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Wytyczne budowy kompaktowego węzła cieplnego przy ul. Starzyńskiego 10 

(Budowa ramy węzła, montaż urządzeń) 

 
 

1. Wymiary węzłów (jedno, dwu lub wielofunkcyjnych) dostosowane do pomieszczenia    węzła z 

uwzględnieniem zasobnika, naczynia przeponowego, węzła pomiarowego zimnej wody, rozdzielaczy oraz 

szafki elektrycznej i innych urządzeń wyposażenia węzła. Wymiary poszczególnych modułów, urządzeń 

dostosowane do możliwości transportu przez ciągi komunikacyjne na obiektach do pomieszczenia węzła. 

Ustawienie w pomieszczeniu węzła kompletu urządzeń pozwalające na poprawną eksploatację.    

2. Wielokrotność modułów łączona ze sobą za pomocą połączeń śrubowych.  

3.  Łatwy demontaż i rozłączność z jednoczesnym zagwarantowaniem stabilności urządzeń.  

4. Możliwość transportu wózkiem widłowym lub paletowym.  

5. Regulowane stopy konstrukcji ramy do wypoziomowania modułów.  

6. Ramę węzła wykonać jako zespoloną, spawaną lub skręcaną, w kształcie prostopadłościanu w wewnątrz 

której są zamontowane urządzenia węzła.  

7. Usytuowanie urządzeń w węźle nie może utrudniać dostępu do innych elementów węzła. 

     Sposób wykonania konstrukcji węzła powinien zapewnić ergonomiczny i bezpieczny dostęp 

     do obsługi wszystkich podzespołów węzła a także umożliwić wymianę elementów hydraulicznych bez ryzyka   

      zalania elementów AKPiA i urządzeń elektrycznych. 

8. Urządzenia węzła cieplnego powinny być zamontowane w węźle w położeniu wymaganym przez DTR 

producentów poszczególnych urządzeń. 

9.  Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak przetworniki przepływu, 

     pompy, zawory regulacyjne, siłowniki, czujniki temperatur, termostaty itp. powinny być 

montowane w węźle z uwzględnieniem łatwego demontażu, dostępu i obsługi w tym     zakresie. 

10. Pompy (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby oś 

silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna     skrzynka przyłączeniowa pompy powinna 

zapewniać wymagane przez producenta     chłodzenie elektroniki i silnika.  

11. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi powinny być montowane w pozycji     zgodnym z 

instrukcją montażu producenta z siłownikiem skierowanym do góry      (siłownik nad zaworem).  

Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń      elektrycznych i 

AKPiA pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami      automatycznymi, a także w pobliżu 

wylotów króćców spustowych wody z rurociągów      węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 

 12.Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń      pomiarowych służących 

do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do      przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny 

z warunkami montażu określonymi      przez producenta.  

   Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób      montażu czujników 

oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów      przyłączanych przed i za urządzeniem 

pomiarowym przepływu. Ciepłomierz należy   zamontować w poziomie z zastosowaniem odcinków prostych 

(5 x DN) na napływie oraz (3 x DN) na wypływie. Czujniki ciepłomierza oraz zaworu regulacyjnego na 

zasilaniu i powrocie zamontować w odcinek rurociągu o średnicy minimalnej DN 50. Zanurzenie czujników 

zgodnie z kartą produktu. 

13. Węzeł c.w.u po stronie wtórnej wykonać ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z kształtek nierdzewnych 

skręcanych. Materiał zastosowany w węźle potwierdzony atestem PZH. 

14. Spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji.  

15. Urządzenia i rurociągi w węźle kompaktowym powinny być zamontowane i umocowane do ramy węzła tak 

aby nie przenosiły drgania na instalacje.  

16. Wymiennik mocowany do ramy lub podstawy w sposób umożliwiający montaż/demontaż izolacji oraz 

wymiennika.   

17. Wszystkie urządzenia zamontować wewnątrz ramy.  


