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Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  
My, niżej podpisani:  Adam Dziewięcki, Urszula Lamch - Kołacz 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy 
  
 
oświadczamy, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:  
 

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ORAZ TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU 

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Kościuszki 38, dz. nr ewid. 

261001_1.0004.AR_33.39 
Kategoria obiektu budowlanego: XI 

 
 
Inwestor: 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na 
rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej 

ul. Kościuszki 38, Skarżysko-Kamienna 
 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
a niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć. 
 
 
 
 

 
          P r o j e k t a n t : 

 
        mgr inż. Adam Dziewięcki 
                SWK/0166/POOS/09 

 
 

          S p r a w d z a j ą c y : 
 

        mgr inż. Urszula Lamch - Kołacz 
                KL-115/94, KL-116/94 

 
 
 
Kielce, luty 2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT TECHNICZNY  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ TECHNOLOGIA 

KOTŁOWNI GAZOWEJ 
 
I. DANE OGÓLNE 
 
1. Obiekt budowlany 
 

Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz technologia kotłowni gazowej w 
budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Kościuszki 38, 
dz. nr ewid. 261001_1.0004.AR_33.39. 
 
2. Zleceniodawca opracowania 
 

Inwestor: 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, ul. Kościuszki 38, Skarżysko-Kamienna. 
 
3. Zespół projektowy 
 

Projektant: 
mgr inż. Adam Dziewięcki, upr. nr SWK/0166/POOS/09 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Urszula Lamch-Kołacz, upr. nr KL-115/94, KL-116/94 
 
4. Podstawy opracowania 
 

• Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
• Wytyczne inwestorskie. 
• Obowiązujące przepisy i normy polskie. 
 
5. Zakres opracowania 
 

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji 
centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni gazowej na potrzeby budynku. 

Projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. Zawiera część opisową, bilansową i rysunkową. 
 
6. Lokalizacja 
 

Budynek położony jest w Skarżysku Kamiennej, ul. Kościuszki 38, dz. nr ewid. 
261001_1.0004.AR_33.39. 
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II. OPIS TECHNICZNY 
Podane w niniejszym opracowaniu urządzenia określonych firm oraz 

rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD. Możliwe jest zastosowanie 
innych, równorzędnych urządzeń i materiałów o nie gorszych parametrach 
(Dz.U.177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004). 
 
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Działka zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, 
podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem. 

Rok budowy około 1935 r. 
Konstrukcja budynku – murowana z cegły ceramicznej. Strop nad piwnicą – 

odcinkowy typu Kleina. Pozostałe stropy pomiędzy kondygnacjami – drewniane. 
Dach drewniany kryty papą. Więźba dachowa konstrukcji płatwiowo – kleszczowej ze 
ścianką kolankową. Ściany piwnic i fundamenty murowane z cegły pełnej grubości 70 
cm. Ściany zewnętrzne i działowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo 
– wapiennej. 

Podłogi piwnic i parteru betonowe, piętra drewniane. 
Stolarka typowa drewniana, PVC 
Do budynku doprowadzone są przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, energii 

elektrycznej oraz telefoniczna. 
Projektowana zmiana nie wymaga zmiany warunków przyłączeniowych dla 

mediów: woda i odbiór ścieków. Dostawa i odbiór powyższych mediów odbywać się 
będzie na warunkach dotychczasowych w oparciu o istniejące umowy. 

W chwili obecnej zapotrzebowanie na ciepło budynku pokrywane jest za 
pomocą elektrycznych piecy akumulacyjnych oraz grzejników elektrycznych. 

Projektowana kotłowni wymaga uzyskanie warunków przyłączenia do sieci 
gazowej oraz wykonania projektu przyłącza i instalacji gazu. 

Projekt przyłącza oraz instalacji gazu w/g odrębnego opracowania. 
Ze względu na to, że istniejące przegrody budowlane nie spełniają wymagań 

izolacyjności cieplnej i współczynników przenikania ciepła U, zaleca siew najbliższej 
przyszłości termomodernizację budynku i jego ocieplenie. 
 
2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
2.1. Opis instalacji c.o.: 

Źródłem ciepła dla projektowanych instalacji grzewczych w budynku będzie 
projektowana kotłownia gazowa. Technologia kotłowni gazowej w dalszej części 
opracowania. 

W budynku zaprojektowano instalację ogrzewania grzejnikowego.  
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o.: Q =   33,3 kW 

 
2.2. Zasilanie instalacji 

Zasilanie instalacji c.o. z kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie 0. 
Instalacja zasilająca - rozgałęźna. System ogrzewania c.o. wodny-pompowy o 
parametrach 80/60°C w systemie dwururowym. Grzejniki zasilane będą w systemie 
oraz tradycyjnym. 
 
2.3. Elementy grzejne: 

Dla instalacji c.o. w budynku przyjęto grzejniki płytowe oraz grzejniki 
kompaktowe firmy Purmo. 
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Grzejniki kompaktowe typ Purmo Compact podłączane krzyżowo należy 
wyposażyć w zawór termostatyczny typ RA-N (Danfoss), powrotny zawór typ RLV 
(Danfoss), głowicę termostatyczną oraz odpowietrzniki ręczne. 

Grzejniki płytowe typ Purmo Ventil Compact z wbudowanym zaworem 
termostatycznym należy wyposażyć w głowicę termostatyczną oraz zawór  

Wielkości i lokalizacja zastosowanych grzejników zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszego opracowania. 
 
2.4. Rurociągi: 

Piony i przewody rozdzielcze instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych 
systemu KAN-therm Steel łączonych za pomocą kształtek systemowych 
zaprasowywanych. 

Prowadzenie przewodów po ścianach oraz nad podłogą pomieszczeń. 
Przejście przewodów przez pomieszczenie nr 0.11 (Klatka schodowa) pod 

drzwiami, należy wykonać w kanale pod posadzką. 
 Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy 
wykonać w tulejach ochronnych stalowych większych o dwie dymensje od średnicy 
rury, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu, wystających co 
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 
przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym zapewniającym 
swobodny przesuw rury i nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może 
znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 
 
2.5. Zabezpieczenie przed korozją: 

Przewody systemu KAN-therm Steel: 
Przewody stalowe systemu KAN-therm Steel ze względu na znaczną 

odporność na korozję nie wymagają dodatkowej ochrony. 
 
2.6. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów: 

W celu przejęcia wydłużeń liniowych przewodów stalowych przewidziano 
kompensację naturalną, punkty stałe oraz elementy przesuwne. 

Punkty stałe na pionach i poziomach z rur stalowych należy stosować 
maksimum co 6,0 m oraz przy każdym odgałęzieniu. 

Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne 
o długości 0,3 m. 

Przy połączeniach pionów z poziomami należy wykonać punkty stałe oraz 
ramiona kompensacyjne o długości 0,3 m. 
 
2.7. Armatura: 

Na instalacji c.o. zawory odcinające kulowe, zawory odcinające kulowe z 
kurkiem spustowym oraz odpowietrzniki firmy Danfoss. Dla średnic przewodów do 50 
mm włącznie połączenia gwintowane. 
 
2.8. Odpowietrzenie instalacji: 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem odpowietrzników zlokalizowanych 
w kotłowni, zaworów odpowietrzających na grzejnikach oraz na zaworach 
znajdujących się w najwyższych punktach instalacji. 

Odpowietrzniki automatyczne poprzedzić zaworami kulowymi. Odpowietrzniki 
oraz zawory kulowe firmy Danfoss. 
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Odwodnienie instalacji przez zawór spustowy w pomieszczeniu kotłowni oraz 
poprzez armaturę przyłączeniową grzejników. 

Przewody instalacji prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. 
 
2.9. Regulacja instalacji: 

Regulacja instalacji c.o. odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio 
dobranych średnic rurociągów oraz odpowiedniej nastawy wstępnej zaworów 
termostatycznych przy grzejnikach i działania głowic termostatycznych. 

Dla zapewnienia obiegu przez grzejniki, w pomieszczeniu kotłowni 
przewidziano pompy obiegowe dla każdego z obiegów ogrzewania. 
 
2.10. Izolacja termiczna: 

Przewody instalacji c.o. należy prowadzić w otulinie z wełny skalnej w 
płaszczu aluminiowym.  

Minimalna grubość izolacji w zależności od średnicy rur zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 
Średnica: Grubość izolacji: 
rury stalowe: 
Ø 15x1,2 10 mm 
Ø 18x1,2 10 mm 
Ø 22x1,5 10 mm 
Ø 28x1,5 15 mm 
Ø 35x1,5 15 mm 
 
2.11. Próby ciśnieniowe: 
 Próby ciśnieniowe wykonać na zimno i na gorąco na ciśnienie p=0,6 MPa w 
czasie t=30 min. 
 
3. OPIS KOTŁOWNI 
3.1. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla projektowanych instalacji c.o. będzie wiszący, 
kondensacyjny gazowy kocioł typ Q38SR o mocy 35 kW firmy ATAG. 
 Kocioł należy powiesić na ścianie przy pomocy ramy montażowej. 

Kocioł posiada wbudowaną grupę pompową zawierającą: pompę 
modulowaną, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawory odcinające, zawór do napełniania 
i opróżniania instalacji 
 Zabezpieczenie kotła przed wzrostem ciśnienia ponad ciśnienie robocze 
zapewni membranowy zawór bezpieczeństwa 3 bar (ustawienie otwarcia zaworu na 
2,5 bara) dostarczony wraz z przyłączeniową grupą pompową. 
 Kocioł będzie sterowany za pomocą sterownika automatyki pogodowej. 
 
3.2. Zabezpieczenie instalacji 
  Przejmowanie zmian objętości wody wywołane zmianami jej temperatury za 
pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex typ NG-35 o pojemności 
nominalnej 35 dm3 oraz pojemności użytkowej 32 dm3. Połączenie instalacji z 
króćcem przyłącznym naczynia wzbiorczego za pomocą rury wzbiorczej o średnicy 
wewnętrznej Ø20, prowadzonej ze spadkiem 5‰ w kierunku od naczynia. Rurę 
wzbiorczą należy podłączyć do powrotnego rozdzielacza obiegów grzewczych za 
pomocą szybkozłączki z zaworem stopowym Ø20 (odłączenie naczynia wzbiorczego 
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od instalacji). Na rurze należy zamontować manometr. Zawór obsługowy na rurze 
wzbiorczej należy zaplombować. 
 Zatrzymywaniu unoszonych przez wodę instalacyjną zanieczyszczeń służą 
filtry magnetyczne znajdujące się przed pompami na każdym obiegu. 
 
3.3. Napełnianie instalacji i uzupełnianie ubytków wody 
  Napełnianie instalacji centralnego ogrzewania wodą do celów grzewczych i 
uzupełnianie jej ubytków za pomocą zaworu do napełniania i opróżniania instalacji 
zamontowanego i dostarczonego wraz z zestawem przyłączeniowym kotła oraz za 
pomocą urządzenia do automatycznego napełniania i uzupełniania zładu typ 2128 
DN20 firmy Syr podłączonego do rozdzielacza powrotnego. 
 
3.4. Układ hydrauliczny kotłowni 
 Układ hydrauliczny kotłowni stanowi kocioł kondensacyjny gazowy typ Q38SR 
o mocy 35 kW firmy ATAG. Parametry wody grzewczej – 80/60°C. 
 Projektowana kotłownia zasila 2 obiegi grzewcze: instalację c.o. grzejnikową 
na poziomie parteru oraz instalację c.o. grzejnikową na poziomie piętra. 
 Przepływ wody w poszczególnych obiegach grzewczych wymuszony jest 
przez pompy obiegowe firmy Wilo. 
 
3.5. Instalacja odprowadzenia spalin 
 Odprowadzenie spalin z każdego z kotłów zaprojektowano poprzez system 
powietrzno-spalinowy z obejmami i uszczelkami Ø125/80. Przewody kominowe od 
kotła wyprowadzone będą na zewnątrz ponad kalenicę budynku. Długość przewodu 
powietrzno-spalinowego ca. 6,5 m. 
 Pobór powietrza do spalania następuje na zewnątrz poprzez system 
kominowy powietrzno – spalinowy. 
 Łączenie rur przewodowych komina na uszczelkę. 
 W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia kondensatu, przewody 
poziome należy prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotła. 
 
3.6. Sieć przewodów 
 Sieć przewodów w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych systemu KAN-
therm Steel łączonych za pomocą kształtek systemowych zaprasowywanych. Dla 
średnic do 50 mm połączenia przewodów z armaturą gwintowane, dla pozostałych 
średnic za pomocą kołnierzy. 
Prowadzenie przewodów 
Przewody poziome w kotłowni należy prowadzić na konstrukcjach wsporczych  
lub podwieszeniu do stropu, ze spadkiem 5‰ w kierunku do źródeł ciepła lub 
rozdzielaczy. Prowadzenie przewodów w kotłowni na wysokości 2,0÷2,2 m dla 
umożliwienia eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń z poziomu podłogi 
kotłowni. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych (umożliwienie wzdłużnego przemieszczania się przewodu). Przestrzeń 
między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym. 
 
Izolacja termiczna 
Przewody w kotłowni należy zaizolować termicznie wełnę mineralną w płaszczu 
aluminiowym o grubości zależnej od średnicy izolowanego przewodu: 
Średnica: Grubość izolacji: 
Ø 35x1,5 15 mm 
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Ø 42x1,5 20 mm 
 
Kompensacja wydłużeń termicznych 
Kompensacja wydłużeń termicznych przez samokompensację. 
 
Armatura 
Armatura w kotłowni o połączeniach gwintowanych. 
 
Odpowietrzenie instalacji 
Instalacji należy zapewnić odpowietrzenie, które umożliwi usuwanie powietrza  
z instalacji w czasie jej napełniania, rozruchu i eksploatacji oraz dopływ powietrza 
przy opróżnianiu instalacji z wody. Przewiduje się odpowietrzenie za pomocą 
automatycznych odpowietrzników, umieszczonych na kotle, na rozdzielaczach i w 
najwyższych punktach prowadzonych instalacji. 
 
Odwodnienie instalacji 
Opróżnienie instalacji z wody przez kurki spustowe umieszczone na poszczególnych 
urządzeniach oraz rozdzielaczach. 
 
3.7. Kotłownia 

Projektowane, adaptowane pomieszczenie kotłowni zostanie wydzielone. 
Pomieszczenie kotłowni o łącznej powierzchni 3,4 m2, kubatura 10,2 m3. Kotłownia 
jest wbudowana i zlokalizowana na poziomie parteru. Przegrody budowlane o 
odporności ogniowej REI 60 min (ściany i strop), drzwi EI30 min. Pomieszczenie 
kotłowni ma połączenie z pozostałą częścią budynku. Wejście do kotłowni jest z 
korytarza, poprzez drzwi o wymiarach 1,0x2,0 m, które otwierają się na zewnątrz 
kotłowni. Drzwi do kotłowni posiadają atest i są odporności ogniowej 30 minut. 

Pomieszczenia dla kotłów typu „C” nie wymagają specjalnych wymagań 
dotyczących doprowadzenia powietrza do spalania, ponieważ kotły te pobierają 
powietrze niezbędne do spalania gazu bezpośrednio z zewnątrz pomieszczenia, 
natomiast spaliny są wydzielane i odprowadzane bezpośrednio na zewnątrz. 
 Pomieszczenie należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne zgodnie z 
wymaganiami stopnia ochrony IP-65. 
 Kotłownia nie wymaga stałej obsługi, a jedynie okresowego doglądania. 
Zaleca się, aby prace montażowe w kotłowni i eksploatację prowadziła firma 
uprawniona do dystrybucji i serwisowania urządzeń firmy ATAG. 
 
4. WYTYCZNE BRANŻOWE: 
Branża architektoniczno-budowlana 
- ściany i strop kotłowni wykonać o odpowiedniej odporności ogniowej REI 60 min, 
- drzwi wejściowe do kotłowni wykonać o wymiarach w świetle min. 1,0×2,0 m 
samozamykające, otwierane na zewnątrz pod naciskiem, wykonane z materiału 
niepalnego, o klasie odporności ogniowej EI 30 min., 
- posadzkę w kotłowni wykonać z materiałów niepalnych i nienasiąkliwych, wyłożoną 
płytkami ceramicznymi i ułożoną ze spadkiem 1% w kierunku kratki odpływowej. 
 
Branża elektryczna 
- wykonać zasilenie kotła, automatyki, pomp obiegowych, 
- instalację elektryczną wykonać w klasie I zabezpieczenia przed porażeniem 
elektrycznym, 
- wykonać oświetlenie pomieszczenia kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia 
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ochrony IP-65, 
- w pomieszczeniu kotłowni przewidzieć gniazdko o napięciu bezpiecznym 24V oraz 
gniazdko narzędziowe o napięciu 230 V, 
- wykonać uziemienie kominów i instalacji rurowych, 
- wykonać przewód zerowania, 
- na zewnątrz pomieszczenia umieścić łatwo dostępny awaryjny wyłącznik prądu,  
- czujnik temperatury zewnętrznej umieścić po stronie północnej budynku na 
wysokości 2,5 m. 
 
5. WARUNKI WYKONANIA 
• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL, z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych oraz z instrukcją 
dostarczoną przez producentów poszczególnych części składowych instalacji. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz z instrukcjami montażowymi 
producentów poszczególnych części składowych instalacji. 

• Montaż instalacji należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych 
przez właściwe instytucje państwowe. 

• Całość prac wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające właściwe 
uprawnienia wykonawcze. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi 
przepisami prawnymi i normami. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z treścią uzgodnień 
dokumentacji i uwzględnić wszystkie zawarte w nich uwagi. 

• Do protokołu odbioru, Wykonawca powinien dołączyć dokumenty dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie na wszystkie materiały i urządzenia. 

• Próby ciśnieniowe instalacji c.o. wykonać na zimno i na gorąco na ciśnienie 0,6 
MPa w czasie t=30 min. 

• Po odbiorze instalacji oraz po wykonaniu izolacji termicznej należy oznakować 
przewody zgodnie z kierunkiem przepływu. 

• Przed przekazaniem do eksploatacji, instalację c.o. dokładnie wypłukać i 
wyregulować (po próbach ciśnieniowych). Do regulacji należy przystąpić po 3 
dobowym okresie działania instalacji. 

• Rurociągi przechodzące przez ściany lub stropy prowadzić w tulejach ochronnych 
większych o dwie dymensje od średnicy rury, umożliwiających wzdłużne 
przemieszczanie się przewodów, wystających co najmniej 1 cm od powierzchni 
ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem 
plastycznym lub elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury i nie 
powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne 
połączenie na przewodzie. 

• Przy przejściach przewodów instalacji przez przegrody p.poż. (ściany, stropy) 
wykonać przejścia dla rur niepalnych za pomocą zaprawy ogniochronnej. 

• Ewentualne odstępstwa od dokumentacji są dopuszczalne tylko po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody Inwestora oraz nadzoru autorskiego. 

• W przypadku zmian prowadzenia przewodów należy zapewnić odpowietrzenie 
w najwyższych punktach instalacji, a odwodnienie w najniższych. 

• W czasie prób szczelności wykonać regulację i pomiary. 
• Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z normami. 
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• Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonane będą z materiałów niezapalnych 
oraz nierozprzestrzeniających ognia. 
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III. OBLICZENIA 
 
1. Bilans cieplny 
Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o.: Q =   33,3 kW 
 
2. Dobór kotła 
Zapotrzebowanie na ciepło budynku równe ca. 33,3 kW pokrywać będzie naścienny, 
gazowy, kondensacyjny kocioł. Dobrano kocioł gazowy firmy ATAG typ Q38SR o 
mocy 35,0 kW. Kocioł wyposażony jest w modulowany palnik gazowy na gaz ziemny. 
Kocioł będzie sterowany za pomocą sterownika automatyki pogodowej. 
 
3. Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji ogrzewania 
Dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. załączono do opracowania w postaci 
karty doborowej. 
 
4. Dobór zaworu bezpieczeństwa 
Kocioł Q38SR o mocy 35 kW: 
Kocioł dostarczony będzie wraz z przyłączeniową grupą pompową, w której znajduje 
się membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy ¾” na ciśnienie 3 bar. Zawór ten 
należy ustawić na ciśnienie pełnego otwarcia 2,5 bar. 
 
5. Dobór komina 
Odprowadzenie spalin z każdego z kotłów zaprojektowano poprzez system 
powietrzno-spalinowy z obejmami i uszczelkami Ø125/80. Przewody kominowe od 
kotła wyprowadzone będą na zewnątrz ponad kalenicę budynku. Długość przewodu 
powietrzno-spalinowego ca. 6,5 m. 
Pobór powietrza do spalania następuje na zewnątrz poprzez system kominowy 
powietrzno – spalinowy. 
Łączenie rur przewodowych komina na uszczelkę. 
W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia kondensatu, przewody poziome 
należy prowadzić ze spadkiem 3% w kierunku kotła. 
 
6. Dobór pomp obiegowych: 
Dobór pomp obiegowych dla obiegów grzewczych załączono do opracowania w 
postaci kart doborowych. 
 
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kotłownia gazowa nie wymaga stałej obsługi.  
Zaleca się, aby prace montażowe eksploatację pompy ciepła prowadziła firma 
uprawniona do dystrybucji i serwisowania urządzeń firmy ATAG. 
Drzwi kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. 
 
8. Przyłącze wody zimnej do kotłowni 
Woda zimna doprowadzona jest do kotłowni. Woda zimna wykorzystywana będzie do 
napełniania instalacji c.o. 
 
 

opracowanie: 
mgr inż. Adam Dziewięcki 

upr. bud. nr: SWK/0166/POOS/09 
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