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                                                                                  Załącznik nr 5 

                                                                                        znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/29/20/UE

                                     

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

jakie powinny spełniać urządzenia montowane w węzłach cieplnych 
 

MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 
 

1. Elektroniczne regulatory temperatury. 

2. Zawory regulacyjne z siłownikami dla obiegów c.o.  

3. Zawory regulacyjne z siłownikami dla obiegów c.w.u. 

4. Czujniki temperatury.  

5. Termostaty.  

6. Reduktory ciśnienia, regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, regulatory 

różnicy ciśnień i przepływu, regulatory różnicy ciśnień.  

7. Zawory kulowe kołnierzowe i z końcówkami do wspawania.   

 

8. Zawory kulowe z gwintem wewnętrznym w wersji gwint wew./gwint wew. (mufowe) 

 

9. Naczynia wzbiorcze przeponowe. 

10. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne. 

11. Liczniki ciepła. 

12. Izolacja termiczna. 

13. Wykaz dokumentów niezbędnych przy dostawie. 
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1.   Elektroniczne regulatory temperatury c.o.  i / lub  c.w.u. 
 

a.   regulator musi zawierać kanał regulacyjny dla c. o.  i/lub kanał regulacyjny dla c. w. u., 

b.   regulator musi być dostosowany do współpracy z wymiennikowym węzłem cieplnym  c.o.  i/lub 

wymiennikowym węzłem przygotowania ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem,  

c.   napięcie zasilania 230V, 50Hz, 

d.   stopień ochrony: minimum IP40, 

e.    musi mieć możliwość montażu na szynie DIN 

f.    II klasa ochronności,  

g.   temperatura pracy: 0…40OC  

h.    regulator musi komunikować się dwustronnie z systemem zewnętrznym za pomocą łącza RS-232  

       lub RS485. 
 

1.1.  Kanał regulacyjny c.o. :  

a.   typ:  „pogodowy”  

b.   charakterystyka:  PI  lub  PID, 

c.   wyjście sterujące trójpołożeniowe 230V, 50Hz 

d.   charakterystyki regulacyjne: wymagana charakterystyka regulacyjna liniowa („krzywa grzania”),  

e.   zakres nastaw nachylenia charakterystyk regulacyjnych liniowych, przynajmniej: 

      ■   zasilanie instalacji c.o.:   s = 1,0  3,0 z dokładnością maksimum co 0,1 

f.   dopuszcza się charakterystyki regulacyjne definiowane przy pomocy minimum  4 punktów  

   Tzas = f (Tzew), 

g.    zakres temperatur zewnętrznych (zakres działania regulatora) przynajmniej:  -20C  +20C, 

h.    zakres przesunięcia równoległego charakterystyk regulacyjnych przynajmniej:   9C,  

  - z podziałką maksymalnie co 5C;  

i.   ograniczenie zakresu nastaw temperatury regulowanej:  minimum i maksimum, górna wartość  

 ograniczenia temperatury regulowanej instalacji c.o. maksimum 95C; 

j.    programowane, sterowane zegarem tygodniowym, obniżenia temperatury wody zasilającej c.o.:  

      ■   podziałka zegara:  maksymalnie co 2 godziny, 

      ■   zakres obniżenia:  0C  10C z podziałką co 1C;  

k.   zakres proporcjonalności: nastawialny z zakresu 5C  15C z podziałką maksymalnie co 1C;  

dopuszcza się występowanie nastawy wzmocnienia regulatora z określonym przez producenta 

sposobem przeliczenia na zakres proporcjonalności, 

l.   czas zdwojenia: nastawialny z zakresu 1 min  10 min  z podziałką maksymalnie co 1 min, 

m.   strefa nieczułości: stała, maksymalnie  + 2 C; zalecana nastawialna z zakresu: co najmniej   

  1C  3 C, nie większego niż 0,5C  10 C ;  z podziałką maksymalnie co 0,5C, 

n.   funkcja wyłączenia automatycznego działania tak, by można było ręcznie sterować ruchami  

 siłownika (np. przyciskami, przełącznikami lub pokrętłem) z regulatora, 

o.    przełącznik rodzaju pracy, umożliwiający wybór wariantu pracy regulatora, mający co najmniej 

następujące pozycje: 

      ■  praca normalna bez obniżeń temperatury wody zasilającej c.o.  

     - mimo wprowadzenia nastaw obniżeń, nie są one realizowane, 

      ■  praca z obniżeniem temperatury wody zasilającej c.o. w okresie czasu nastawionym zegarem, 

                  - patrz: p. 1.1.j 

      ■  położenie neutralne - funkcje regulatora są wyłączone, możliwe jest sterowanie ruchami 

          siłownika, 

p. wyłączenie / załączenie ogrzewania jest sterowane temperaturą zewnętrzną: 

jeżeli mierzona temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej wartości nastawionej na regulatorze  

temperatury ( plus wartość histerezy ) natychmiast następuje zamknięcie zaworu regulacyjnego c.o.  

i wyłączenie  pompy obiegowej c.o., dopuszcza się wyłączenie pompy obiegowej z opóźnieniem nie 

większym niż dwukrotny czas przestawienia zaworu.   Maksymalna histereza do  + 0,5 C; 

po zamknięciu zaworu regulacyjnego c.o. i zatrzymaniu pompy obiegowej c.o. pompa ta  

powinna być automatycznie okresowo włączana: ●  na czas co najmniej 30 sekund, 

                                           ●  nie rzadziej niż raz na tydzień. 
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Po spadku rzeczywistej temperatury zewnętrznej mierzonej przez regulator poniżej wartości 

wyłączenia nastawionej na regulatorze (minus wartość histerezy) natychmiast zostaje uruchomione 

c.o. (załączenie pompy obiegowej c.o. i otwarcie zaworu regulacyjnego ).     

Maksymalna histereza do  - 0,5 C; 

      ■  zakres wartości zadanej temperatury zewnętrznej:  10C  20C, 

      ■  podziałka maksimum  1C; 

r. minimum 3 wejścia rezystancyjne dla czujników Pt 1000. 
 

1.2.   Kanał regulacyjny c.w. 

a.   typ:  stałowartościowy, 

b.   charakterystyka:  PI lub PID, 

c.   wyjście sterujące:  trójpołożeniowe, 

d.   zakres nastaw:  jak najwęższy obejmujący wartość 55C, 

e. górna wartość zakresu nastaw: maksimum 80C; wartość ta może być wyższa od 80C  

w przypadku, gdy w regulatorze jest utrudniony dostęp do nastawy górnej wartości zakresu  

nastaw regulowanej temperatury dostęp chroniony np.: kodem , kartą magnetyczną lub kluczem 

elektronicznym, 

f. podziałka zakresu nastaw: maksymalnie co 1C, 

g. zakres proporcjonalności: nastawialny z zakresu 5C  15C z podziałką maksymalnie co 1C; 

 dopuszcza się występowanie nastawy wzmocnienia regulatora z określonym przez producenta 

sposobem przeliczenia na zakres proporcjonalności, 

h.   czas zdwojenia: nastawialny z zakresu  30  180 s z podziałką maksymalnie co 10 s, 

i. strefa nieczułości: stała, maksymalnie  + 2 C; zalecana nastawialna z zakresu: co najmniej   

 1C  3 C, nie większego niż 0,5C  10 C ;  z podziałką maksymalnie co 0,5C, 

j. funkcja wyłączenia automatycznego działania tak, by można było ręcznie sterować ruchami 

 siłownika (np. przyciskami, przełącznikami lub pokrętłem) z regulatora i/lub na samym siłowniku, 

k. okresowa, automatyczna dezynfekcja termiczna całej instalacji ciepłej wody tzn. łącznie z obiegiem 

 cyrkulacyjnym, przy temperaturze wody nie niższej niż 70C, 

l. minimum 1 wejście rezystancyjne dla czujnika Pt 1000. 
 

1.3. W przypadku gdy elektroniczne regulatory temperatury c.o. i c.w.u. posiadają odrębne klucze 

aplikacyjne należy dostarczyć klucz aplikacyjny do każdego zaoferowanego regulatora. 
 

2.   Zawór regulacyjny c.o. z siłownikiem - zawór regulacyjny z siłownikiem przeznaczone do 

instalowania w węzłach cieplnych w rurociągu wody sieciowej zasilającym wymiennik c.o., 

zawór regulacyjny powinien zostać całkowicie zamknięty i otwarty przez siłownik. 
 

2.1.   Zawór regulacyjny c.o. 

a. zawór odciążony hydraulicznie z charakterystyką przepływową: stało procentową (dzieloną) 

b. maksymalna temperatura medium:  130C, 

c. ciśnienie pracy:  minimum 1,6 MPa (przy T = 130C), 

d.   stopień otwarcia zaworu regulacyjnego  kv / kvs  nie większy niż 0,8, 

e. ciśnienie nominalne:  PN 25, zgodnie z normą  PN-EN1333:2008, 

f. wykonanie zaworu: z końcówkami do wspawania, 

g. materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem mają być wykonane zgodnie  

 z normą DIN 4747 tabela 1 ( żeliwo szare niedopuszczalne ), 

h. materiał gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) o zróżnicowanej twardości,  

       dla grzyba zaworu dopuszcza się inne materiały nierdzewne, 

i. pozycja montażowa:  pozioma lub pionowa, prosty odcinek rurociągu. 
 

2.2.   Siłownik c.o. 

a. zasilanie elektryczne napięciem 230V, 50Hz,  

b. sygnał sterujący: trzypunktowy, 

c. czas działania siłownika powodujący wykonanie pełnego skoku zaworu regulacyjnego: 

      ■  maksimum 3 min  

d. siłownik wyposażony w ręczne (mechaniczne) sterowanie (pokrętłem lub specjalnym narzędziem), 

e. siłownik wyposażony we wskaźnik położenia. 
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f. stopień ochrony: minimum IP54, 

g. temperatura pracy: 0…50OC 

h. minimalna siła siłownika: 450N 

i.    funkcja awaryjnego zamykania realizowana za pomocą sprężyny zwrotnej (w przypadku 

uwzględnienia tego warunku w zamówieniu). 
 

3.   Zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem - przeznaczone do instalowania w węzłach cieplnych 

w rurociągu wody sieciowej zasilającym wymiennik c.w.u., 

zawór regulacyjny powinien zostać całkowicie zamknięty i otwarty przez siłownik 
 

3.1.  Zawór regulacyjny c.w.u. oraz dla celów c.t. (węzły zasilające instalacje mieszkaniową węzłów 

cieplnych, tzw. ‘logotermy”. 

a. zawór odciążony hydraulicznie z charakterystyką przepływową:  stało procentową  (dzieloną) 

b. maksymalna temperatura medium:  130C, 

c. ciśnienie pracy:  minimum 1,6 MPa (przy T = 130C), 

d.   stopień otwarcia zaworu regulacyjnego  kv / kvs  nie większy niż 0,8  

e. ciśnienie nominalne:  PN 25, zgodnie z normą  PN-EN1333:2008, 

f. wykonanie zaworu: z końcówkami do wspawania, 

g. materiał korpusu zaworu i jego części pracujące pod ciśnieniem mają być wykonane zgodnie  

       z normą DIN 4747 tabela 1 ( żeliwo szare niedopuszczalne ) 

h. materiał gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) o zróżnicowanej twardości,  

       dla grzyba zaworu dopuszcza się inne materiały nierdzewne, 

i. pozycja montażowa:  pozioma lub pionowa, prosty odcinek rurociągu. 
 

3.2.  Siłownik c.w.u.  oraz dla celów c.t. ((węzły zasilające instalacje mieszkaniową węzłów 

cieplnych, tzw. ‘logotermy”. 

a.   zasilanie elektryczne napięciem 230V, 50Hz,  

b. sygnał sterujący: trzypunktowy, 

c.   czas działania siłownika powodujący wykonanie pełnego skoku zaworu regulacyjnego: 

     ■  maksimum 1 min,  

d.   siłownik wyposażony w funkcję awaryjną (tj. siłownik ma zamknąć zawór regulacyjny przy braku  

 zasilania elektrycznego), realizowana za pomocą sprężyny zwrotnej, 

e. czas awaryjnego zamknięcia zaworu regulacyjnego: ■  minimum 4 s, 

■  maksimum 30 s,              

f. siłownik wyposażony we wskaźnik położenia. 

g. stopień ochrony: minimum IP54, 

h. temperatura pracy: 0…50OC 

i. minimalna siła siłownika: 450N 
 

4.   Czujniki temperatury 

4.1. Czujniki temperatury zanurzeniowe : przeznaczone do instalowania w węzłach cieplnych w 

rurociągu wody instalacyjnej na wyjściu i wejściu do 

wymiennika c.o., oraz na wyjściu z wymiennika c.w.u.  

a. typ: rezystancyjny, głowicowy , lub kablowy  

b. stała czasowa: maksimum 2 s  

c. zakres pomiarowy: 10C  120C,  

d. element pomiarowy: platynowy Pt 1000  

e. sposób montażu: zanurzeniowy, z gwintem ½”  

f. materiał części zanurzeniowej lub jej osłony: stal nierdzewna lub stal niklowana,  

g. długość części zanurzeniowej lub jej osłony od 80 do 120 mm, warunki pracy: ciśnienie minimum 1,6 

MPa przy temperaturze maksimum 120C, ciśnienie nominalne PN16.  

h. stopień ochrony: minimum IP54, 
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4.2.   Czujniki temperatury zewnętrznej  - przeznaczone do instalowania na  ścianie budynku,  

      w którym znajduje się węzeł cieplny.  

a. typ:  rezystancyjny, 

b. stała czasowa  :  maksimum 15 minut, 

c. zakres pomiarowy:  - 30C  + 35C, 

d. element pomiarowy: platynowy Pt 1000 

e. stopień ochrony: minimum IP44 
 

5.   Termostaty 

5.1.   Termostaty dla c.o.: przeznaczone do instalowania w węzłach cieplnych w rurociągu wody 

          instalacyjnej na wyjściu z wymiennika c.o., 

 

a. podwójny – z członami TR i STW, z oddzielnymi nastawami dla członu TR i członu STW. 

b. nastawy dla członów TR i STW obejmujące zakres:  70C  95C, 

c. dolna / górna granica zakresu temperatur:  dla TR   minimum:   0C, maksimum 120C, 

    dla STW minimum: 30C, maksimum 130C, 

d. z funkcją powodującą zamknięcie zaworu regulacyjnego również w przypadku uszkodzenia kapilary, 

e. nastawa wartości zadanej dla członu TR: z zewnątrz obudowy za pomocą pokrętła 
f. nastawa wartości zadanej dla członu STW: przy otwartej obudowie za pomocą pokrętła lub śrubokręta 

g. obciążenie styków:  minimum 2A, 

h. sposób montażu elementu pomiarowego (termostatu):  zanurzeniowy, z gwintem ½” 

i. materiał części zanurzeniowej osłony: stal nierdzewna lub stal niklowana 

j. długość części zanurzeniowej osłony od 80 do 150 mm,  

k. warunki pracy: ciśnienie minimum 1,6 MPa przy temperaturze maksimum 120C, ciśnienie 

nominalne PN16 lub większe, 

l. stopień ochrony: minimum IP54. 
 

5.2.   Termostaty dla c.w.u.: przeznaczone do instalowania w węzłach cieplnych w rurociągu wody 

               instalacyjnej na wyjściu z wymiennika c.w.u., 
 

a. dwuczłonowy – z członami TR i STB z oddzielnymi nastawami dla członu TR i członu STB. 

b. nastawy dla członów :TR obejmujące zakres:  50C  90C, 

          STB obejmujące zakres:  60C  90C,  pożądany 50C  90C 

c. dolna / górna granica zakresu temperatur :  dla TR   minimum:   0C, maksimum 120C, 

     dla STB minimum: 30C, maksimum 130C, 

d. z funkcją powodującą zamknięcie zaworu regulacyjnego również w przypadku uszkodzenia kapilary, 

e. nastawa wartości zadanej dla członu TR: z zewnątrz obudowy za pomocą pokrętła 

f. nastawa wartości zadanej dla członu STB: przy otwartej obudowie za pomocą pokrętła lub śrubokręta 

g. człon STB: odłączający zasilanie elektryczne siłownika zaworu regulacyjnego po przekroczeniu 

      wartości zadanej, z blokadą odłączenia; zwolnienie blokady – możliwe tylko przez obsługę 

      techniczną po zdjęciu pokrywy, 

h. obciążenie styków:  minimum 2A, 

i. sposób montażu elementu pomiarowego termostatu: zanurzeniowy, z gwintem ½” 

j. materiał części zanurzeniowej lub jej osłony: stal nierdzewna lub stal niklowana, 

k. długość części zanurzeniowej osłony od 80 do 150 mm,  

l. warunki pracy: ciśnienie minimum 1,6 MPa przy temperaturze maksimum 120C, ciśnienie 

nominalne PN16 lub większe, 

ł. stopień ochrony: minimum IP54, 
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6.  Reduktory ciśnienia, regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu, regulatory różnicy 

ciśnień i przepływu, regulatory różnicy ciśnień 
 

6.1.  Ciśnienie pracy: min. PN 16, max. temperatura pracy 135 °C  (oba parametry muszą być spełnione 

równocześnie).  

6.2. Przy regulatorach w wersji na powrocie dopuszcza się ciśnienie nominalne PN 16 z max. 

temperaturą pracy 130 °C). 

6.3. Nie dopuszcza się zastosowania regulatorów z jedną stałą wartością nastawy różnicy ciśnień czy też 

jedną stałą wartością przepływu. 

6.4. Wykonanie zaworu: 

a.   zawory z gwintem zewnętrznym z nakręconymi końcówkami do spawania (należy uwzględnić 

złączki przyłączeniowe z końcówkami do wspawania),  

b.   materiał gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) o zróżnicowanej twardości, dla 

grzyba zaworu dopuszcza się inne materiały nierdzewne, 

c.  materiał korpusu i innych części pracujących pod ciśnieniem zgodnie z DIN 4747 tabela 1 (nie 

dopuszcza się wykonania z żeliwa szarego), 

d.   pozycja montażowa: poziomy, prosty odcinek rurociągu, 

e.   regulatory muszą być fabrycznie wyposażone w złączki do podłączenia rurek impulsowych 

(należy również uwzględnić rurki impulsowe o długości 1,5 mb). 

6.5. Na regulatorach różnicy ciśnień i przepływu muszą być umieszczone, w sposób trwały i czytelny, 

następujące oznaczenia: 

a.   typ regulatora, 

b.   nazwa lub znak producenta, 

 c.   numer seryjny lub inne unikatowe oznaczenie identyfikujące dany egzemplarz regulatora 

różnicy ciśnień, 

d.   zakres nastaw różnicy ciśnień. 

e.   współczynnik Kvs zaworu. 

f.    DN 

g.   tmax 

h.   PN 

6.6. Regulatory muszą mieć możliwość zaplombowania wartości nastawy określonego przepływu  

(w przypadku regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu oraz regulatorów różnicy 

ciśnień i przepływu)  i do  zaplombowania wartości nastawy różnicy ciśnień  (w przypadku 

regulatorów różnicy ciśnień, regulatorów różnicy z ograniczeniem przepływu i regulatorów różnicy 

ciśnień i przepływu). 

6.7. W przypadku gdy Zamawiający wymaga w ofercie zastosowania regulatorów różnicy ciśnień  

z ograniczeniem przepływu dopuszcza się również w tym przypadku regulatory różnicy ciśnień  

i przepływu.  
 

7. Zawory kulowe kołnierzowe i z końcówkami do wspawania 

 

1. Zawory należy dobrać dla temperatury t obl  = 1350C przy ciśnieniu pobl = 1,6 MPa. Warunki 

na oba parametry muszą być spełnione równocześnie. Przed wbudowaniem należy dostarczyć 

przedstawicielowi Zamawiającego, kartę katalogową zawierającą wykres zależności 

maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury p=f(t). 

2. Zawory kulowe powinny posiadać dowolny kierunek przepływu oraz możliwość montażu 

dowolnym położeniu. 

3. Przelot przewężony (zredukowany) lub pełny. 

4. Wymiary i tolerancje króćców do spawania z rurociągiem muszą być zgodne z normą PN-EN 

10220:2005.  

5. Króćce do spawania z rurociągiem muszą być wykonane z niestopowych stali niskowęglowych. 

6. Wymiary i tolerancje połączeń kołnierzowych powinny być zgodne z EN 1092-1:2001. 

7. Armatura powinna posiadać napęd ręczny bezpośredni w formie dźwigni. 

8. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego w prawo. 

9. Obrót trzpienia w zaworach z dźwignią powinien być ograniczony do 900. 
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10. Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu, gwarantujący prawidłowe położenie elementu 

odcinającego (kuli) w pozycjach całkowicie otwarty lub całkowicie zamknięty, 

11. Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami 

mechanicznymi (ciśnienie, naprężenie wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz 

niemechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz 

trwałość eksploatacyjną i zużycie materiałów (potwierdzone procedurą CE). 

12. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej 

(takie jak piasek, czy produkty korozji) oraz na kawitację i erozję. 

13. Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi tj. elementów do 

smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu. 

14. Elementy armatury powinny być odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania odnoszące się 

do wody sieciowej określa norma PN-85/C-04601. 

15. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego (kuli) przy 

maksymalnej różnicy ciśnień Δp = pr (Mpa) = 1,6 MPa. 

16. Kula w zaworach osadzona sprężyście za pomocą sprężyn talerzowych, ma być wykonana ze stali 

nierdzewnej (wyklucza się kule powlekane chromem, niklem, itp.), natomiast uszczelka kuli musi 

być wykonana z teflonu z wypełnieniem grafitowym; uszczelnienie to musi gwarantować 

zachowanie kompensacji temperaturowej armatury.  

17. Wysokość tulei prowadzącej trzpień napędowy powinna gwarantować bezkolizyjny i poprawny 

montaż izolacji termicznej. 

18. Uszkodzenia armatury lub jej napędu nie może powodować nagłego zamknięcia powodującego 

uderzenie hydrauliczne, które mogłoby uszkodzić inne elementy systemu ciepłowniczego. 

19. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, odwadniających oraz 

odciążających. 

20. Wyrób ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. 

21. Odlewy muszą być wykonane z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

22. Wszystkie spoiny powinny być kontrolowane przy zastosowaniu kontroli radiograficznej lub 

ultradźwiękowej. 

23. Chropowatość powierzchni obrobionych i nie obrobionych musi być zgodna z normami  

przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury. 

24. Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez kontrolę 

jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, 

warunkach technicznych i normach. 

25. Armatura musi być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych. 

26. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez naniesienie 

powłok ochronnych, np. przez pomalowanie, uchwyt ze stali konstrukcyjnej, galwanizowany lub 

malowany. 

27. Zawory mają być dostarczone z zabezpieczonymi króćcami. 

28. Każdy z zaworów musi posiadać tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej takie informacje 

jak: ciśnienie, temperatura. Materiał z jakiego jest wykonany zawór, średnica, producent. 

29. Zawory muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej nr 2014/68/UE. 
 

 

8. Zawory kulowe z gwintem wewnętrznym w wersji gwint wew./gwint wew. (mufowe) 

1. Parametry pracy które muszą być spełnione jednocześnie: 

- ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa 

- temperatura pracy min. do 95 C 

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową zawierającą wykres zależności maksymalnego 

dopuszczalnego ciśnienia od temperatury p=f(t). 

2. Media robocze: woda ciepła, zimna instalacji  wodociągowych i centralnego ogrzewania. 

3. Korpus zaworów oraz kula zamykająca wg normy PN-EN 13828:2005 lub PN-EN 1254 cz. 1-7. 

4. Uszczelnienie kuli – teflon PTFE. 

5. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, uszczelnienie trzpienia – teflon PTFE. 

6. Zawory muszą posiadać dławik umożliwiający kompensację luzów przy pomocy zwykłego 

płaskiego klucza, (dławik wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej).  

7. Otwieranie zaworu z ograniczeniem do 90 z napędem ręcznym bezpośrednim – dźwignią 

jednoramienną (demontowaną). Dźwignia zaworu (stalowa rączka) pokryta tworzywem. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
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8. Zawory muszą być przystosowane do pracy zarówno w usytuowaniu poziomym jak              i 

pionowym. 

9. Zawory muszą posiadać pełny przelot zgodnie z normą PN-EN 736-3:2010  

punkt 3.3.1. 

10. Zawory muszą posiadać oznaczenia zgodnie z normą PN-EN 13828:2005, przy czym oznaczenie 

ciśnienia nominalnego ma być zgodne z pkt 1.  

11. Powierzchnia wewnętrzna zaworów musi być przystosowana do wody pitnej 

12. Armatura nie może być wyposażona w elementy wymagające okresowej obsługi, to znaczy 

elementów do smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z 

rurociągu. 

13. Zawory mają być odporne na działanie kawitacji i erozję. 

14. Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie sieciowej takie jak piasek 

produkty korozji. 

15. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych 

jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. 

16. Uszczelnienie zaworu odcinającego winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia zaworu. 

17. Badania sprawdzające dla oferowanej armatury muszą być zgodne z PN-EN 12266-1:2012 lub jej 

równoważnikiem.  

18. Zawory muszą posiadać atest higieniczny PZH, stosowne aprobaty techniczne ITB stwierdzające 

przydatność do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności wyrobu ze stosowną normą 

(przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego – montaż w instalacjach sieci 

wodociągowych oraz centralnego ogrzewania).  

19. Minimalna długość części gwintowanej zaworu musi odpowiednio wynosić –  

DN15-11mm, DN20-12mm, DN25-14mm, DN32-15mm, DN40-16mm, DN50-18mm, DN65-

24mm.    
 
 

9. Naczynia wzbiorcze przeponowe. 
 

Naczynia wzbiorcze przeponowe muszą spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 

ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE. 
 

10.Pompy obiegowe i cyrkulacyjne 
 

  1. Pompy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy  

      przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego. 

  2. Pompy muszą posiadać: 

- współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23. 

- Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie  

  zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 

- Atest higieniczny PZH (dotyczy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.). 

- Oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie. 

- Deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi  

  normami i przepisami w tym zakresie. 

  3. Każda pompa musi posiadać możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej  

      obudowie pompy poprzez panel sterowania oraz możliwość zmiany parametrów przy użyciu pilota. 

  Z uwagi na to, każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające          

  zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym  

  zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę. 

  4. Korpus pompy musi posiadać okładziny termoizolacyjne. 

  5. Dopuszczalne parametry pracy: 

- ciśnienie robocze: 1,0 MPa 

- max temperatura czynnika roboczego (dla pomp c.o. i c.t.): 110OC. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
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- zakres temperatury przy zastosowaniu w systemach cyrkulacyjnych c.w.u.: 0OC… + 70OC  

   (czasowe do 75OC) 

  6. Poziom głośności pracy: max 65 dB. 

  7. Regulacja pracy pompy: płynna regulacja prędkości obrotowej. 

  8. Wymagany stopień ochrony: IPX4D 

  9. Klasa izolacji: min F. 

10. Napięcie zasilania: 1x230V, 50/60 Hz 

11. Każda pompa musi posiadać: 

- jedno wejście cyfrowe, 

- dwa wyjścia przekaźnikowe, 

12. Do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej należy uwzględnić przeciwkołnierze przyłączeniowe 

(przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej 

typu. W przypadku pompy cyrkulacyjnej przyłącza winny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali 

nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321. 

13. Do każdej pompy należy dostarczyć okładzinę termoizolacyjną korpusu pompy. 

14. Pompy powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozje.  

   Materiały: 

14.1/ dla pomp c.o. i c.t.: 

a) korpus pompy z żeliwa,  

b) wirnik pompy z tworzywa sztucznego (kompozytu), z żeliwa lub stali nierdzewnej, 

c) wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny, 

14.2/ dla pomp c.w.u.: 

a) korpus pompy z brązu lub ze stali nierdzewnej,  

b) wirnik pompy z tworzywa sztucznego (kompozytu), z brązu lub stali nierdzewnej,  

c) wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny. 

 

11. Liczniki  ciepła. 
 

 

Uwaga ogólna: 

Dla oferowanego typu ciepłomierza musi być dostępny moduł komunikacyjny (którego producentem jest 

firma AIUT Sp. z o.o. 44 - 109 Gliwice, ul. Wyczółkowskiego 113, tel. 032 775 40 00) dla potrzeb 

„Systemu zdalnego odczytu liczników ciepła w MPEC - Rzeszów”, montowany w przeliczniku 

wskazującym ciepłomierza.  
 

A. Ciepłomierze muszą : 

Być ciepłomierzami składanymi, będącymi rozdzielnymi zestawami elementów, które mogą być 

sprawdzane oddzielnie. 

1. Zgodnie z : 

1.1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2007 r.  

w sprawie wymagań, którym powinny  odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz 

szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych ”( Dz. U. 2008 r., Nr 2, poz. 2) ,  

 1.2.  Normą  PN-EN 1434.  

2. Spełniać wymagania:  

2.1. Ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  

               Prawo o miarach  (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1069),   

2.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r.  

        w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 Nr.3 poz.27 oraz 

zmiana  Dz. U. z 2010, Nr.163, poz. 1103), 

2.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r.  

         w sprawie rodzajów  przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej 

oraz zakresu tej  kontroli (tj. Dz. U. 2014 poz. 1066) 

2.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r.  
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       w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych  (Dz. U. z 2008 r., Nr 5, 

poz. 29 oraz  zmiana Dz. U.  z 2010 Nr. 110 poz. 728), 

2.5.Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r .                                

       w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło”  Dz. U. z 2010,  Nr. 194, poz.1291, 

2.6. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  

        o systemie oceny zgodności (t.j.  Dz. U. 2014 poz. 1645 z późn. zm.) 

2.7 Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 r.  

w sprawie przyrządów pomiarowych (MID). 

3. Posiadać dla każdego z elementów ciepłomierza składanego (przelicznik wskazujący, przetwornik 

przepływu, para czujników temperatury) ocenę zgodności z dyrektywą MID wydaną  przez 

notyfikowaną jednostkę certyfikująca  , być oznakowany cechą ze znakiem CE i MID. Wymagane 

dostarczenie do oferty Certyfikatu Badania Typu WE (deklaracji  zgodności).  

4. Mieć zasilanie w baterii zamontowanej w przeliczniku wskazującym, o okresie eksploatacji nie 

krótszym niż 10 lat (rok produkcji baterii pokrywa się z rokiem dostawy ciepłomierzy) i zapewniać 

możliwość jej wymiany przez pracownika MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. na podstawie dołączonej 

instrukcji obsługi bez konieczności ponownej legalizacji przelicznika. Wymiana baterii nie może 

powodować utraty zarejestrowanych pomiarów (danych). 

5.   Mieć stopień ochrony dla każdej części składowej nie mniejszy niż  IP 54. 

6.   Mieć okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

7. Posiadać aktualną dokumentację techniczno ruchową (DTR) i kartę katalogową w języku polskim. 

      8. Dostępne w handlu na terenie Polski i spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych.  

9. Zapewniać prawidłową pracę pomiędzy przetwornikiem przepływu, a przelicznikiem wskazującym , 

na odległość 5 [m]  (bez wykorzystania dodatkowych  elementów aktywnych  pośredniczących). 

10. Mieć zapewnione dokonywanie napraw i legalizacji w Polsce – podać punkty serwisowe.  

11. Wykonawca zobowiąże się do usunięcia awarii urządzenia w miejscu użytkowania poprzez naprawę 

lub nieodpłatną wymianę uszkodzonego urządzenia na fabrycznie nowe w okresie gwarancji 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia (fax potwierdzony pismem).  

12. Być dostarczone jako komplety ze śrubunkami i uszczelkami dla połączeń śrubunkowych, a dla 

połączeń kołnierzowych z kompletnymi połączeniami kołnierzowymi.  

13. Mieć każdy element przystosowany do nałożenia plomb zabezpieczających użytkownika . 

14. Posiadać klasę środowiskową pracy „C” dla ciepłomierzy zgodnie z normą PN-EN 1434. 

15. Przyjęte rozwiązania techniczne w ciepłomierzu powinny uniemożliwić świadome lub przypadkowe 

zmiany wskazań przez osoby niepowołane. 

B. Przelicznik wskazujący dla ciepłomierzy składanych musi być zgodny z pkt A oraz winien: 

1. Mieć  granice zakresu pomiarowego: 

       -górna granica –nie mniejsza niż 135 oC, 

     -dolna granica –nie większa niż  20 oC. 

2. Posiadać zegar czasu rzeczywistego i kalendarz z uwzględnieniem lat przestępnych. 

3. Mieć  możliwość uaktualnienia kalendarza,  daty, godziny bez przyrządów pomocniczych                  

(np. używając przycisków na płycie czołowej przelicznika).  

4. Dane do pamięci nieulotnej muszą być zapisywane nie rzadziej niż co 1 godz.   

5. Mieć sposób montażu  przewodów do czujników temperatury i przetwornika przepływu taki, by je 

zabezpieczyć  przed wyciągnięciem, oraz umożliwiać  podłączenia do zacisków  przewodów 

o przekroju do 1.5 mm2 . 

6. Mieć możliwość rozbudowy o komunikację przez interfejsy: RS 232 lub RS 485 lub M-BUS  

z możliwością zastosowania co najmniej dwóch modułów komunikacyjnych. Zainstalowanie lub 

zmiana modułów komunikacyjnych nie może powodować konieczności ponownej legalizacji 

urządzenia. 

7. Przelicznik musi zapewniać zapis do pamięci nieulotnej w chwili utraty zasilania głównego – po 

odcięciu zasilania stan licznika musi być identyczny jak przed zanikiem zasilania. 

8. Posiadać rejestr stanów awaryjnych z podaniem: rodzaju awarii, godziny i daty wystąpienia błędu oraz 

czas pracy z błędem (patrz: Uwaga do pkt. 16 e). 

9. Rejestrować stany awaryjne czujników temperatury, baterii zasilającej, przetwornika przepływu 

( patrz: Uwaga do pkt. 16 e). 
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10. Sygnalizować w/w stany awaryjne w czasie ich trwania .  Sygnalizowany błąd powinien być 

zapamiętany wraz z datą jego wystąpienia . Wskazanie błędu w trybie użytkownika winno 

utrzymywać się przez maksymalnie 10 minut  po zaniku  jego przyczyny . Sygnalizacja błędu  nie 

powinna przeszkadzać w odczycie. 

11. Współpracować z przetwornikami przepływu i czujnikami temperatury, posiadać żądaną konfigurację. 

12. Być przystosowany do pracy w konfiguracjach układów pomiarowych ciepła. 

13. Mieć dostępne na wyświetlaczu w trybie użytkownika następujące parametry : 

a) „Zużycie energii cieplnej” [GJ] 

b) „Objętość wody sieciowej” [m3] 

c) „Przepływ chwilowy” [m3/h]  

d) „Chwilowe temperatury zasilania, powrotu ” [oC] 

e) „Chwilową moc cieplna” [kW, MW] 

f) „Kod błędu”. 

g) Test wyświetlacza. 

14. Być  wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem typu 

„PSION”.  

15. Być przystosowany do montażu ściennego . 

16. Być wyposażony w pamięć nieulotną EEPROM (odporną na zanik napięcia zasilania) przechowującą  

w niezależnych rejestrach  pamięci w jednostkach jak w pkt.14 następujące parametry (niezbędne 

minimum) : 

a- dobowe (co najmniej z ostatnich 400 dni) : data, energia, objętość, temperatura średnia dobowa 

zasilania i powrotu, kody stanów awaryjnych,  

b- miesięczne ( co najmniej z ostatnich 24 miesięcy): data, energia, objętość, kody stanów 

awaryjnych, max moc, max przepływ dla każdego miesiąca -pożądane daty wystąpienia,  

        c- roczne ( co najmniej z ostatnich 2 lat): data, energia , objętość, roczny przepływ i moc  szczytowa 

z datą  wystąpienia, kody stanów awaryjnych, 

        d- godzinowe: data, energia, objętość – Uwaga: Za możliwość rejestracji danych godzinowych przez 

co najmniej 744 rejestry przysługuje dodatkowa punktacja ( Rozdział XII Instrukcji) 

        e- rejestr błędów - Kod błędu i data jego wystąpienia oraz ustąpienia - ostatnie  50 zdarzeń,  
 

               Uwaga :  

               1.Wymagane jest taka organizacja zapisów w pamięci nieulotnej, aby była możliwość 

zapamiętania danych na koniec każdego miesiąca , roku kalendarzowego.   

               2. Dopuszcza się inną organizację zapisu w pamięci nieulotnej, ale wymienione wielkości muszą 

być możliwe jednoznacznie do określenia np. przez wykonanie obliczeń z posiadanych 

zapisanych danych.   
 

17. Mieć możliwość  rozbudowy o dodatkowe wejścia  dla podłączenia wodomierzy o konstrukcji 

mechanicznej mierzących nośnik ciepła, z możliwością wpisania numeru fabrycznego           

wodomierza, wpisania wartości początkowych stanów wodomierza,  zmiany wartości impulsu,  

18. Musi posiadać możliwość uśredniania mocy maksymalnej i przepływu maksymalnego  w okresie doby 

(1440 min.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 17 września 2010 r -  §39  pkt. 2.  

(Dz.U. Nr 194, poz. 1291). 
 

C. Czujniki temperatury dla ciepłomierzy składanych muszą być zgodne  z pkt.A, oraz winny:  

1. Być przewodowe z wkładem pomiarowym Pt-500, 

2. Posiadać osłony czujników z gwintem 1/2” przystosowane do założenia plomb zabezpieczających, 

o długości osłon w zakresie 70-75 , 100-105 , 120-125mm   

3. Posiadać długości przewodów przyłączeniowych (3 mb lub 5 mb –, zakres temperatur. Podana długość 

jest graniczną, czyli przewody nie mogą mieć mniejszej długości niż żądana. 
 

D. Przetworniki przepływu ultradźwiękowe muszą być zgodne z pkt. A oraz winny: 
 

1. Posiadać przepływ nominalny zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Instrukcji Warunków Zamówienia. 

2. Mieć dynamikę zakresową q p / q i = 100 / 1 (gdzie q p – przepływ nominalny, q i – przepływ 

minimalny), a w przypadku lepszej udokumentować to podaniem wyników badań z laboratorium 

zatwierdzonego przez PCA . 

3. Posiadać przeciążalność min. 200[%] (t.j. 2 × q p), a w przypadku lepszej udokumentować to 

podaniem wyników badań z laboratorium zatwierdzonego przez PCA. 
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4. Posiadać długość przewodu przyłączeniowego nie mniejszą niż 2 [m] oraz mieć możliwość jego 

przedłużenia bez urządzeń wzmacniających  do długości 5 [m] . 

5. Mieć odcinki montażowe proste nie większe  niż  5×Dn przed  i 3×Dn za przetwornikiem. 
 

12. Izolacja termiczna węzła musi być wykonana zgodnie z normą PN-B-02421:2000P 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i 

badania odbiorcze oraz  

a) dla wysokich parametrów węzła cieplnego izolację termiczną należy zaprojektować łubkami 

izolacyjnymi ze sztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem PCV lub innymi otulinami 

posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na rurociągi ciepłownicze wysokich parametrów 

oraz świadectwo dopuszczenia w budownictwie. 

b) dla niskich parametrów węzła cieplnego izolację termiczną należy zaprojektować otulinami 

izolacyjnymi z pianki poliuretanowej lub innymi otulinami posiadającymi atest dopuszczający do 

stosowania dla instalacji centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz świadectwo dopuszczenia 

w budownictwie. 
 

13.Wykaz dokumentów niezbędnych przy dostawie: 

Przy dostawie węzła cieplnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemną deklarację CE dla 

kompaktowego węzła cieplnego oraz atesty PZH dla urządzeń  i materiałów mających bezpośredni 

kontakt z wodą użytkową. 

Ponadto przy dostawie należy dostarczyć Zamawiającemu:  

1. Stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 z późn. zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in.  

− deklaracje zgodności, 

− kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

− aprobaty techniczne  

dla wszystkich urządzeń i materiałów wchodzących w skład kompaktowego węzła cieplnego 

w zależności od ich rodzaju. 

2. Instrukcje obsługi węzła oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w skład kompaktowego 

węzła cieplnego. 


