Szczegółowe wytyczne do projektowania i wykonawstwa
sieci i węzłów ciepinych

ampc

Obowiązujące przepisy, warunki techniczne oraz szczegół owe wytyczne wydane przez
MPEC — KONIN Sp. z o. o. są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa.
MPEC — KONIN Sp. z o. o. wydaje warunki techniczne oraz „Szczegółowe wytyczne do
projektowania i wykonawstwa sieci i węzłów ciepinych" na podstawie złożonego wniosku przez osobę
prawną lub fizyczną o:
• przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
• budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację sieci i węzłów ciepinych.
Warunki techniczne i wytyczne do projektowania i wykonawstwa są ważne dwa lata od daty ich
wydania.
Nie zgłoszenie uwag do warunków technicznych w ciągu jednego miesiąca od daty ich
otrzymania będzie oznaczać ich przyjęcie.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny być opracowane przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekty budowlane i wykonawcze powinny
spełniać wymogi stawiane w warunkach technicznych. w umowie przyłączeniowej zawartej z MPEC —
KONIN Sp. z o. o., w przepisach Prawa Budowlanego, w przepisach ogólnych oraz spełniać wymogi
producentów zaprojektowanych urządzeń i materiałów.

I. Sieć ciepłownicza.
1. Parametry miejskiej sieci ciepłowniczej.
1.1. Parametry miejskiej sieci ciepłowniczej określone są w warunkach technicznych.
1.2. Temperaturę wody sieciowej dla sezonu grzewczego określa tabela regulacyjna stanowiąca
załącznik do warunków technicznych.
1.3. Poza sezonem grzewczym temperatura wody sieciowej na zasilaniu jest stała.
2. Urządzenia, armatura i przewody rurowe.
2.1. Urządzenia, armatura i przewody rurowe projektowane dla sieci ciepłowniczej muszą być
dopuszczone do pracy na ciśnienie robocze 16 bar i temperaturę max. 135°C przy możliwości
jej przekroczenia w ciągu 150 godzin rocznie do 150°C.
2.2. Preizolowana armatura odcinająca. odwadniająca i odpowietrzająca musi być wykonana ze
stali nierdzewnej.
2.3. Przewody rurowe zaprojektować w systemie rur preizolowanych spełniających wymagania
norm europejskich PN-EN 253. PN-EN 448, PN-EN 489, z możliwością ich dostosowania do
technologii istniejących w MPEC — KONIN Sp. z o.o. Przydatność wyrobów (rury
preizolowane. kształtki, armatura itp.) do stosowania w budownictwie musi być potwierdzona
aktualną aprobatą techniczną.
2.4. Rury preizolowane muszą być wyposażone w system alarmowy, impedancyjno — impulsowy.
2.5. Należy projektować mufy sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia z uszczelnieniem
klejem termotopliwym i masą butylowo — kauczukową. Mufy muszą posiadać świadectwo
badania obciążenia od gruntu na 1000 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009.
2.6. Proces preizolacji oraz produkcja muf musi odbywać się u jednego producenta.
2.7. Całość materiałów preizolowanych oraz mufy muszą pochodzić od tego samego producenta.
2.8. Producent systemu preizolowanego musi w swojej ofercie posiadać rury produkowane metodą
CONTI.
2.9. Dla sieci ciepłowniczych o średnicy nominalnej Dn 250 mm należy wykonać dla 100% spoin
badania nieniszczące metodą radiologiczną. Wymagana klasa spoin - B.
3. Opomiarowanie poboru ciepła.
Za pierwszą przegrodą zewnętrzną w pomieszczeniu, do którego wprowadzono przyłącze
ciepłownicze, zaprojektować na przewodzie zasilającym przyłącza sieci ciepłowniczej
ultradźwiękowy układ pomiarowy, na przewodzie powrotnym zamontować ogranicznik
przepływu. Dostawę i montaż ogranicznika przepływu oraz układu pomiarowego dokonuje
MPEC — KONIN Sp. z o. o.
4. Zawartość projektu sieci ciepłowniczej lub przyłącza.
4.1. Opis techniczny zawierający: dane ogólne, podstawę opracowania, aktualne warunki
przyłączenia wydane przez MPEC — KONIN Sp. z o. o., opis trasy sieci lub przyłącza
(obejmujący charakterystyczne punkty występujące na trasie, armaturę odcinającą,
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odpowietrzenia, odwodnienia itp.), opis: istniejących uzbrojeń na trasie sieci lub przyłącza,
prób hydraulicznych, płukania sieci lub przyłącza, uwagi końcowe.
4.2. Mapa sytuacyjna z wrysowanym przebiegiem trasy sieci ciepłowniczej lub przyłącza. Jeżeli
przepisy tego wymagają przebieg trasy musi zostać uzgodniony przez ZUDP.
4.3. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej lub przyłącza.
4.4. Profil podłużny sieci lub przyłącza.
4.5. Obliczenia ciepine i hydrauliczne sieci lub przyłącza z uwzględnieniem spadków temperatur
dla poszczególnych jej odcinków.
4.6. Schemat instalacji alarmowej.
4.7. Zestawienie podstawowych materiałów.
4.8. Szczegóły rozwiązania kolizji sieci lub przyłącza z istniejącym uzbrojeniem.
4.9. Dodatkowe rysunki uszczegółowiające zastosowane rozwiązania technologiczne i budowlane.
4.10. Jeżeli projektowana trasa ciepłociągu przebiega w drodze to dokumentacja powinna zawierać
warunki wydane przez właściciela (zarządzającego) drogą i techniczny opis sposobu ich
realizacji.
4.11. Zgody właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości na cele budowlane dla poszczególnych
działek, przez które przebiega sieć lub przyłącze
4.12. Wymagane uzgodnienia.

II. Węzeł ciepiny.
1. Założenia techniczno - eksploatacyjne dotyczące technologii i AKPiA.
Parametry wody sieciowej i ciśnienia dyspozycyjnego określone są w warunkach technicznych
wydanych przez MPEC — KONIN Sp. z o. o.
Przy projektowaniu węzłów ciepłej wody użytkowej uwzględnić warunek zapewnienia
wymaganej temperatury w punktach czerpalnych oraz rozwiązania umożliwiające wykonanie
okresowej dezynfekcji metodą termiczną lub chemiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowania(DZ.U.Nr 75, poz.690 z późn. zmianami).
Do obliczeń wartość temperatury wody wodociągowej należy przyjmować na poziomie 10 °C.
2. Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego.
2.1.
Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego po stronie wody sieciowej.
Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego muszą być dopuszczone do pracy na
ciśnienie robocze 16 bar i temperaturę max. 135 C. Rurociągi instalacji zaprojektować z rur
stalowych czarnych bez szwu odpowiadających wymaganiom normy PN-H-74219.
2.2.
Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego po stronie wody instalacyjnej dla celów
centralnego ogrzewania (c.o.).
Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego po stronie wody instalacyjnej dla celów
centralnego ogrzewania muszą być dopuszczone do pracy na max. ciśnienie robocze 6 bar
i temperaturę max. 90°C.
2.3.
Instalacja węzła ciepinego po stronie wody instalacyjnej dla celów ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.).
Urządzenia, armatura i instalacja węzła ciepinego po stronie wody instalacyjnej muszą być
dopuszczone do pracy na max. ciśnienie robocze 6 bar i temperaturę max. 80°C.
Zastosowane materiały nie mogą wpływać negatywnie na wymienniki ciepła i instalację
odbiorczą w obiekcie.
2.4.
Ze względu na wymagania temperaturowe, jakie nakłada na instalacje ciepłej wody
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w nowoprojektowanych
węzłach i instalacjach c.w.u. należy stosować elementy i rury umożliwiające przesył wody o
temp. 80°C.
2.5.
W węzłach ciepinych MPEC — KONIN Sp. z o. o. nie zaleca się stosowania zasobników
c.w.u. Można je zaprojektować w wyjątkowych sytuacjach z podaniem zasadności
stosowania i w uzgodnieniu z MPEC — KONIN Sp. z o. o. W przypadku zastosowania
zasobników ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować zasobniki posiadające
zabezpieczenie przed korozją powłokami malarskimi, emalierskimi lub anodą magnezową.
które są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
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3. Układ technologiczny węzła.
Na wejściu węzła ciepinego zaprojektować filtroodmulnik magnetyczny lub filtr siatkowy
3.1.
z wkładem magnetycznym i regulator różnicy ciśnień montowany na przewodzie
zasilającym.
W węzłach ciepłowniczych należy stosować wymienniki ze stali nierdzewnej typu
3.2.
płaszczowo rurowego lub płytowe.
3.3.
Węzły dwufunkcyjne (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa) należy projektować
w układzie szeregowo — równoległym lub równoległym, zgodnie z wydanymi Warunkami
Technicznymi.
3.4.
Opory na wymiennikach c.o. nie powinny przekraczać 20 kPa, a c.w.u. 25 kPa.
3.5.
W przypadku występowania potrzeb ciepinych na cele technologiczne (c.t.) oraz wentylacji ,
wymagających odrębnych regulacji i transformacji nośnika ciepła. należy zaprojektować
dodatkowy układ (wymiennik).
4. Pompy obiegowe.
4.1.
W węzłach ciepinych należy stosować energooszczędne pompy obiegowe c.o. i c.t. z
elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Zasilanie pomp 1x230V (zalecane) lub 3x400V
z możliwością ustawienia punktu pracy w całym obszarze pracy pompy.
4.2.
Pompy należy montować na rurociągu zasilającym instalację c.o. i c.t.
4.3. Pompy cyrkulacyjne energooszczędne z typoszeregu zasilanego napięciem 230V
(zalecane) lub 400V.
4.4.
Pompy pracujące w obiegu ciepłej wody użytkowej powinny być odporne na działanie wody
i powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub brązu.
4.5.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się stosownie pomp dławicowych.
5. Zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia
i temperatury.
5.1.
Zabezpieczenie instalacji odbiorczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia
powinno być realizowane w węzłach ciepinych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami - w instalacjach c.o. i c.t. — zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze właściwe
dla systemu zamkniętego
Zawory bezpieczeństwa obliczone zgodnie z normą PN-B-02414. PN-B-02416 oraz
5.2.
przepisami UDT. W instalacjach ciepłej wody — zawór bezpieczeństwa wg PN-B-02415
Zawory bezpieczeństwa należy stosować na rurociągach zasilających instalacje odbiorcze
5.3.
c.o., c.t
5.4. W instalacjach c.w.u. należy stosować zawór bezpieczeństwa na rurociągu wody
wodociągowej zasilającej wymiennik c.w.u. Zaleca się stosować jeden zawór
bezpieczeństwa w każdej instalacji.
5.5.
Naczynie wzbiorcze przeponowe obliczone zgodnie z PN-B-02414:1999 lub wg DIN 4751
cz1 i DIN 4807cz.2. Naczynie połączone z rurociągiem powrotnym niskich parametrów
poprzez rurę bezpieczeństwa. Do obsługi naczynia zaprojektować złącze samoodcinające z
możliwościa opróżniania.
Przy doborze naczyń wzbiorczych należy uwzględnić wielkość pomieszczenia oraz
5.6.
możliwość ich transportu do pomieszczenia węzła ciepinego.
5.7.
Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury w instalacjach
c.o., c.w.u. i c.t. należy realizować poprzez termostat STW (z siłownikiem z funkcją
awaryjnego zamykania).
5.8. W instalacjach (w budynkach mieszkalnych) dopuszcza się dwa lub trzy zawory
bezpieczeństwa o mniejszej średnicy.
5.9.
Zaleca się tak dobierać naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa, aby iloczyn wartości
otwarcia zaworu bezpieczeństwa i pojemności naczynia przeponowego był 5_ 300.
6. Automatyka węzła ciepinego.
W węźle ciepinym zaprojektować automatykę pogodową centralnego ogrzewania:
6.1.
6.1.1. Elektroniczny wielokanałowy regulator pogodowy o działaniu ciągłym z wyświetlaczem
przedstawiającym stan pracy i sygnalizację błędów lub sterownik swobodnie
programowalny według warunków technicznych. Regulator pogodowy lub sterownik
powinien spełniać następujące warunki oraz realizować następujące funkcje:
a/ napięcie zasilania 230V,
b/ umożliwiać
programowanie
okresów
temperatury
komfortu
lub
energooszczędnej w cyklu dobowym oraz tygodniowym,
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c/ posiadać wyjścia sterujące pracą pomp oraz 3-punktowe wyjścia sterowania
siłowników zaworów regulacyjnych,
d/ współpracować z czujnikami temperatury z elementem pomiarowym Pt 1000.
W obiegach regulacji c.o. zaleca się stosować czujniki przylgowe. W obiegu
c.w.u. w przypadku stosowania wymienników płytowych należy stosować
czujniki zanurzeniowe. Minimalna liczba czujników — zgodnie z DTR
zastosowanych regulatorów. Zaleca się stosowanie konfiguracji z czujnikiem
powrotu po stronie wody sieciowej.
6.1.2. Elektryczne siłowniki sterujące zasilane napięciem 230V. Zaleca się stosowanie
siłowników wyposażonych w funkcję nastawy awaryjnej zabezpieczającej przed
nadmiernym wzrostem temperatury wody.
6.2.

6.3.

Do regulacji ciepłej wody użytkowej dopuszcza się zastosowanie regulatora temperatury
bezpośredniego działania. Regulator temperatury ciepłej wody użytkowej powinien zapewnić
regulację temperatury na wyjściu z wymiennika ciepłej wody na poziomie 55-60 °C oraz
zapewnić możliwość wykonania przegrzewu c.w.u. Montaż zaworu bezpośredniego
działania na rurociągu powrotnym wymiennika c.w.u.
Przy zastosowaniu regulatora bezpośredniego działania należy dodatkowo zaprojektować
czujnik ciepłej wody użytkowej współpracujący z regulatorem pogodowym węzła ciepinego.
umożliwiający pracę węzła z priorytetem ciepłej wody użytkowej.

7. Uzupełnianie instalacji c.o.
7.1.
Dla instalacji centralnego ogrzewania z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, których
węzeł ciepiny jest w eksploatacji MPEC — KONIN Sp. z o. o.. a instalacja centralnego
ogrzewania wykonana jest ze stali. dopuszcza się napełnianie instalacji sieciową wodą
ciepłowniczą.
7.2.
Miejsce poboru wody sieciowej zaprojektować na powrocie z wymiennika centralnego
ogrzewania. Odgałęzienie z zaworami. wodomierzem oraz z elastycznym rozłącznym
połączeniem do instalacji centralnego ogrzewania musi być ujęte w projekcie węzła.
7.3.
W przypadku instalacji wewnętrznych, których nie można uzupełniać sieciową wodą
ciepłowniczą należy zaprojektować stację zmiękczającą dla wody uzupełniającej instalację
centralnego ogrzewania.
8. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów. Izolacje termiczne.
8.1
Powierzchnie rurociągów oraz konstrukcji stalowych oczyścić do II stopnia czystości,
a następnie pomalować dwukrotnie farbą przeciwrdzewną renowacyjną odporną na
temperaturę 200 °C. okresowo do 300 °C.
Rurociągi wody sieciowej, instalacji c.o. oraz c.w.u. i cyrkulacji zaizolować termicznie
8.2.
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (DZ.U. Nr 75, poz.690,
z późn. zmianami).
8.3.
Wymienniki zaizolować termicznie przy zastosowaniu oryginalnych kształtek producenta
wymienników.
9. Kolorystyka węzła ciepinego.
Izolację rurociągów oraz pomieszczenie węzła należy oznaczyć/pomalować następującymi kolorami:
9.1.
Zasilanie wody sieciowej, kolorem czerwonym.
Powrót wody sieciowej, kolorem ciemnoniebieskim.
9.2.
9.3.
Zasilanie wody instalacyjnej c.o., kolorem pomarańczowym.
9.4.
Powrót wody instalacyjnej c.o., kolorem jasnoniebieskim.
9.5.
Zimna woda, kolorem zielonym.
9.6.
Ciepła woda użytkowa, kolor zielony z czerwonymi opaskami.
9.7.
Cyrkulacja c.w.u.. kolorem żółtym z niebieskimi opaskami.
9.8.
Wymienniki, opisać ich przeznaczenie kolorem czarnym.
9.9.
Ściany i sufit węzła. kolorem białym farbą emulsyjną.
Rurociągi zaizolowane oznaczyć paskami lub strzałkami. Przy zalecanych dwóch kolorach. strzałki
lub paski muszą być dwukolorowe. Wymiary strzałek przyjąć jak dla tabliczek w postaci strzałek
o wymiarach podanych w tablicy nr 2 i wielkości 2 podanej w PN-70 N-01270. Przy oznaczeniu
paskami, szerokość paska przyjąć jak wielkość „a" dla strzałki, podaną w w/w PN.

Strona 4 z 8

02/25.05.2015

Szczegółowe wytyczne do projektowania i wykonawstwa
sieci i węzłów ciepinych

ampec

10. Zawartość projektu węzła ciepinego.
Projekt węzła ciepinego składa się z branży technologicznej i branży elektrycznej - AKPiA.
Dla węzła ciepinego o zapotrzebowaniu mocy szczytowej na potrzeby centralnego
ogrzewania poniżej 26,0 kW sterowanego automatyką pokojową część elektryczna AKPiA
nie jest wymagana.
10.1. Projekt węzła ciepinego branży technologicznej winien zawierać:
10.1.1. Opis techniczny z określonymi zasadami wykonania i robotami podlegającymi odbiorom
technicznym. W opisie technicznym należy określić zapotrzebowanie ciepła w rozbiciu
na poszczególne cele (np. c.o., c.w.u., went.,
) odrębnie dla każdego obiektu.
10.1.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczoną lokalizacją węzła oraz wszystkich
obiektów przewidzianych do zasilania z tego węzła.
10.1.3. Schemat technologiczny węzła lub jego części w zależności od zakresu opracowania.
10.1.4. Rzut i przekroje węzła ciepinego.
10.1.5. Obliczenia doboru urządzeń zabezpieczających.
10.1.6. Kartę doboru wymienników, pomp i urządzeń automatycznej regulacji.
10.1.7. Zestawienie podstawowych materiałów węzła ciepinego.
10.2. Projekt węzła ciepinego branży elektrycznej — AKPiA winien zawierać:
10.2.1. Opis techniczny z określonymi zasadami wykonania i robotami podlegającymi odbiorom
technicznym. W opisie technicznym należy określić system ochrony
przeciwporażeniowej i przepięciowej.
10.2.2. Obliczenia. dobór urządzeń i oświetlenia. zapotrzebowanie mocy elektrycznej.
10.2.3. Zestawienie urządzeń i materiałów instalacji elektrycznej węzła ciepinego.
10.2.4. Specyfikacja techniczna wyposażenia. widok wszystkich rozdzielnic węzła ciepinego.
10.2.5. Schemat instalacji elektrycznej i rozdzielnic węzła ciepinego.
10.2.6. Rzut pomieszczenia węzła ciepinego z instalacjami elektrycznymi (oświetlenie.
okablowanie urządzeń, instalacja połączeń wyrównawczych itd.).
10.2.7. Schemat rozwinięty: połączeń elementów automatyki pogodowej, sterowania pomp
oraz elementów telemetrii węzła ciepinego.

III.

Węzeł ciepiny przekazywany na majątek lub w eksploatację MPEC — KONIN Sp. z o. o.
1.

Projekty opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. II.

2.

Dokumentacja powykonawcza.
W przypadku przekazywania węzła ciepinego na majątek MPEC-KONIN Sp. z o.o. podczas
przekazywania należy dostarczyć dokumentację powykonawczą węzła ciepinego z pełnymi
obliczeniami hydraulicznymi i doborem urządzeń.

3. Wymagania dodatkowe.
Dla instalacji centralnego ogrzewania przewidzieć pompę rezerwową, którą należy
3.1.
przekazać do MPEC — KONIN Sp. z o. o. podczas przekazania węzła ciepinego.
3.2.
Wejście do węzła ciepinego zaprojektować z zewnątrz obiektu poprzez drzwi stalowe
ocieplone otwierane na zewnątrz z przystosowaniem do trwałego zamknięcia.
3.3.
Okna węzła winny być zabezpieczone poprzez okratowanie, a jedno z nich dodatkowo
zabezpieczone siatką stalową o wielkości oczek 1cm2.
3.4.
Odpływ z węzła do kanalizacji sanitarnej wyposażyć w urządzenia zabezpieczające przed
przepływem zwrotnym.
3.5.
Pomieszczenie węzła wyposażyć w ujęcie z zimną wodą wyposażone w wodomierz
i zakończone końcówką Dn25 na wąż.
3.6.
Pomieszczenie węzła wyposażyć w gniazdo zewnętrzne 230 V zamontowane w pobliżu
rozdzielnicy elektrycznej „EE.
Instalację elektryczną węzła wyposażyć w niezależny układ pomiarowy energii elektrycznej
3.7.
z nadajnikiem impulsów umożliwiającym komunikację z urządzeniem nadrzędnym
(np. moduł telemetryczny). zamontowany w rozdzielnicy węzła ciepinego ..EE".
umożliwiający przesył danych w standardzie uzgodnionym z MPEC — KONIN Sp. z o.o.
3.8.
Węzeł ciepiny wyposażyć w dwie rozdzielnice: rozdzielnicę elektryczną „FE- przeznaczoną
do prowadzenia eksploatacji węzła ciepinego oraz rozdzielnicę automatyki i telemetrii ..EA".
W rozdzielnicy elektrycznej „EE" zabudować zabezpieczenie główne. wyłącznik główny.
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układ pomiarowy energii elektrycznej, sygnalizację obecności napięcia zasilającego.
urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej, zabezpieczenie obwodów gniazd
wtykowych. zabezpieczenie obwodów oświetlenia oraz zabezpieczenie, sterowanie
i sygnalizację pracy obwodów pomp zatapialnych. W rozdzielnicy automatyki i telemetrii
„EA- zabudować: zabezpieczenie główne. wyłącznik główny. regulator pogodowy,
zabezpieczenia. sterowanie i sygnalizację pracy lub awarii pomp. zabezpieczenia.
sterowanie i sygnalizację stanu pracy zaworów zamknij / otwórz. zasilacze napięcia stałego
wraz z zabezpieczeniami, oraz dodatkowe wyposażenie i osprzęt telemetryczny
w standardzie ustalonym z MPEC — KONIN Sp. z o.o. W uzasadnionych przypadkach
rozdzielnicę automatyki i telemetrii ..EA" należy wyposażyć w pomiar temperatury
wewnętrznej oraz układ wentylacji zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów pracy
zabudowanych urządzeń.
3.9.
Węzeł ciepiny musi być wyposażony w automatykę - Firmy SAMSON. pompy — Firmy Wilo.
wymienniki płytowe lub płaszczowo — rurowe typ JAD — Alfa-Laval lub Secespol.
3.10. Węzeł ciepiny musi być wyposażony w:
3.10.1. Zawór kulowy (funkcja otwórz, zamknij) z napędem elektrycznym z możliwością
sterowania telemetrycznie. zamontowany na rurociągu zasilającym przed
wymiennikiem c.o.,
3.10.2. Zawór kulowy (funkcja otwórz. zamknij) z napędem elektrycznym z możliwością
sterowania telemetrycznie. zamontowany na przewodzie uzupełniania zładu w instalacji
c.o
3.11. Węzeł ciepiny musi być wyposażony w wodomierze z funkcją impulsowania umożliwiającą
komunikację z urządzeniem nadrzędnym (np. moduł telemetryczny). Wodomierze należy
zamontować:
3.11.1. Na rurociągu zimnej wody przed wejściem do wymiennika c.w.,
3.11.2. Na rurociągu cyrkulacji wody ciepłej.
3.11.3. Na przewodzie uzupełniania zładu w instalacji c.o.
3.12. Węzeł ciepiny musi być wyposażony w przetworniki ciśnienia, czujnik ruchu i czujniki
temperatury zamontowane na:
3.12.1. Przetworniki ciśnienia produkcji Aplisens wraz z zasilaczami, z sygnałem wyjściowym
4 — 20 mA o zakresach pomiarowych uzgodnionych w MPEC — KONIN Sp. z o.o.:
3.12.1.1. Przed zaworem regulacyjnym różnicy ciśnienia i przepływu,
3.12.1.2. Za zaworem regulacyjnym różnicy ciśnienia i przepływu.
3.12.1.3.
Na rurociągu powrotnym, przed zaworem odcinającym na wyjściu z węzła.
3.12.1.4.
Na rurociągu powrotnym z instalacji c.o. przed wymiennikiem,
3.12.1.5.
Na rurociągu zasilającym instalację c.w. za wymiennikiem.
3.12.2. Czujniki temperatury Pt 1000:
3.12.2.1.
Na rurociągu zimnej wody przed wejściem do wymiennika c.w..
3.12.2.2.
Na rurociągu powrotnym z wymiennika c.w. (II stopień ).
3.12.2.3.
Na rurociągu cyrkulacji wody ciepłej,
3.12.2.4.
Na rurociągu powrotnym z instalacji c.o. przed wymiennikiem.
3.12.3. Czujnik ruchu:
3.12.3.1. Załączający się po otwarciu drzwi do pomieszczenia węzła.
3.13. Automatyka węzła.
3.13.1. Elektroniczny wielokanałowy regulator pogodowy lub sterownik swobodnie
programowalny o działaniu ciągłym z wyświetlaczem przedstawiającym stan pracy
i sygnalizację błędów. Regulator pogodowy lub sterownik swobodnie programowalny
powinien spełniać dodatkowe warunki oraz funkcje:
a/ posiadać możliwość współpracy z zadajnikiem temperatury zlokalizowanym poza
pomieszczeniem węzła ciepinego, innym regulatorem nadrzędnym lub
komputerem, przy monitoringu sieci ciepłowniczej na podstawie indywidualnych
uzgodnień i akceptacji w MPEC — KONIN Sp. z o. o.
b/ być wyposażony w dodatkowe protokoły komunikacyjne (M-BUS RS 232/485,
LAN) na podstawie indywidualnych uzgodnień i akceptacji w MPEC — KONIN
Sp. z o. o.
c/ umożliwiać załączanie. wyłączanie pracą pompy obiegowej c.o. i pompy
cyrkulacyjnej c.w.
3.13.2. Elektryczne siłowniki sterujące zasilane napięciem 230V wyposażone w funkcję
nastawy awaryjnej zabezpieczającej przed nadmiernym wzrostem temperatury wody.
Dla układu regulacji c.w.u. stosować zawory z siłownikami elektrycznymi oraz
projektować dodatkowo rezerwowy regulator bezpośredniego działania z dodatkowym
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czujnikiem temperatury na wyjściu wymiennika c.w.u. współpracującym z regulatorem
pogodowym lub sterownikiem.
3.13.3. Pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne energooszczędne najwyższej klasy (aktualnie
obowiązującej) z typoszeregu zasilanego napięciem 230V lub 400V. Jeżeli istnieją
odpowiedniki w obu typoszeregach należy wybrać model zasilany napięciem 230V.
Pompy muszą posiadać możliwość komunikacji z urządzeniem nadrzędnym
(np. sterownik, moduł telemetryczny), który umożliwi zdalne załączanie. wyłączanie
oraz sterowanie ich pracą
IV. Uzgodnienie dokumentacji projektowej.
Opracowany projekt wymaga uzgodnienia przez MPEC — KONIN Sp. z o.o. pod względem przyjęcia
przez projektanta rozwiązań spełniających wymagania dostawcy ciepła. które zostały przedstawione
w warunkach technicznych i w „Szczegółowych wytycznych do projektowania i wykonawstwa sieci i
węzłów ciepinych".
Do uzgodnienia należy przedłożyć po 2 egz. projektu z branży technologicznej i elektrycznej
AKPiA, z których po 1 egz. pozostaje w MPEC — KONIN Sp. z o.o.
Szczegółowe rozwiązania techniczne należy na roboczo uzgadniać z jednostką uzgadniającą
MPEC-KONIN Sp. z o.o.
Nietypowe rozwiązania techniczne wymagają indywidualnych uzgodnień i akceptacji
MPEC-KONIN Sp. z o.o.
V. Realizacja budowy.
Rozpoczęcie realizacji sieci, przyłącza. węzła na podstawie uzgodnionej dokumentacji, należy
zgłosić w Dziale Technicznym MPEC-KONIN Sp. z o.o. z jednodniowym wyprzedzeniem.
Inwestor lub upoważniony przez niego Wykonawca powiadamia i uzgadnia terminy
odbiorów częściowych (np. płukanie, próby ciśnieniowe, podsypki, obsypki, mufowanie itd)
w Dziale Eksploatacji MPEC — KONIN Sp. z o.o. Należy stosować protokoły prób, badań i odbioru
robót częściowych (zanikających) stosowane w MPEC — KONIN Sp. z o.o. Wzory protokołów
dostępne są w na stronie internetowej http://www.m_pec.konin.p1/ lub do pobrania w Biurze Obsługi
Klienta przy ul. Aleje 1-go Maja 3A w Koninie.

1. Odbiory techniczne.
1.1 Inwestor lub upoważniony przez niego Wykonawca zgłasza pisemnie gotowość do odbioru
technicznego w siedzibie MPEC—KONIN Sp. z o.o.
1.2 Odbiór techniczny końcowy dokonywany jest przez komisję odbiorową powołaną przez
Dyrektora Technicznego MPEC — KONIN Sp. z o. o. po zgłoszeniu przez Inwestora lub
upoważnionego Wykonawcę o zakończeniu robót ujętych w dokumentacji projektowej.
W odbiorze zobowiązany jest uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wykonawcy
i Inwestora.
1.3 Na odbiorze przyłącza/sieci Inwestor/Wykonawca przekazuje komisji odbiorowej
1.3.1. Oświadczenie wykonawcy (kierownika budowy/kierownika robót) o wykonaniu
sieci/przyłącza ciepłowniczego zgodnie z uzgodnionym projektem i obowiązującymi
przepisami,
1.3.2. Dokumenty na zabudowane materiały i urządzenia: atesty, świadectwa jakości,
aprobaty techniczne i certyfikaty na wyroby budowlane, deklaracje zgodności
z normą PN, EN na wyroby i urządzenia,
1.3.3. Dokumentacje techniczno — ruchowe na zabudowane urządzenia wraz z instrukcją
obsługi.
1.3.4. Protokół z wykonania podsypki piaskowej,
1.3.5. Protokół z wykonania połączeń rurociągów przez spawanie.
1.3.6. Protokół z wykonania próby ciśnieniowej.
1.3.7. Protokół z wykonania badań radiologicznych (jeżeli były wymagane),
1.3.8. Protokół z wykonania połączeń mufowych,
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1.3.9. Protokół z badania instalacji alarmowej.
1.3.10. Protokół z wykonania obsypki piaskowej.
1.3.11. Protokół z wykonania pł ukania,
1.3.12. Protokół odbioru robót ogólnobudowlanych.
1.3.13. Dokumenty regulujące prawa własności,
1.3.14. Protokół
wykonanie
robót
potwierdzający
przez
właściciela
terenu
odtworzeniowych.
1.3.15. Operaty geodezyjne wykonanych sieci/przyłączy,
wysokościową
z
naniesionymi
wybudowanymi
1.3.16. Mapę
sytuacyjno
—
sieciami/przyłączami,
1.3.17. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi (jeżeli miały miejsce) zmianami.
1.4. Na odbiorze węzła ciepłowniczego Inwestor/VVykonawca przekazuje komisji odbiorowej:
1.4.1. Oświadczenie wykonawcy (kierownika budowy/kierownika robót) o wykonaniu
węzła zgodnie z uzgodnionym projektem i obowiązującymi przepisami,
1.4.2. Protokół z wykonania próby ciśnieniowej.
1.4.3. Protokół z wykonania pł ukania.
1.4.4. Protokoły z wykonania pomiarów elektrycznych:
1.4.4.1. Pomiarów rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej,
1.4.4.2. Badania instalacji odgromowych i uziomów,
1.4.4.3. Badania wyłączników różnicowoprądowych,
1.4.4.4. Badania skuteczności zabezpieczenia wyłącznikiem przeciwporażeniowym.
1.4.5. Dokumentację powykonawczą (branża sanitarna i elektryczna) z naniesionymi
(jeżeli miały miejsce) zmianami.
1.5. Jeżeli węzeł ciepłowniczy przekazywany jest do eksploatacji i na majątek MPEC — KONIN
Sp. z o.o. do dokumentów wymienionych w pkt. 1.4. Inwestor/Wykonawca przekazuje
komisji odbiorowej dodatkowo:
1.5.1. Dokumenty na zabudowane materiały i urządzenia: atesty. świadectwa jakości.
aprobaty techniczne i certyfikaty na wyroby budowlane, deklaracje zgodności
z normą PN, EN na wyroby i urządzenia,
1.5.2. Dokumentacje techniczno — ruchowe na zabudowane urządzenia wraz z instrukcją
obsługi.
1.5.3. Kopię zgłoszenia do UDT urządzeń podlegających takiemu zgłoszeniu.
1.5.4. Protokół z wykonania robót ogólnobudowlanych.
1.5.5. Dokumenty regulujące prawa własności,
1.5.6. Dokumenty regulujące dostawę energii elektrycznej.
2. Dopuszczenie do eksploatacji.
Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji jest odbiór techniczny końcowy oraz pozytywny 72 godz. ruch
próbny przeprowadzony przez MPEC — KONIN Sp. z o. o. potwierdzony protokołem dopuszczenia
do eksploatacji.

VI. Uwagi.
Tracą moc dotychczasowe wzory dokumentów :
a/ (OK-02-01) - Szczegółowe wytyczne do projektowania sieci i węzłów - wyd. 01/10.04.2013,
b/ (PR-03-02) - Szczegółowe wytyczne do projektowania i realizacji modernizacji węzła ciepinego
w budynku jednorodzinnym - wyd. 03/10.04.2013.
Dyrektor Techniczny i
Konin Sp. z o.o.

Adam Strakowski
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