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Załącznik nr 3 
 

DANE DO DOBORU 
DWUFUNKCYJNEGO  KOMPAKTOWEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO 

CO/CWU 
 

OBIEKT:  ul. Chrobrego 9   

 
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Q co   

Q cwu     
36 
50 

kW 
kW 

2. Parametry obliczeniowe sieci         ZIMA 
                                                        LATO 

Tz / Tp 

Tz / Tp 
110/65 
70/35 

0C 
0C 

3. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła Hdys 0,08 MPa 
4. Parametry obliczeniowe instalacji CO tz / tp 80/60 0C 
5. Parametry obliczeniowe instalacji CWU  55/5 0C 

5. Maksymalna temperatura ciepłej wody   t cw max   60 0C 
6. Ciśnienie statyczne instalacji CO pst 80 kPa 
7. Opory instalacji  CO (bez oporów na węźle) hco Brak danych kPa 
8. Opory cyrkulacji CWU      hcw Brak danych kPa 
Budynek Plebanii o powierzchni 660 m2, dwukondygnacyjny, wysokość pomieszczeń 3 m, 
do c.w.u. do wykorzystania bojler jako zasobnik (4 osoby + kuchnia) 
 
WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO   
  
1. Wymienniki ciepła - płytowe lutowane w izolacji -   ALFA LAVAL, DANFOSS, SWEP  
Licznik energii cieplnej - ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP typ 403,  z modułem do 
odczytu radiowego zamontowany na powrocie (dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. Miastko) 
  
2. Układy automatyki  
  - regulator ciśnienia i przepływu  -  DANFOSS, SAMSON, SIEMENS   
 - regulator temperatury   -  Siemens RDV 145 
  
 3. Zawór regulacyjny z siłownikiem 
  - preferowany Siemens  
 
4. Zabezpieczenie instalacji CWU  - termostatami bezpieczeństwa  np. typu RAK-TW  
 
5. Pompa         CO   -  WILO Stratos MAXO /GRUNDFOS MAGNA (elektroniczna) 
   CWU   - WILO Star-Z/(GRUNDFOS)   
 
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe  - REFLEX  
 
7. Inne (strona sieciowa)    - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
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8. Inne (strona instalacyjna)   - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
9. Uzupełnianie zładu wodą sieciową pobieraną z powrotu poprzez zawór napełniania SYR 
2128. Przed zaworem należy zamontować wodomierz do ciepłej wody, oraz obejście całego 
układu.  
  
10. Węzeł cieplny powinien posiadać kompletną izolację termiczną składającą się z 
rozbieralnych łupków z pianki poliuretanowej lub wełny w płaszczu z folii PCV lub 
aluminiowej. Izolacja powinna obejmować wszystkie rurociągi i urządzenia technologiczne 
węzłów kompaktowych.  
  
11. W zakres dostawy węzłów kompaktowych wchodzi rozdzielnia zasilająco – sterownicza 
wykonana w oparciu o następujące wytyczne :  
  
a. obudowa o stopniu ochrony IP-54  
b. zabezpieczenie różnicowo – prądowe  
c. zabezpieczenie termiczne  
d. pompy zabezpieczone przeciwzwarciowo (każda z osobna)  
e. kontrola zaniku faz  
f. przełącznik trybu pracy (tryb automatyczny / tryb ręczny) 
g. wbudowane gniazda remontowe 220 V  
h. wszystkie przewody i elementy automatyki węzła opisane „oznacznikami”  
i. do oferty należy dołączyć opis rozdzielni zasilająco – sterowniczej obejmującej: schemat 
elektryczny, zestawienie elementów wyposażenia, widok elewacji rozdzielni zasilająco – 
sterowniczej węzła.  
  
12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:  
  
a. nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, 
czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 
lub wymianie elementów węzła, 
 b. konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy 
zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych 
urządzeń i rurociągów.  
  
13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące 
założenia:  
  
a. manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe  
b. po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za 
regulatorem różnicy ciśnień, ciepłomierzem, odmulaczem 
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c. po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO 
przed i za pompą CO, filtrem siatkowym/filtroodmulnikiem, na rurze wzbiorczej naczynia 
przeponowego.  
   
14. W węzłach należy zastosować armaturę odcinającą:  
  
a. po stronie sieciowej zawory kulowe z korpusem całkowicie spawanym, kołnierzowe lub do 
wspawania o parametrach pracy 150 0C i PN 16 
 b. po stronie instalacyjnej zawory kulowe kołnierzowe, do wspawania lub gwintowane o 
parametrach pracy 100 0C i PN 16 
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DANE DO DOBORU 
JEDNOFUNKCYJNEGO  KOMPAKTOWEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO 

CO 
 

OBIEKT:    ul. Koszalińska 6-6A 

 
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Q co   100 kW 
2. Parametry obliczeniowe sieci         ZIMA 

                                                        LATO 
Tz / Tp 

Tz / Tp 
110/65 
70/35 

0C 
0C 

3. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła Hdys 0,08 MPa 
4. Parametry obliczeniowe instalacji CO tz / tp 80/60 0C 
6. Ciśnienie statyczne instalacji CO pst 100 kPa 
7. Opory instalacji  CO (bez oporów na węźle) hco Brak danych kPa 
budynek czteroklatkowy, trzykondygnacyjny z lat 80, ocieplony, 1450 m2, c.o. - stara 
instalacja 
 
WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO   
  
1. Wymienniki ciepła - płytowe lutowane w izolacji -   ALFA LAVAL, DANFOSS, SWEP  
Licznik energii cieplnej - ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP typ 403,  z modułem do 
odczytu radiowego zamontowany na powrocie (dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. Miastko) 
  
2. Układy automatyki  
  - regulator ciśnienia i przepływu  -  DANFOSS, SAMSON, SIEMENS   
 - regulator temperatury   -  Siemens RDV 145 
  
 3. Zawór regulacyjny z siłownikiem 
  - preferowany Siemens  
 
4. Pompa         CO   -  WILO Stratos MAXO /GRUNDFOS MAGNA (elektroniczna)   
 
5. Naczynie wzbiorcze przeponowe  - REFLEX  
 
6. Inne (strona sieciowa)    - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
7. Inne (strona instalacyjna)   - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
8. Uzupełnianie zładu wodą sieciową pobieraną z powrotu poprzez zawór napełniania SYR 
2128. Przed zaworem należy zamontować wodomierz do ciepłej wody, oraz obejście całego 
układu.  
  
9. Węzeł cieplny powinien posiadać kompletną izolację termiczną składającą się z 
rozbieralnych łupków z pianki poliuretanowej lub wełny w płaszczu z folii PCV lub 
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aluminiowej. Izolacja powinna obejmować wszystkie rurociągi i urządzenia technologiczne 
węzłów kompaktowych.  
  
11. W zakres dostawy węzłów kompaktowych wchodzi rozdzielnia zasilająco – sterownicza 
wykonana w oparciu o następujące wytyczne :  
  
a. obudowa o stopniu ochrony IP-54  
b. zabezpieczenie różnicowo – prądowe  
c. zabezpieczenie termiczne  
d. pompy zabezpieczone przeciwzwarciowo (każda z osobna)  
e. kontrola zaniku faz  
f. przełącznik trybu pracy (tryb automatyczny / tryb ręczny)  
g. wbudowane gniazda remontowe 220 V  
h. wszystkie przewody i elementy automatyki węzła opisane „oznacznikami”  
i. do oferty należy dołączyć opis rozdzielni zasilająco – sterowniczej obejmującej: schemat 
elektryczny, zestawienie elementów wyposażenia, widok elewacji rozdzielni zasilająco – 
sterowniczej węzła.  
  
12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:  
  
a. nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, 
czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 
lub wymianie elementów węzła, 
 b. konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy 
zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych 
urządzeń i rurociągów.  
  
13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące 
założenia:  
  
a. manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe  
b. po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za 
regulatorem różnicy ciśnień, ciepłomierzem, odmulaczem 
c. po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO 
przed i za pompą CO, filtra siatkowego/filtroodmulnika, na rurze wzbiorczej naczynia 
przeponowego.  
   
14. W węzłach należy zastosować armaturę odcinającą:  
  
a. po stronie sieciowej zawory kulowe z korpusem całkowicie spawanym, kołnierzowe lub do 
wspawania o parametrach pracy 150 0C i PN 16 
 b. po stronie instalacyjnej zawory kulowe kołnierzowe, do wspawania lub gwintowane o 
parametrach pracy 100 0C i PN 16 
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DANE DO DOBORU 
DWUFUNKCYJNEGO  KOMPAKTOWEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO 

CO/CWU 
 

OBIEKT: ul. Koszalińska 19   
 
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Q co   

Q cwu     
88 
50 

kW 
kW 

2. Parametry obliczeniowe sieci         ZIMA 
                                                        LATO 

Tz / Tp 

Tz / Tp 
110/65 
70/35 

0C 
0C 

3. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła Hdys 0,08 MPa 
4. Parametry obliczeniowe instalacji CO tz / tp 80/60 0C 
5. Parametry obliczeniowe instalacji CWU  55/5 0C 

5. Maksymalna temperatura ciepłej wody   t cw max   60 0C 
6. Ciśnienie statyczne instalacji CO pst 80 kPa 
7. Opory instalacji  CO (bez oporów na węźle) hco Brak danych kPa 
8. Opory cyrkulacji CWU      hcw Brak danych kPa 
Budynek Przedszkola o powierzchni 1435 m2, dwukondygnacyjny, wysokość pomieszczeń 3 
m, stara instalacja c.o., do c.w.u. do wykorzystania zasobnik W-E-300.81, układ z pompą 
ładującą zasobnik 
 
WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO   
  
1. Wymienniki ciepła - płytowe lutowane w izolacji -   ALFA LAVAL, DANFOSS, SWEP  
Licznik energii cieplnej - ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP typ 403,  z modułem do 
odczytu radiowego zamontowany na powrocie (dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. Miastko) 
  
2. Układy automatyki  
  - regulator ciśnienia i przepływu  -  DANFOSS, SAMSON, SIEMENS   
 - regulator temperatury   -  Siemens RDV 145 
  
 3. Zawór regulacyjny z siłownikiem 
  - preferowany Siemens  
 
4. Zabezpieczenie instalacji CWU  - termostatami bezpieczeństwa  np. typu RAK-TW  
 
5. Pompa         CO   -  WILO Stratos MAXO /GRUNDFOS MAGNA (elektroniczna) 
   CWU   - WILO Star-Z/(GRUNDFOS)   
 
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe  - REFLEX  
 
7. Inne (strona sieciowa)    - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
8. Inne (strona instalacyjna)   - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
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9. Uzupełnianie zładu wodą sieciową pobieraną z powrotu poprzez zawór napełniania SYR 
2128. Przed zaworem należy zamontować wodomierz do ciepłej wody, oraz obejście całego 
układu.  
  
10. Węzeł cieplny powinien posiadać kompletną izolację termiczną składającą się z 
rozbieralnych łupków z pianki poliuretanowej lub wełny w płaszczu z folii PCV lub 
aluminiowej. Izolacja powinna obejmować wszystkie rurociągi i urządzenia technologiczne 
węzłów kompaktowych.  
  
11. W zakres dostawy węzłów kompaktowych wchodzi rozdzielnia zasilająco – sterownicza 
wykonana w oparciu o następujące wytyczne :  
  
a. obudowa o stopniu ochrony IP-54  
b. zabezpieczenie różnicowo – prądowe  
c. zabezpieczenie termiczne  
d. pompy zabezpieczone przeciwzwarciowo (każda z osobna)  
e. kontrola zaniku faz  
f. przełącznik trybu pracy (tryb automatyczny / tryb ręczny) 
g. wbudowane gniazda remontowe 220 V  
h. wszystkie przewody i elementy automatyki węzła opisane „oznacznikami”  
i. do oferty należy dołączyć opis rozdzielni zasilająco – sterowniczej obejmującej: schemat 
elektryczny, zestawienie elementów wyposażenia, widok elewacji rozdzielni zasilająco – 
sterowniczej węzła.  
  
12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:  
  
a. nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, 
czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 
lub wymianie elementów węzła, 
 b. konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy 
zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych 
urządzeń i rurociągów.  
  
13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące 
założenia:  
  
a. manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe  
b. po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za 
regulatorem różnicy ciśnień, ciepłomierzem, odmulaczem 
c. po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO 
przed i za pompą CO, filtrem siatkowym/filtroodmulnikiem, na rurze wzbiorczej naczynia 
przeponowego.  
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14. W węzłach należy zastosować armaturę odcinającą:  
  
a. po stronie sieciowej zawory kulowe z korpusem całkowicie spawanym, kołnierzowe lub do 
wspawania o parametrach pracy 150 0C i PN 16 
 b. po stronie instalacyjnej zawory kulowe kołnierzowe, do wspawania lub gwintowane o 
parametrach pracy 100 0C i PN 16 
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DANE DO DOBORU 
JEDNOFUNKCYJNEGO  KOMPAKTOWEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO 

CO 
 

OBIEKT:    ul. Koszalińska 23 
 
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Q co   60 kW 
2. Parametry obliczeniowe sieci         ZIMA            Tz / Tp 110/65 0C 
3. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła Hdys 0,08 MPa 
4. Parametry obliczeniowe instalacji CO tz / tp 80/60 0C 
6. Ciśnienie statyczne instalacji CO pst 80 kPa 
7. Opory instalacji  CO (bez oporów na węźle) hco Brak danych kPa 
Budynek z lat siedemdziesiątych, nieocieplony dwukondygnacyjny powierzchnia 
600m2,(wysokość pomieszczenia 3,5m), stara instalacja c.o. 
WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO   
  
1. Wymienniki ciepła - płytowe lutowane w izolacji -   ALFA LAVAL, DANFOSS, SWEP  
Licznik energii cieplnej - ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP typ 403,  z modułem do 
odczytu radiowego zamontowany na powrocie (dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. Miastko) 
  
2. Układy automatyki  
  - regulator ciśnienia i przepływu  -  DANFOSS, SAMSON, SIEMENS   
 - regulator temperatury   -  Siemens RDV 145 
  
 3. Zawór regulacyjny z siłownikiem 
  - preferowany Siemens  
 
4. Pompa         CO   -  WILO Stratos MAXO /GRUNDFOS MAGNA (elektroniczna)   
 
5. Naczynie wzbiorcze przeponowe  - REFLEX  
 
6. Inne (strona sieciowa)    - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
7. Inne (strona instalacyjna)   - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
8. Uzupełnianie zładu wodą sieciową pobieraną z powrotu poprzez zawór napełniania SYR 
2128. Przed zaworem należy zamontować wodomierz do ciepłej wody, oraz obejście całego 
układu.  
  
9. Węzeł cieplny powinien posiadać kompletną izolację termiczną składającą się z 
rozbieralnych łupków z pianki poliuretanowej lub wełny w płaszczu z folii PCV lub 
aluminiowej. Izolacja powinna obejmować wszystkie rurociągi i urządzenia technologiczne 
węzłów kompaktowych.  
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11. W zakres dostawy węzłów kompaktowych wchodzi rozdzielnia zasilająco – sterownicza 
wykonana w oparciu o następujące wytyczne :  
  
a. obudowa o stopniu ochrony IP-54  
b. zabezpieczenie różnicowo – prądowe  
c. zabezpieczenie termiczne  
d. pompy zabezpieczone przeciwzwarciowo (każda z osobna)  
e. kontrola zaniku faz  
f. przełącznik trybu pracy (tryb automatyczny / tryb ręczny)  
g. wbudowane gniazda remontowe 220 V  
h. wszystkie przewody i elementy automatyki węzła opisane „oznacznikami”  
i. do oferty należy dołączyć opis rozdzielni zasilająco – sterowniczej obejmującej: schemat 
elektryczny, zestawienie elementów wyposażenia, widok elewacji rozdzielni zasilająco – 
sterowniczej węzła.  
  
12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:  
  
a. nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, 
czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 
lub wymianie elementów węzła, 
 b. konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy 
zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych 
urządzeń i rurociągów.  
  
13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące 
założenia:  
  
a. manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe  
b. po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za 
regulatorem różnicy ciśnień, ciepłomierzem, odmulaczem 
c. po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO 
przed i za pompą CO, filtra siatkowego/filtroodmulnika, na rurze wzbiorczej naczynia 
przeponowego.  
   
14. W węzłach należy zastosować armaturę odcinającą:  
  
a. po stronie sieciowej zawory kulowe z korpusem całkowicie spawanym, kołnierzowe lub do 
wspawania o parametrach pracy 150 0C i PN 16 
 b. po stronie instalacyjnej zawory kulowe kołnierzowe, do wspawania lub gwintowane o 
parametrach pracy 100 0C i PN 16 
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DANE DO DOBORU 
DWUFUNKCYJNEGO  KOMPAKTOWEGO W ĘZŁA CIEPLNEGO 

CO/CWU 
 

OBIEKT:  ul. 3-go Maja 3    

 
1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej Q co   

Q cwu     
113 
96 

kW 
kW 

2. Parametry obliczeniowe sieci         ZIMA 
                                                        LATO 

Tz / Tp 

Tz / Tp 
110/65 
70/35 

0C 
0C 

3. Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła Hdys 0,08 MPa 
4. Parametry obliczeniowe instalacji CO tz / tp 80/60 0C 
5. Parametry obliczeniowe instalacji CWU  55/5 0C 

5. Maksymalna temperatura ciepłej wody   t cw max   60 0C 
6. Ciśnienie statyczne instalacji CO pst 150 kPa 
7. Opory instalacji  CO (bez oporów na węźle) hco Brak danych kPa 
8. Opory cyrkulacji CWU      hcw Brak danych kPa 
budynek trzyklatkowy, pięciokondygnacyjny z lat 80, ocieplony, 1895 m2, 85 osób, instalacja 
c.o. - stara, c.w.u. - będzie nowa(budynek w tej chwili nie posiada instalacji c.w.u.) 
 
WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO   
  
1. Wymienniki ciepła - płytowe lutowane w izolacji -   ALFA LAVAL, DANFOSS, SWEP  
Licznik energii cieplnej - ultradźwiękowy firmy KAMSTRUP typ 403,  z modułem do 
odczytu radiowego zamontowany na powrocie (dostarcza Zakład Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. Miastko) 
  
2. Układy automatyki  
  - regulator ciśnienia i przepływu  -  DANFOSS, SAMSON, SIEMENS   
 - regulator temperatury   -  Siemens RDV 145 
  
 3. Zawór regulacyjny z siłownikiem 
  - preferowany Siemens  
 
4. Zabezpieczenie instalacji CWU  - termostatami bezpieczeństwa  np. typu RAK-TW  
 
5. Pompa         CO   -  WILO Stratos MAXO /GRUNDFOS MAGNA (elektroniczna) 
   CWU   - WILO Star-Z/(GRUNDFOS)   
 
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe  - REFLEX  
 
7. Inne (strona sieciowa)    - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
 
8. Inne (strona instalacyjna)   - filtr siatkowy/filtroodmulnik magnetyczny  
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9. Uzupełnianie zładu wodą sieciową pobieraną z powrotu poprzez zawór napełniania SYR 
2128. Przed zaworem należy zamontować wodomierz do ciepłej wody, oraz obejście całego 
układu.  
  
10. Węzeł cieplny powinien posiadać kompletną izolację termiczną składającą się z 
rozbieralnych łupków z pianki poliuretanowej lub wełny w płaszczu z folii PCV lub 
aluminiowej. Izolacja powinna obejmować wszystkie rurociągi i urządzenia technologiczne 
węzłów kompaktowych.  
  
11. W zakres dostawy węzłów kompaktowych wchodzi rozdzielnia zasilająco – sterownicza 
wykonana w oparciu o następujące wytyczne :  
  
a. obudowa o stopniu ochrony IP-54  
b. zabezpieczenie różnicowo – prądowe  
c. zabezpieczenie termiczne  
d. pompy zabezpieczone przeciwzwarciowo (każda z osobna)  
e. kontrola zaniku faz  
f. przełącznik trybu pracy (tryb automatyczny / tryb ręczny) 
g. wbudowane gniazda remontowe 220 V  
h. wszystkie przewody i elementy automatyki węzła opisane „oznacznikami”  
i. do oferty należy dołączyć opis rozdzielni zasilająco – sterowniczej obejmującej: schemat 
elektryczny, zestawienie elementów wyposażenia, widok elewacji rozdzielni zasilająco – 
sterowniczej węzła.  
  
12. Konstrukcja węzła powinna być zbudowana w taki sposób żeby:  
  
a. nie istniało niebezpieczeństwo zalania urządzeń elektrycznych (pomp, siłowników, 
czujników, ciepłomierza itp.) przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych 
lub wymianie elementów węzła, 
 b. konstrukcja nośna węzła kompaktowego powinna być tak skonstruowana, aby przy 
zdemontowaniu poszczególnych elementów nie została naruszona stabilność pozostałych 
urządzeń i rurociągów.  
  
13. W układzie pomiarów miejscowych Zamawiający nie dopuszcza stosowania 
termomanometrów. Pomiary ciśnienia powinny być zrealizowane w oparciu o następujące 
założenia:  
  
a. manometry zaopatrzone w zawory manometryczne i rurki syfonowe  
b. po stronie sieciowej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie przed i za 
regulatorem różnicy ciśnień, ciepłomierzem, odmulaczem 
c. po stronie instalacyjnej uwzględnić pomiary ciśnienia na zasilaniu i na powrocie obiegu CO 
przed i za pompą CO, filtrem siatkowym/filtroodmulnikiem, na rurze wzbiorczej naczynia 
przeponowego.  
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14. W węzłach należy zastosować armaturę odcinającą:  
  
a. po stronie sieciowej zawory kulowe z korpusem całkowicie spawanym, kołnierzowe lub do 
wspawania o parametrach pracy 150 0C i PN 16 
 b. po stronie instalacyjnej zawory kulowe kołnierzowe, do wspawania lub gwintowane o 
parametrach pracy 100 0C i PN 16 
 
 
 


