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Warunki techniczne do dostawy dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o.  

i c.w.u. dla budynku hydroforni MPWiK przy ul. Brydaka w Rzeszowie 
 
 

 

   I. Moc cieplna węzła:   

- na cele c.o. - 37 kW, 

- na cele c.w.u. - 15 kW.  

II.  Warunki ogólne   

1. Węzeł cieplny c.o./c.w.u. z priorytetem termicznym należy wykonać w formie gotowego 

kompaktu do zabudowy naściennej w obudowie, do bezpośredniego przyłączenia do 

wysokoparametrowej sieci cieplnej, z automatyką pogodową (regulator pogodowy z 

czujnikiem temperatury zewnętrznej). Dla węzła należy przewidzieć szafkę zasilająco – 

sterującą.   

2.  Uzupełnianie zładu jest przewidziane z powrotu sieciowego. 

3.  Węzeł c.o./c.w.u. należy wyposażyć w wymienniki ciepła płytowe, regulator różnicy 

ciśnień z ograniczeniem przepływu wspólny dla węzła c.o./c.w.u. , zawór regulacyjny c.o. z 

siłownikiem, zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem ze sprężyną powrotną montowany na 

rurociągu zasilającym wysokich parametrów, pompę obiegową elektroniczną, zawór 

bezpieczeństwa c.o. z nastawą – 3,5 bar, zawór bezpieczeństwa c.w.u. z nastawą – 6,0 bar, 

manometry, termometry, naczynie przeponowe, zawory odcinające kulowe. Czujniki 

temperatury stosować zanurzeniowe Pt 1000.   

4. Wymiary kompaktu nie mogą być większe niż (wysokość/szerokość/głębokość): 850 x 700  

x 300mm. 

5. Kompaktowy węzeł cieplny nie należy wyposażać w licznik ciepła.   

6. Okablowanie węzła należy przewidzieć w kompakcie.  

 

III. Warunki szczegółowe  

1. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 0C,  

2. Temperatura obliczeniowa wody sieciowej w okresie przejściowym i lata - 65/40 0C, 

3. Ciśnienie robocze -16 bar,  

4. Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu sieci ciepłowniczej do węzła - 4 bar,  

5. Pojemność zładu instalacji c.o. – 0,6 m3, 

6. Wysokość statyczna budynku – 1,0 bar,  

7. Ciśnienie w naczyniu przeponowym przyjąć - 3 bar, 

8. Temperatury obliczeniowe wody instalacyjnej c.o. - 90/700 C, 

9. Temperatura c.w.u. 55/50C, 

10. Opory hydrauliczne instalacji c.o. przyjąć - 20 -25 kPa.   

 

IV. Uwagi końcowe 

Poza kompaktem należy dostarczyć: 

1. Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności V=150l z króćcami górnymi, PN 

0,6 MPa,  

     z izolacją termiczną.  

2. Pompę cyrkulacyjną elektroniczną, przyłącza gwintowane, Dn 25mm, stal nierdzewna, 

Hpmax =60 kPa, Qmax =0,5 m3/h   
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 


