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SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY
II. RYSUNKI
Rys. nr co1 Instalacja c.o. Rzut poziomu -1. Skala 1:100
Rys. nr co2 Instalacja c.o. Rzut poziomu 0. Skala 1:100
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

� Uzgodnienia z Inwestorem.
� PB architektura.
� Wytyczne kamieniarskie.
� Obowiązujące przepisy i normy branżowe.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze  opracowanie  swoim  zakresem  obejmuje  rozwiązania  techniczne  instalacji  c.o.  –
ogrzewanie podłogowe w części budynku kościoła parafialnego pw.św. Rodziny w Lublinie wraz
z systemem zaradzania energią.
Niniejsze  rozwiązania  dotyczą:  nawy głównej,  prezbiterium,  kruchty oraz łącznika  pomiędzy
zakrystią a prezbiterium.

3. Stan istniejący.
Aktualnie w części budynku objętej opracowaniem znajdują się pomieszczenia wykorzystywane
w celach kultu religijnego. Wyposażone są one w instalację c.o. grzejnikową zasilaną poziomami
c.o. rozprowadzonymi na poziomie piwnic (w kanałach przechodnich),
W ramach prowadzonych prac budowlanych część z w/w instalacji zostanie zdemontowana:

� wszystkie grzejniki wraz z osłonami,
� wszystkie gałązki wraz z zaworami izolacją,
� część rurociągów magistralnych wraz z izolacją (z uwagi na zły stan techniczny oraz

kolizje z nowym układem funkcjonalnym).
Pozostałe instalacje grzewcze (poza pomieszczeniami objętymi opracowaniem) pozostają bez
zmian.

3. Instalacja c.o.
Centralne  ogrzewanie  w  przedmiotowej  części  budynku  zaprojektowano  jako  ogrzewanie
podłogowe. Źródło ciepła – projektowany węzeł cieplny jednofunkcyjny – odrębne opracowanie
(instalację grzewczą wodną zaprojektowano jako pompową, dwururową; instalacja pracować
będzie w układzie zamkniętym; parametry wody grzejnej zasilającej instalację c.o. – 80/60°C).
Obniżone, projektowane parametry dla ogrzewania podłogowego Tz=32°C uzyskane zostaną na
zespole mieszającym wyposażonym w zawór mieszający trójdrogowy, zawory równoważące
oraz pompę obiegowa ogrzewania podłogowego. 
Projektowaną instalacje włączyć do instalacji istniejącej w miejscu pokazanym na rysunku. 
Instalację zaprojektowano z rur:

� instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur grzewczych dn20x2,0 (rura
PE-Xa z warstwą EVOH); 

� rurociągi c.o. magistralne i piony – z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219  łączonych  przez  spawanie.  Rurociągi  prowadzić  po  wierzchu  ścian.  Przy
układaniu zachowywać samokompensacje.

Instalację  odpowietrzać  będą odpowietrzniki  automatyczne  zlokalizowane  na zakończeniach
pionów/półpionów, przy zmianach wysokości prowadzenia przewodów rozprowadzających oraz
na  rozdzielaczach.  Przed  odpowietrznikami  zamontować  zawory  kulowe.  W  najniższych
punktach instalacji należy wykonać odwodnienia.
Przewidziano możliwość odcięcia każdego pionu i  obiegu grzewczego (zawory z odwodnie-
niem). 
Równoważenie instalacji: przy poszczególnych pionach zamontować zawory równoważące. Na-
stawy podano na rysunkach. 
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3.1. Ogrzewanie podłogowe
Warstwy posadzkowe – wg PBW Architektury.
Wariant ułożenia rur grzewczych ogrzewania podłogowego – ślimak. Rurociągi montować na
płycie systemowej 30mm. Zasilanie poszczególnych obiegów grzewczych z rozdzielaczy ze stali
nierdzewnej z przepływomierzami. Stosować rozdzielacze systemowe. Umieścić je w szafkach
rozdzielaczowych podtynkowych (wymiary podano na rysunkach).
Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  firmy  dostarczającej  system  grzewczy  –
przygotowanie warstw podłogowych, wielkości pól grzewczych, lokalizacje dylatacji, układanie
rurociągów, wygrzewanie płyty grzewczej itp.
Projektowana powierzchnia ogrzewania podłogowego dla w/w pomieszczeń wynosi 800m2 netto
(bez uwzględniania słupów, schodów, podwyższeń na ołtarze boczne itp.)

3.2. Izolacje rurociągów.
Wszystkie  rurociągi  c.o.  (oprócz  rurociągów  ogrzewania  podłogowego)  należy  izolować
termicznie. Stosować otuliny systemowe. Wymagania izolacji  cieplnej przewodów (zgodnie z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznym  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.):

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubość izolacji cieplnej
Projektowany

materiał izolacji
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm PU
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm PU
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury PU
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm PU
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów

1/2 wymagań z poz. 1-4 PU

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników

1/2 wymagań z poz. 1-4 PU

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm PU

3.3. Odbiór instalacji
Roboty wykonać zgodnie z „WT wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Zeszyt 2 i
6 oraz zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych elementów instalacji.

4. System zarządzania energią.
Sterowanie  pracą  układów  ogrzewania  podłogowego  –  systemowe  (producent  ogrzewania
podłogowego). Zaprojektowano układ realizowany w oparciu o:
- siłowniki na belce powrotnej,
- termostaty pomieszczeniowe z wyświetlaczem,
- czujniki podłogowe,
przyporządkowane do każdego rozdzielacza (do skrzynek rozdzielaczowych dla więcej niż 8-
obiegów zastosować moduły rozszerzające).
Całość zarządzana programatorem centralnym:
- umożliwia sterowanie każdym termostatem,
- możliwość programowania trybów pracy,
- automatyka dopasowująca się do potrzeb grzewczych układu, uwzględniająca bezwładność
systemu.
Termostaty nawy głównej zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
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5. Wytyczne p.poż.
Przejścia  instalacji  c.o.  o  średnicy  większej  niż  40mm  przez  ściany  i  stropy  stref
wydzielonych pożarowo (pom. węzła c.o. oraz pomiędzy piwnica a parterem) wykonać w
przepustach instalacyjnych oddzielenia pożarowego – o odporności  ogniowej przegrody,
przez którą przechodzą. Stosować materiały klasy min. EI60, właściwe dla danego rodzaju
instalacji  (w zależności od materiału z jakiego jest wykonana oraz zastosowanej  izolacji).
Montaż w/w zabezpieczeń – wg instrukcji producenta systemu.

6. Uwagi końcowe.
Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia  do stosowania
wydane przez ITB w Warszawie.
Wszystkie  produkty  występujące  w  Projekcie  stanowią  jedynie  przykłady  pożądanego
standardu i mogą być zastąpione innymi porównywalnymi wyrobami innych producentów,
przy czym zmiany należy przedstawić do akceptacji Biura Projektów i Inwestora.
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