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 Załącznik nr 4  

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/59/21 
 

WYTYCZNE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE WĘZŁÓW 

CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM  

RZESZOWA. 
 

 

1. WYTYCZNE BUDOWY KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO  

Budowa ramy węzła, montaż urządzeń. 
 

1. Wymiary węzłów (jedno, dwu lub wielofunkcyjnych) muszą być 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 należy dostosować do 

możliwości transportu przez ciągi komunikacyjne na obiektach do pomieszczenia węzła oraz 

uwzględnić 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. Ramę należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez malowanie. Ramę należy wykonać z profilu stalowego zamkniętego 

o wymiarach 40x40x3 mm. Wszystkie urządzenia węzła muszą być zamontowane na 

ramie, nie dopuszcza się montażu do ściany pomieszczenia 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.  

 Pompę należy montować w kompakcie na wysokości min. 1,0 m od posadzki.  

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      
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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.    

 Dla przetworników ultradźwiękowych nie montować urządzeń zniekształcających 

strugę przepływu w odległości mniejszej niż 30D. Przetworniki ultradźwiękowe muszą 

posiadać na połączeniu z rurociągiem uszczelkę płaską. (Końcówki do wpawania z 

nakrętkami („półśrubunki”) umożliwiające montaż przetworników przekaże Zamawiający). 

 Czujniki temp. montować na kolanach lub stosować pogrubienia tak aby czujnik był 

zanurzony poniżej osi strumienia 10 mm. Mufki (z gwintem wew.) do wspawania 

niezbędne do montażu czujników temp. przekaże Zamawiający).  

Miejsce montażu elementów układu pomiarowego po winno być łatwo dostępne                       

i umożliwiające odczyt etykiet technicznych. 

 Wszystkie elementy ciepłomierza (przelicznik ciepła, przetwornik i czujniki 

zanurzeniowe) powinny być oddalone od siebie poniżej 3 m. 

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

skręcanych. Materiał zastosowany w węźle potwierdzony atestem PZH. Rury i kształtki 

stosować PN 1,0 MPa. Materiały mają być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad 

w szczególności wżerów fałd i szczelin. 

 

Lp Materiał Średnica x grubość ścianki 

25 

Rura ze szwem,  cr-ni, stal 316, PN 1,0 

Mpa 

26,9 x 2,6 

26 33,7 x 3,2 

27 42,4 x 3,2 

28 48,3 x 3,2 

29 60,3 x 3,0 

30 76,1 x 3,0 

 

14. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:  

 - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020, poz. 215) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

  - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

2019, poz. 155), 

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 
 

15. Materiały winne odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy „Prawo Budowlane”.  

 

16. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty tj. deklaracje zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed                  

1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie                                       

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.). 
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17. Materiały muszą posiadać Atest higieniczny PZH lub Świadectwo jakości zdrowotnej, 

ponieważ będą przeznaczone do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, instalacjach grzewczych (dot. materiałów 

stalowych chromoniklowych). 
 

18. Spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji.  

19. Urządzenia i rurociągi w węźle kompaktowym powinny być zamontowane i umocowane do 

ramy węzła tak, aby nie przenosiły drgania na instalacje.  

20. Wymiennik mocowany do ramy lub podstawy w sposób umożliwiający montaż/demontaż 

izolacji oraz wymiennika.   

21. Wszystkie urządzenia zamontować wewnątrz ramy.  

22. Otuliny rur i kształtek izolacyjnych wykonać z półsztywnej pianki poliuretanowej w osłonie 

z foli PCV. Otuliny muszą spełniać poniższe wymagania. 

- materiał izolacyjny półsztywny, wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej 

spienionej; 

- gęstość – około 20kg/m3; 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤  0,0370 W/mK (przy 40OC); 

- temperatura pracy do +135OC 

- klasa reakcji na ogień (wg EN 13501) E 

- dobra odporność chemiczna; 

- nieszkodliwa dla zdrowia 

Na zakończeniach izolacji należy stosować rozety. 

 

23. Wymagania dla rur i kształtek stalowych. Materiały mają być fabrycznie nowe, 

nieużywane i wolne od wad w szczególności wżerów fałd i szczelin. 

 

Lp Materiał Norma EN 

    EN 10253-2 Typ A 

1 

Trójnik stalowy do spawania 

 

stal P235GH, P265GH, dla DN≤50 

P235TR2, P265TR2 wg PN-EN 13480-2 

33,7 x 2,6 

2 42,4 x 2,6 

3 48,3 x 2,6 

4 60,3 x 2,9 

5 76,1 x 2,9 

6 88,9 x 3,2 

  typ 01 wg EN 1092-1: 2013 

7 

Kołnierz płaski do przyspawania 

 

materiały - stale niestopowe: 

  S235JR wg PN-EN 10025-1 

  S235JRG2 wg PN-EN 10025-1 

  P265GH wg PN-EN 10028-2 

DN 15 (rura 21,3) PN16 lub PN 25 lub PN40 

8 DN 20 (rura 26,9) PN16 lub PN 25 lub PN40 

9 DN 25 (rura 33,7) PN16 lub PN 25 lub PN40 

10 DN 32 (rura 42,4) PN16 lub PN 25 lub PN40 

11 DN 40 (rura 48,3) PN16 lub PN 25 lub PN40 

12 DN 50 (rura 60,3) PN16 lub PN 25 lub PN40 

13 DN 65 (rura 76,1) PN 16 

14 DN 80 (rura 88,9) PN 16 

  Kolana wg EN 10253-2: 2007 typ A 

15 

Łuk hamburski 

Kolana hamburskie  

łuki gięte typ 3D R=1,5 D wg PN-EN 

10253-2 

stal P235GH, P265GH, dla DN≤50 

P235TR2, P265TR2 wg PN-EN 13480-2 

21,3 x 2,6 

16 26,9 x 2,6 

17 33,7 x 2,6 

18 42,4 x 2,6 

19 48,3 x 2,6 

20 60,3 x 2,9 

21 76,1 x 2,9 

22 88,9 x 3,2 



 4 

  wg PN-EN 10216-2 :2014-02 

23 

Rura stalowa czarna bez szwu 

gatunek stali P235GH 

17,2  x 2,6 

24 21,3 x 3,2 

25 26,9 x 3,2 

26 33,7 x 3,2 

27 42,4 x 3,2 

28 48,3 x 3,2 

29 60,3 x 3,2 

30 76,1 x 3,2 

  

PN-EN 10217-2:2019-05 

Wymiary i grubości ścianek  

wg PN-EN 10220 200 

31 

Rura przewodowa stalowa czarna ze 

szwem wzdłużnym wykonane ze stali 

niestopowych  

w gatunku stali P235GH lub P265GH 

88,9 x 3,2 

 

24. Zabezpieczenia antykorozyjne 

 Przed wykonaniem izolacji termicznej i zakończeniu montażu rur, przewody należy 

oczyścić do 3 stopnia czystości przez szczotkowanie wg PN-70/H97050. Ocenę stanu 

powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z normą PN-70/H-97051 oraz 

instrukcją KOR 3A. Malowanie rurociągów wykonać farbą ftalowo-silikonową 

przeciwrdzewną przeznaczoną do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych 

powierzchni rurociągów cieplnych o temp. czynnika grzejnego do 150 0C. 

25. Wykonawca dostosuje konstrukcję węzła do wymiarów pomieszczenia, wymiarów        

otworów komunikacyjnych oraz rozmieszczenia rozdzielaczy, instalacji wewnętrznych 

i wejścia przyłącza cieplnego. 

26. Wykonawca wspawa tulejki z gwintem wewnętrznym pod osłony czujników 

zanurzeniowych. Tulejki dostarczy Zamawiający. 

27. Na izolacji należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (czerwone strzałki na 

zasilaniu i niebieskie na powrocie). 

28. Spawacze, wykonujący spawanie rurociągów i konstrukcji węzła powinni posiadać 

kwalifikacje zgodnie z normą międzynarodową PN-EN 287-1:2011 – „Egzamin 

kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie – Część 1: Stale”, uprawniające do stosowania 

danych metod spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania.  

Numer procesu spawania wg PN-EN ISO 4063: 311 – gazowe lub 111 – elektrodą 

otuloną. Rodzaj złącza: rura. 
 

Zamawiający zastrzega możliwość wyrywkowej wizualnej kontroli spawów a w 

razie wątpliwości co do jakości spawu także oceny innymi metodami nieniszczącymi. 

Wykonawca do protokołu odbioru węzła dołączy oświadczenie o wykonaniu spawów 

przez osoby posiadające ww. kwalifikacje. 

29. Wykonawca wyznaczy kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych, który będzie sprawował nadzór nad wykonywanymi robotami. 

30. Wykonawca do protokołu odbioru węzła dołączy protokół z próby ciśnieniowej podpisany 

przez kierownika robót. 

 

 


