
sterowania siłownikami zaworów sygnałem 0…10V, niezale nie dla obiegów
technologicznych,
− wbudowany jeden z protokołów: Modbus TCP/IP/RTU, BACnet, w celu zwizualizowania
parametrów w zła w zewn trznym systemie SCADA,
− mo liwo aktualizacji lub zmiany aplikacji,
− ró ne poziomy dost pu zabezpieczone hasłem dla danego typu u ytkownika (przynajmniej 3 ró ne
poziomy dost pu),
− hasła musz posiada mo liwo indywidualnego ustawiania,
− mo liwo zapisania skonfigurowanej aplikacji w pami ci sterownika,
− mo liwo
zapisywania skonfigurowanej aplikacji na no nik pami ci w celu archiwizacji
i mo liwo ci wgrania tej aplikacji na inny sterownik.
Zastosowany sterownik lub regulator musi posiada mo liwo
komunikacji z systemem
EcoStruxure Building firmy Schneider Electric stosowanym w OPEC Sp. z.o.o.

4.5.3 Czujniki temperatury wykorzystywane w procesie sterowania
Wszystkie projektowane i stosowane czujniki temperaturowe winny by kompatybilne
z zastosowanym typem regulatora. Nale y stosowa czujniki o charakterystyce NTC 1.8, PT 1000 oraz
Ni 1000-LG. Zakres temperatury mierzonej dla czujników zanurzeniowych od 10 do min. 120 oraz od
40 do min. 60 dla czujnika temperatury zewn trznej. Czujniki powinny posiada IP min. 54. Czujniki
zanurzeniowe nie powinny posiada dodatkowej osłony po rednicz cej. Stała czasowa dla czujników
zanurzeniowych powinna by mniejsza ni 3 s. Sonda pomiarowa w tych czujnikach powinna by
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wykonana ze stali nierdzewnej i mie długo adekwatn do rednicy rury. Obudowa czujnika
zanurzeniowego powinna by metalowa.
Czujnik temperatury zewn trznej montowa na cianie zewn trznej od strony północnej lub północno zachodniej, na wysoko ci od 3 do 4 m z dala od otworów okiennych, drzwiowych, wentylacyjnych
i innych ródeł zakłóce temperatury. Czujnik montowa w takim miejscu, by nie był nara ony na
uszkodzenie przez czynniki zewn trzne lub osoby postronne.
Ilo i lokalizacja czujników temperatury winna by zgodna z opracowana dokumentacj techniczn
UWAGA:
Do czujnika temperatury zewn trznej wyprowadzi przewód YDY 2x1 mm2.
Przewód prowadzi w rurce PCV. W tej samej rurce, obok przewodu do czujnika temperatury
zewn trznej prowadzi przewód koncentryczny ekranowany 50 Ohm H-155. W pomieszczeniu w zła
pozostawi zapas długo ci przewodu do czujnika zewn trznego i przewodu koncentrycznego,
umo liwiaj cy swobodne podł czenie tych przewodów do rozdzielnicy steruj cej, wzdłu istniej cej lub
planowanej trasy kablowej.

4.5.4 Siłowniki i zawory regulacyjne
Siłowniki i zawory regulacyjne winny by dostarczone przez tego samego producenta i musz ze
sob współpracowa .
Siłowniki :
− zasilanie 24 VAC
− sygnał steruj cy 0-10 DC
W przypadku siłownika obiegu c.w.u. zastosowa siłownik z funkcj bezpiecze stwa. W przypadku
pozostałych obiegów regulacyjnych, je eli ze schematu technologicznego wynika, e dany obieg jest
zabezpieczony termostatem
Wymagane parametry zaworów:
−
−
−
−

stopie nieszczelno ci <0,02 % kvs
temperatura medium do 130
charakterystyka stałoprocentowa lub w wi kszej cz ci stałoprocentowa
preferowane jest by grzyb, gniazdo i trzpie zaworu wykonane były ze stali nierdzewnej

UWAGA:
Gdy obieg w schemacie technologicznym zabezpieczony jest termostatem nale y zastosowa siłownik
z funkcj bezpiecze stwa. Dla obiegów grzewczych niezabezpieczonych termostatem w schemacie
technologicznym nale y zastosowa siłowniki bez funkcji bezpiecze stwa.

4.5.5 Termostat
Na obiegu c.w.u stosowa termostat zanurzeniowy z samoczynnym zał czaniem. Zakres
mierzonych temperatur od 15 do 80 .

4.5.6 Rozdzielnica steruj ca
Rozdzielnica steruj ca powinna zawiera urz dzenia zwi zane ze sterowaniem i prac obiegów
grzewczych oraz odpowiednie zabezpieczenia. Elementy i wyposa enie rozdzielni powinny by
dobrane by ich rozmiar nie naruszał jej konstrukcji, ani nie wymuszał wycinania dodatkowych otworów.

Strona 19 z 33

Wytyczne do projektowania, budowy i odbiorów w złów cieplnych

Nale y zapewni 25 % wolnego miejsca na szynie TH. Dodatkowo rozmiar rozdzielni powinien by tak
dobrany by zmie cił si na konstrukcji w zła, b d w przypadkach szczególnych w pomieszczeniu
w zła. Rozdzielnica powinna by metalowa, o stopniu IP nie mniejszym ni 65. Przej cia przewodów
przez obudow powinny by zabezpieczone dławicami z gwintem typu PG. Rozmiar dławic powinien
by dobrany do rednicy przewodu. Je eli pompy posiadaj funkcj „Start/Stop” oraz funkcj
zabezpieczenia termicznego to nale y j wykorzysta w procesie sterowania
W rozdzielnicy powinny si znajdowa nast puj ca aparatura i zabezpieczenia obwodów:
• transformator 230/24 V AC, zabezpieczony po stronie pierwotnej i wtórnej
W przypadku zastosowania transformatora z zabudowanym zabezpieczeniem własnym, mo na
zrezygnowa z zabezpieczenia adekwatnego do zabezpieczenia własnego transformatora.
• obwód pompy centralnego ogrzewania
• obwód pompy ciepłej wody
• zabezpieczenie fazy steruj cej
• gniazdo 230 V na szynie TH 35
• router komórkowy
Na froncie elewacji winny znajdowa si :
• wył cznik główny, typu krzywkowego,
• ł czniki krzywkowe 1-0-2, umo liwiaj ce przeł czenia pomp w tryb pracy
automatycznej (pozycja 1), tryb pracy r cznej (pozycja 2) oraz wył czenie pompy (pozycja 0)
• zielone lampki sygnalizuj ce prac pomp
Opisy rozdzielni wykonywa w formie trwałej, grawerowanej tabliczki.
Rozdzielnia powinna by opisana i oznakowana zgodnie ze schematem i normami.
Oznakowane powinny by tak e - aparatura oraz listwy zaciskowe. Listwy zaciskowe powinny by
podzielone na obwody i ponumerowane. Instalacj steruj ca i sygnałow w rozdzielni steruj cej nale y
wykona o przekroju 1.00 mm2 chyba, e z oblicze obci eniowych przewodu wynika inny przekrój.
Stosowa kolorystyk przewodów zgodn z norm PN-EN 60446:2010. Do przewodów sygnałowych
u ywa kolorystyki odmiennej od przewodów zasilaj cych. Stosowa odmienn kolorystyk dla
ró nych typów sygnałów sterowniczych. Zako czenia przewodów wło y w ko cówki tulejkowe
o odpowiednim rozmiarze i zacisn , długo ko cówek dostosowa do gł boko ci styku, w taki sposób
by po podł czeniu przewodu ich odizolowana cz
nie powodowała mo liwo ci zwarcia. Przewody
w rozdzielnicy umie ci w korytku grzebieniowym. Wi zki przewodów prowadzone do wewn trznej
strony drzwi rozdzielnicy prowadzi w w yku spiralnym typu WSN, ich długo ma umo liwia
swobodne otwieranie drzwi rozdzielnicy i nie powodowa napr e przewodów. W rozdzielnicy
wykona opis aparatów.
Wykona poł czenie PE miedzy korpusem rozdzielni i drzwiami.
W rozdzielnicy umie ci w rozdzielni projekt elektryczny.

4.5.7 Wymagania dla routera komórkowego
Montowane rutery winny spełnia wymagania :
−
−
−
−
−

standardy GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/FDD LTE/TDD LTE
dwie anteny (Main+Aux),
dwa sloty na kart SIM,
interfejs e ski SMA,
interfejs Ethernet, liczba portów 2x10/100 Mbps, 2xLAN
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− ma posiada mo liwo przekierowania portów
− montowany na szyn TH
− dostarczony w komplecie z zasilaczem wtyczkowym
Poł czenie rutera komórkowego ze sterownikiem winno by wykonane odpowiednim przewodem.

4.5.8 Wytyczne do budowy rozdzielnicy z uwzgl dnieniem procesu sterowania
Zał czanie pomp musi odbywa si poprzez styczniki 230V. Obieg c.w.u. powinien by
zabezpieczony termostatem bezpiecze stwa. Zadziałanie termostatu bezpiecze stwa powoduje
wył czenie zasilania siłownika c.w.u. Wył czenie realizowane jest przez styk przeka nika 24 V.
Jednocze nie sygnał o zadziałaniu termostatu bezpiecze stwa c.w.u. jest przekazywany do sterownika.
Je eli pompy c.o. i c.w.u. posiadaj funkcj „Start/Stop” nale y j wykorzysta w procesie sterowania.
Je eli pompy c.o. i c.w.u. posiadaj funkcj zabezpieczenia termicznego, nale y j równie
wykorzysta w procesie sterowania. Sterowanie pomp ma si odbywa poprzez styczniki 230 V.

4.6

Urz dzenia i instalacje elektroenergetyczne

Wykonanie układu pomiarowego i wewn trznej linii zasilaj cej (WLZ) z sieci dostawcy enrgii
winno by zgodne z warunkami przył czenia WP do sieci elektroenergetycznej.

4.6.1 Układ zasilania
Od licznika energii elektrycznej, zgodnie z WP jw. poprowadzi przewód do zasilania rozdzielnicy
pomieszczenia w zła cieplnego zgodnie z zał cznikiem nr 7 lub zał cznikiem nr 8 (schemat układu
instalacji elektrycznej w zła cieplnego). Przekrój przewodu zasilaj cego w zła cieplnego musi by
zgodny z obowi zuj cymi przepisami lecz nie mniej ni 3x4 mm2 Cu.
Tras przebiegu przewodu od rozdzielnicy licznikowej do pomieszczenia w zła cieplnego nale y
uzgodni z wła cicielem obiektu.

4.6.2 Rozdzielnice
Rozdzielnica pomieszczenia w zła cieplnego winna by wykonana w obudowie plastikowej IP55 w
postaci jednoskrzydłowej szafki z prze roczystymi drzwiczkami, obudowy musz by opisane.
Rozdzielnica licznikowa (RL)
Rozdzielnica licznikowa powinna by zainstalowana zgodnie z warunkami przył czenia wydanymi
przez operatora działaj cego na danym terenie.
Rozdzielnica licznikowa mo e by integraln cz ci rozdzielnicy głównej lub administracyjnej
budynku, je eli instalacja elektryczna budynku przewiduje takie rozwi zanie. Ponadto, powinna
posiada widoczn identyfikacj zasilanego obiektu lub identyfikator OPEC. Wykonanie nowej
rozdzielnicy lub monta licznika, w ju istniej cej, nale y do wła ciciela obiektu.

4.6.3 Instalacja zasilaj ca, o wietlenie i sterowania
Instalacja o wietlenia w zła cieplnego powinna by wykonana przez wła ciciela obiektu. W obr bie
w zła cieplnego
stosowa przewody o odporno ci
izolacji 750 V, osprz t szczelny
(o odpowiednim IP). Nie nale y prowadzi przewodów w posadzce. Wszystkie instalacje kablowe
powinny by prowadzone w rurkach PCV, korytkach lub peszlach.
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rednie nat enie o wietlenia powinno wynosi powy ej 100 lx. Oprawy o wietleniowe nale y
rozmie ci w taki sposób, aby zapewni o wietlenie urz dze technologicznych, w szczególno ci
liczników ciepła, rozdzielnic elektrycznych, urz dze automatyki, filtrów i pomp.

4.7

Ochrona przeciwpo arowa i przeciwprzepi ciowa

Jako system ochrony od pora e pr dem elektrycznym w instalacji elektrycznej w zła nale y
zastosowa samoczynne wył czenie zasilania, przy czym dla obwodów gniazd 230 V i 400 V przy
pomocy wył czników ró nicowo-pr dowych typu AC. Dla pozostałych obwodów poprzez wył czniki
instalacyjne nadmiarowo-pr dowe i bezpiecznik topikowy (zwłoczny) (obwód tablicy sterowania) oraz
„zerowanie” w układzie sieci TN-S lub uziemienie ochronne w układzie sieci TT, w zale no ci od
warunków przył czenia do sieci elektroenergetycznej.
Instalacji uziemiaj ca winna składa si :
• Uziom - cz
przewodz ca, znajduj ca si w bezpo rednim kontakcie z ziemi lub który mo e by
umieszczony w swoistym rodowisku (jak np. w betonie umieszczonym w ziemi).
• Przewód uziemiaj cy – przewód, który ł czy zacisk uziemiaj cy cz ci uziemianej bezpo rednio
z uziomem lub szyn uziemiaj c albo z zaciskiem probierczym uziomu.
• Szyna uziemiaj ca główna (GSU) – to szyna, która ł czy kilka przewodów ochronnych,
wyrównawczych lub innych przewodów naziemnych z przewodem uziemiaj cym.
• Przewód ochronny PE lub/i przewód wyrównawczy - przewód ł cz cy szyn uziemiaj c
(zacisk probierczy) z cz ci uziemion (jej zaciskiem uziemiaj cym).
Ochrona przeciw przepi ciowa:
Do ochrony przed przepi ciami w instalacji elektrycznej nale y zastosowa ograniczniki przepi
jednostopniowe klasy II (C), w obiektach posiadaj cych instalacj piorunochronn do ochrony urz dze
o odporno ci udarowej 6kV stosowa układ ograniczników klasy I (B).
Ochronniki nale y instalowa bezpo rednio w rozdzielnicy zasilaj cej w zeł cieplny. Powinny one
by wł czone mi dzy ka dy przewód fazowy L i uziom (szyn uziemiaj c ) oraz mi dzy przewód
neutralny N i uziom (szyn uziemiaj c ), je eli przewód N nie jest na pocz tku instalacji uziemiony.
Po monta u instalacji i urz dze elektroenergetycznych w zła cieplnego nale y przeprowadzi
pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami.

5. NADZORY I ODBIORY W ZŁÓW CIEPLNYCH
5.1. Nadzory
Nadzór nad wykonaniem w złów cieplnych sprawuj osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje
tj. uprawnienia budowlane w zakresie prowadzenia nadzoru nad budow w złów cieplnych
i uprawnienia energetyczne w zakresie ciepłowniczym.
Inwestorzy obcy zobowi zani s do prowadzenia nadzoru nad budow w złów cieplnych tylko
wówczas, gdy wynika to z odpowiednich umów zawartych z OPEC Sp. z o.o..
Post powanie osób odpowiedzialnych za nadzór na budowie musi by zgodne z aktualnymi przepisami
i Prawem budowlanym.
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5.2. Odbiory
Odbiorów w złów cieplnych dokonuj
osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje
i upowa nione przez OPEC Spółka z o.o.. Zako czenie prac w w le cieplnym nale y potwierdzi
odpowiednimi protokołami odbioru prac wszystkich bran
bez uwag – zawarte w Wykazie
dokumentów odbiorowych w zła cieplnego.
Pierwszego uruchomienia w zła cieplnego dokonuje Wykonawca w zła cieplnego w obecno ci
pracownika nadzoru działu eksploatacyjnego i Wła ciciela obiektu. Wynikłe w trakcie uruchomienia
usterki usuwa Wykonawca uruchamiaj cy w zeł cieplny.
Przej cie w zła cieplnego do eksploatacji przez dział eksploatacyjny nast puje po usuni ciu wszystkich
usterek i podpisaniu Protokołu odbioru technicznego w zła bez uwag .

6. ZALECENIA ODBIOROWE
6.1. Uwagi ogólne
W zły ciepłownicze zaprojektowane i wybudowane w standardzie OPEC Sp. z o.o. winny spełnia
wszystkie obowi zuj ce przepisy i wymogi w tym zakresie.
Na etapie przekazania nowego w zła cieplnego do eksploatacji, po odbiorze winien on posiada
wszystkie niezb dne ustawienia, zgodne z dokumentacj techniczn , umo liwiaj ce prawidłow prac
poszczególnych urz dze , jaki i całej technologii w zła cieplnego np. ci nienie dyspozycyjne dla
instalacji wewn trznej i w zła, ci nienie w naczyniu przeponowym, ci nienie napełnienia zładu,
pojemno zładu, wysoko statyczn instalacji c.o. itp.

6.2. Schemat technologiczny w zła cieplnego
Ka dy wybudowany w zeł cieplny powinien by wyposa ony w aktualny, czytelny schemat
technologiczny, dostarczony przez producenta w zła cieplnego, w formie elektronicznej (do bazy
elektronicznej) i papierowej zalaminowanej, umieszczony w widocznym miejscu pomieszczenia
w zła cieplnego, zawieraj cy dokładny opis urz dze technologicznych składaj cych si na technologi
w zła cieplnego. Oznakowanie poszczególnych elementów w zła cieplnego winno odpowiada
standardom obowi zuj cym w OPEC Sp. z o.o. tj. wszystkie zał czniki do niniejszych WT.

6.3. Instrukcja obsługi w zła cieplnego
Instrukcja winna zawiera :
− charakterystyk techniczn i dane techniczne w zła cieplnego,
− wykaz nominalnych parametrów wody sieciowej i instalacyjnej w charakterystycznych punktach
w zła cieplnego oraz dopuszczalnych odchyle od tych parametrów,
− instrukcj uruchomienia i eksploatacji w zła cieplnego,
− instrukcj konserwacji i remontów podzespołów wchodz cych w skład w zła cieplnego,
− instrukcj post powania w przypadkach awaryjnych,
− specyfikacj cz ci zamiennych.

6.4. Kontrola technologii w złów cieplnych
Kontrola technologii pracy w złów cieplnych w czasie eksploatacji w zła cieplnego polega na
okresowym przegl dzie elementów technologicznych w zła cieplnego zgodnie z ustalonymi
procedurami obowi zuj cymi w OPEC. Ka dy przegl d winien by wykazany w karcie przegl du w zła
cieplnego.
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W przypadku uzyskania niezadawalaj cych wyników, nale y powiadomi odpowiednie słu by .

6.5. Reagowanie na awarie
W przypadku wyst pienia awarii w w złach ciepłowniczych, b d cych w okresie gwarancji lub
r kojmi nale y bezzwłocznie powiadomi wykonawc , który zgodnie umow zobowi zany jest do
usuni cia usterki lub awarii.
Po okresie gwarancji lub r kojmi usuni cie awarii le y w gestii eksploatatora w zła cieplnego.
W w złach stanowi cych maj tek trwały firmy OPEC Sp. z o.o. usterki i awarie usuwane s przez działy
eksploatacyjne zgodnie z obowi zuj c procedur „Post powanie w sytuacjach awaryjnych”.
W przypadku w złów nienale cych do OPEC, wła ciciel w zła usuwa awari we własnym zakresie.
Jednocze nie wła ciciel w zła jw. zobowi zany jest do powiadomienia pisemnie, OPEC Sp. z o.o.
o ewentualnym ubytku czynnika z sieci cieplnej wysokich parametrów.
UWAGA:
Ka d wymian urz dze technologicznych w zła cieplnego nale y zaznaczy na Schemacie
Technologicznym W zła Cieplnego (dokona aktualizacji schematu w zła cieplnego – wpis
z zaznaczeniem aktualny na dzie ………) i przekaza do komórki OPEC Sp. z o.o. odpowiedzialnej za
wprowadzanie danych do GIS tj. TR GIS.

7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZŁÓW CIEPLNYCH
7.1.

Dokumentacja projektowa

W zły cieplne winny by projektowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy przywołanej
w obowi zuj cych przepisach, przez projektanta posiadaj cego uprawnienia budowlane do
projektowania w pełnym zakresie i zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi OPEC i niniejszymi
Wytycznymi.
Forma dokumentacji, zakres i tre winny spełnia wymogi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku.
Dokumentacja projektowa w zakresie w złów cieplnych uzgadniana
technicznego zawieraj cego nast puj ce dokumenty:

jest dla

projektu

− wniosek o uzgodnienie z informacj o przedmiocie uzgodnienia, okre laj ce dokładny zakres
sporz dzanego opracowania,
− warunki techniczne OPEC Sp. z o.o.,
− opis techniczny,
− plan sytuacyjny w skali 1:500 z wrysowan czyteln lokalizacj w zła cieplnego w obiekcie,
− w przypadku modernizacji lub pozostawienia cz ci technologii w zła cieplnego, rozró ni zakresy
przebudowy,
− schemat technologiczny, monta owy w zła cieplnego,
− przekroje technologii w zła cieplnego pokazuj ce dyspozycj urz dze ,
− dokładny bilans ciepła wg. potrzeb obiektu,
− dobór rednic projektowanych ruroci gów w obr bie projektowanego w zła cieplnego,
− obliczenia urz dze technologicznych w zła cieplnego, wyniki komputerowych oblicze cieplnych
i hydraulicznych układu wymienników,
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− oznaczenie i dobór układu pomiaru ciepła w w le ciepłowniczym, na podstawie którego odbywa
si b dzie rozliczenie z odbiorc ciepła,
− inne niezb dne szczegóły technologiczne dot. projektowanego w zła cieplnego,
− zestawienie materiałów w zła cieplnego : urz dzenia, armatura , ruroci gi,
− kosztorys inwestorski,
− dokumentacje bran owe do projektu technicznego (bran a elektryczna, automatyka, ewentualnie
konstrukcyjna),
− upowa nienie do składania dokumentacji, w przypadku osób delegowanych do składania,
− pisemna zgoda wła ciciela pomieszczenia na umieszczenie technologii w zła cieplnego w obiekcie.
W zakresie cz ci elektroenergetycznej i AKPiA :
− opis techniczny,
− bilans mocy,
− dobór przewodów i zabezpiecze ,
− sprawdzenie skuteczno ci ochrony przeciwpo arowej i spadków napi
− w zła cieplnego,
− plan instalacji elektroenrgetycznej,
− schemat instalacji i rozdzielnic,
− zestawienie materiałów,
− wytyczne do wykonania monta u,

wykonane po monta u,

OPEC Sp.zo.o. dokonuje uzgodnienia zło onego projektu technicznego
Kompletno dokumentów ustala projektant i ponosi za ni pełn odpowiedzialno .

7.2.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu w zła ciepłowniczego nale y skompletowa dokumentacj powykonawcz zgodnie
z Wykazem dokumentów wymaganych przy odbiorze w złów cieplnych wpisywanych na maj tek
OPEC Sp. z o.o.
Kompletn Dokumentacj powykonawcz nale y zło y w OPEC Gdynia do Zakładu Inwestycji
RZI lub do Zakładu Energetyki Cieplnej Gdynia EZG, zgodnie z zapisami umowy na realizacj
niniejszej inwestycji.

UWAGA:
Rejon eksploatacyjny OPEC Sp. z o.o. zobowi zany jest do umieszczenia aktualnego, po odbiorze w zła
cieplnego, Schematu Technologicznego W zła Cieplnego z zestawieniem poszczególnych elementów
w zła, w folderze GIS na dysku W, w katalogu W zły ciepłownicze.

7.3.

Wykaz dokumentów odbiorowych w zła cieplnego :

a) O wiadczenie wykonawcy w zła cieplnego o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym
stanowi cym zał cznik do umowy. Przy nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji
robót wymagane jest potwierdzenie przez projektanta.
b) O wiadczenie wykonawcy o uporz dkowaniu terenu budowy (pomieszcze ).
c) O wiadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów.
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d) Protokół odbioru lub o wiadczenie wła cicieli pomieszczenia w zła cieplnego o braku zastrze e
po zako czeniu robót, zawieraj ce zapis, e po zako czeniu robót wszystkie sprawy uregulowane s
prawidłowo, bez zastrze e .
e) Dokumenty odbiorowe pomieszczenia w zła cieplnego :
− Protokół odbioru pomieszczenia w zła.
− Sprawdzenie zgodnie z norm PN-HD 60364-6:2016-07
− Pomiary nat enia o wietlenia pomieszczenia oraz nat enia o wietlenia awaryjnego – gdy brak
okna.
− Protokół z pomiaru wydajno ci wentylacji mechanicznej (osoba z uprawnieniami).
− Protokół szczelno ci instalacji wewn trznych w budynku – próba ci nieniowa.
− Protokół płukania instalacji wewn trznych w budynku podł czonych do w zła.
f) Protokół ogl dzin i pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w zła cieplnego
z o wiadczeniem dopuszczenia instalacji elektrycznej do eksploatacji.
g) Protokół odbioru technicznego - technologii w zła cieplnego, z rozruchu na zimno i gor co
w obecno ci przedstawicieli wła ciciela technologii – eksploatacji – Protokół musi by bez uwag.
h) Dokumentacja techniczna w zła cieplnego ze wszystkim zmianami je eli wyst pi , zmiany musz
posiada pisemn akceptacj projektanta.
i) Dokumentacja dla Urz du Dozoru Technicznego
Wykonawca w zła cieplnego zobowi zany jest do skompletowania dokumentacji powykonawczej
w zła w celu przekazania jej do jednostki eksploatuj cej i zgłoszenia urz dze ci nieniowych do
Urz du Dozoru Technicznego. Dokumentacja musi by przygotowana w dwóch egzemplarzach
i powinna zawiera :
− schemat technologiczny z zestawieniem urz dze
− zestawienie materiałów w zła
− instrukcj eksploatacji w zła
− obliczenia i dobory urz dze ci nieniowych (naczynia przeponowe, zawory bezpiecze stwa,
wymienniki ciepła, filtroodmulniki itp.) podlegaj ce dozorowi technicznemu zgodnie z ustaw z dnia
21.12.200 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321) z pó niejszymi zmianami
i rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urz dze technicznych
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468) wydane na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy o dozorze technicznym.
− opisy stałych zbiorników ci nieniowych podlegaj cych dozorowi
− instrukcje, dopuszczenia, atesty, deklaracje urz dze podlegaj cych dozorowi technicznemu
− zdj cia tabliczek znamionowych urz dze podlegaj cych dozorowi technicznemu.
Urz dzenia ci nieniowe w zła cieplnego (pod ci nieniem) po jego zamontowaniu w obiekcie odbiorcy
s zgłaszane do odbioru w Urz dzie Dozoru Technicznego, celem dopuszczenia ich do eksploatacji.
j) Instrukcja Obsługi W zła Cieplnego i Instrukcja p.po .
k) Schemat technologiczny w zła cieplnego z wykazem urz dze , zalaminowany.
l) Karty gwarancyjne zamontowanych urz dze i wiadectwa dopuszczenia wydane przez
upowa nione urz dy, dokumenty potwierdzaj ce legalizacj manometrów i termometrów
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8. ZAŁ CZNIKI
8.1.

Zał cznik nr 1 - Parametry wody sieciowej

Lp.

Parametr

Jednostka

Warto

1

pH

-

9,3 - 10,0

2

Twardo

0

0,05-0,10 / 0,01-0,56

3

Zasadowo

4

resztkowa

mval /dm3

0,09-0,12/0,300-0,360

Tlen

mg/dm3

0,0

5

Chlorki

mg/dm3

0,2 - 0,8

6

elazo

mg/dm3

0,01 - 0,08

uS/cm

23,0 - 39,0

7

ogólna „p” i „m”

n/mmol/dm3

Przewodnictwo

8.2. Zał cznik nr 2 - Kolorystyka ruroci gów technologicznych w OPEC Sp. z o.o.
Kod barw obowi zuj cych

Lp.

Rodzaj czynnika

Nazwa barwy

Rodzaj linii

1.

Zasilanie wysokich parametrów

czerwona

ci gła

2.

Powrót wysokich parametrów

granatowa

przerywana

3.

Zasilanie c.o.

ró owa

ci gła

4.

Powrót c.o.

niebieska

przerywana

5.

Zasilanie c.w.u.

pomara czowa

ci gła

6.

Cyrkulacja c.w.u.

7.

Zimna woda

ółta
zielona

przerywana
ci gła
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8.5. Zał cznik nr 5 – Schemat zabudowy układu pomiarowego c.w.u. i cyrkulacji
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8.6. Zał cznik nr 6 – Podstawowy schemat układu pomiarowego c.o., n.p.
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8.7. Zał cznik nr 7 – Schemat układu instalacji elektrycznej w zła cieplnego (3-fazowy)
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8.8. Zał cznik nr 8 – Schemat układu instalacji elektrycznej w zła cieplnego (1-fazowy)
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