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III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 

1. Rzut parteru - Segment A 1 : 100 01 

2. Rzut parteru - Segment B 1 : 100 02 

3. Rzut parteru - Segment C 1 : 100 03 

4. Rozwinięcie instalacji - cz. I 1 : 100 04 

5. Rozwinięcie instalacji - cz. II 1 : 100 05 

Lp. Treść załącznika 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego dotyczące prawidłowości 
opracowania projektu 

2. Kserokopia uprawnień projektanta 

3. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów projektanta 

4. Kserokopia uprawnień sprawdzającego 

5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów sprawdzającego 

6. Obliczenia cieplne pomieszczeń 

7. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
 

 1.   Podstawa opracowania 

Materiały wyjściowe: 

• umowa z Inwestorem 

• obowiązujące normy i rozporządzenia 

• inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu 

 

Wykaz stosowanych przepisów i norm: 

• Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi uaktualnieniami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.   

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania 

• PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

• PN-EN 215:2002 Termoststyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

• PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne. 

 

 2.   Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego 

ogrzewania dla budynku psychiatrii na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 

im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 w ramach modernizacji 

gospodarki cieplnej tego budynku. 

Zakres opracowania uwzględnia: 

• obliczenia współczynników przenikania ciepła U [ W/m2K]; 



MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ BUDYNKU PSYCHIATRII  

REMONT INSTALACJI C.O. 

UL. PYSKOWICKA 47-51;  42-612 TARNOWSKIE GÓRY 

Branża sanitarna  

 

 

  

   

• obliczenia strat ciepła przez ustrój budowlany; 

• obliczenie bilansu cieplnego pomieszczeń oraz trasowanie i ustalenie średnic 

instalacji i dobór grzejników; 

• ustalenie rozmieszczenia grzejników; 

• dobór armatury, regulacja hydrauliczna. 

 

 3.   Opis stanu istniejącego 

Pawilon Psychiatrii to budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z trzech 

kwadratowych segmentów połączonych w częściach narożnych. Segment środkowy 

z wejściem głównym posiada pomieszczenia ogólne, segmenty skrajne są pododdziałami dla 

chorych. Wszystkie segmenty posiadają w środku atria z pełnym przeszkleniem na korytarz. 

Ściany zewnętrzne: wykonane z bloków PGS obustronnie tynkowane o grubości 38 cm. 

Stropodach: z przestrzenią wentylowaną wykonany jest z elementów typu Ackermana 

z warstwą izolacji termicznej z gazobetonu o grubości 12 cm. Okna: w pomieszczeniach - 

drewniane szklone podwójnie. Drzwi zewnętrzne: wejściowe i ewakuacyjne - stalowe 

oszklone szybą pojedynczą. 

Budynek psychiatrii uposażony jest w następujące instalacje sanitarne: centralnego 

ogrzewania, wody zimnej, przeciwpożarowej, wody ciepłej oraz kanalizacji bytowej, 

deszczowej i elektrycznej.  

Budynek w stanie istniejącym wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wodną z 

rur stalowych zasilającą grzejniki żeberkowe żeliwne typu T1 i stalowe ożebrowane. Stan 

techniczny instalacji c.o. jest zły i kwalifikuje się do wymiany. Instalacja zasilana jest 

z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez grupowy wymiennik ciepła w budynku 1D szpitala 

i rurociągi zewnętrznej instalacji odbiorczej z rur preizolowanych. 

 

 4.   Projektowane rozwiązania techniczne 

Projekt wykonano przy następujących założeniach: 

Założenia obliczeniowe 

• strefa klimatyczna zimowa:           III 

• obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą:     -20 0C 

• bilans ciepła pomieszczeń ustalono na podstawie obliczeń w oparciu o dane na temat 

konstrukcji wynikające z opracowanych podkładów budowlanych oraz projektu 

modernizacji cieplnej budynku - część architektoniczno - budowlana 



MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ BUDYNKU PSYCHIATRII  

REMONT INSTALACJI C.O. 

UL. PYSKOWICKA 47-51;  42-612 TARNOWSKIE GÓRY 

Branża sanitarna  

 

 

  

   

Parametry ochrony termicznej: 

• PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku inwentaryzacja 

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

• PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego. 

Założenia dotyczące instalacji cieplnej:  

• źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest przyłącze zewnętrznej instalacji 

odbiorczej zasilanej z grupowego wymiennika ciepła 

• przewody w miarę możliwości rozprowadzone będą w kanale technologicznym pod 

posadzką w przeciwnym wypadku należy wykonać bruzdy ścienne i podłogowe 

• przewody rozprowadzone w kanale pod posadzką należy wykonać  z rur  stalowych 

zaciskanych typu C-Stahl 

• przewody prowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych należy wykonać z rur 

typu Pex/Al/Pex 

Współczynniki przenikania ciepła: 

 

RODZAJ PRZEGRODY 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

U [ W/m2K]; 

Ściana zewnętrzna 0,225 

Stropodach ocieplony 0,155 

Okno zewnętrzne 1 

Podłoga na gruncie 0,299 

Drzwi zewnętrzne 1 

Ściana wewnętrzna gr. 12 cm 2,21 

Ściana wewnętrzna gr. 24 cm 1,64 

Ściana przy dylatacji 1 

Ściana pomiędzy pom ogrzew/nieorzew. 1 

Drzwi wewnętrzne 4,5 

 

Obliczeń dokonano przy pomocy programów Instalsoft OZC i Instal therm CO w oparciu 

o katalogi producentów. 

 

 4.1.   Informacje ogólne 

• parametry instalacji:      90 / 70 OC   

• straty ciepła budynku:     91,21 kW 
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• moc cieplna instalacji c.o.     99,39 kW 

• przepływ dla instalacji c.o.:     2534 kg/h 

• ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji:   49,3 kPa 

• pojemność instalacji:      1220 dm 3 

 

 4.2.   Powadzenie i posadowienie przewodów 

• Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna z rozdziałem 

dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 90/70 0C.  

• Instalację zaprojektowano z rur stalowych, zewnętrznie ocynkowanych łączonych 

za pomocą kształtek zaciskowych.  

• Przewody poziome rozprowadzić w kanałach technologicznych pod stropem parteru 

jak w części rysunkowej. Podejścia pod poszczególne piony prowadzone z kanałów 

wykonać z rur stalowych zaciskanych typu Geberit Mapress C-Stahl o średnicy 

Dn 15x1.5 mm  Spust wody z instalacji grzewczej projektuje się poprzez zawory 

kulowe ze spustem zabudowane przy projektowanych rozdzielaczach. 

• Przewody rozprowadzające w kanałach technologicznych zaizolować cieplnie 

otulinami z pianki miękkiej polietylenową typu Thermaflex FRZ o grubości jak 

w poniższej tabeli. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych 

zaizolować pianką polietylenową typu Thermacompact S gr 6 mm. 

• Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych 

o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury przewodowej. Bezwzględnie 

należy stosować tuleje ochronne w następujących wypadkach: 

o Przy przejściu przez strop tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm 

ponad poziom wykończonej posadzki; 

o Przy przejściu przez ściany konstrukcyjne (grubości nie mniejszej niż 24cm) 

tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm na każdą stronę; 

o Przy przejściu przez ściany działowe dopuszcza się stosowanie tulei 

z tworzyw sztucznych. 

• Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe 

należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas 

ognioochronnych. 

• Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ 

w kierunku rozdzielacza. 
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• Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim 

załamaniom trasy przewodów, rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. 

Na przewodach rozprowadzających należy przewidzieć montaż podpór wg katalogu 

Walraven. 

• Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy układać zgodnie z wytycznymi 

podanymi przez producenta. 

 

 4.3.   Izolacja przewodów 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów  w instalacjach centralnego 

ogrzewania powinna spełniać następujące wymagania  minimalne określone w poniższej 

tabeli: 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia 

ciepła λ=0,035[W/)mxK] 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewn.rury 

4 Przewody ułożone w posadzce 6 mm 

 

 4.4.   Urządzenia 

Projektuje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych higienicznych  

z podłączeniem dolnym. W łazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe ocynkowane 

płytowe higieniczne z podłączeniem dolny. Zaproponowany typ grzejników nadaje się 

szczególnie do szpitali i wszystkich pomieszczeń, gdzie wymagane są szczególne warunki 

higieniczne. Projektowane grzejniki posiadają wbudowane zawory temostayczne. Dla 

zaworów dobrano głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Grzejniki 

nalezy łączyć przy użyciu podwójnych zaworów odcinających typu Coso Block lub 

równoważnych . Grzejniki mocować do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi oraz 

w odległości 10 cm od grzejnika do lica ściany. Moce cieplne poszczególnych pomieszczeń 

i wymiary grzejników podano w części rysunkowej. W celu odpowietrzenia instalacji na 

poszczególnych grzejnikach należy zamontować automatyczne odpowietrzniki  kątowe 

Dn 15 np. firmy AFRISO lub równoważne. Indywidualne odpowietrzanie grzejników odbywać 
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się będzie poprzez odpowietrzniki ręczne zainstalowane z boku grzejników. 

W celu regulacji różnicy ciśnień  przewidziano zawory równoważące ASV-PV i ASV M firmy 

Danfoss. Ponadto układ wyposażono w niezbędną armaturę kontrolno - pomiarową 

tj. manometry i termometry techniczne zabudowane przy rozdzielaczu. W celu odwodnienia 

instalacji przewidziano zawory spustowe zabudowane przy rozdzielaczu. 

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać certyfikat zgodności PN lub zgodność  

z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie  

w budownictwie. 

 

 4.5.   Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji 

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu 

komputerowego „INSTAL-THERM 4.12” firmy INSTAL-SOFT. 

Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy: 

• nastaw wstępnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych, 

• zaworów równoważących typy ASV-PV i ASV M firmy Danfoss lub równoważnych 

Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne 

na zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych (wartości nastaw podano 

na rozwinięciu). W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej innego producenta należy 

przeprowadzić obliczenia nastaw. 

 

 5.   Zakres prac wykonawczych 

W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy: 

• zdemontować grzejniki, kanały, przewody w kanałach, przewody rozdzielcze 

• wykonać przewierty w stropie w miejscach podejść do grzejników, 

• zamontować grzejniki higieniczne Cosmo lub równoważne wg projektu, 

• rozprowadzić przewody c.o. wg projektu 

• wykonać płukanie instalacji, 

• wykonać próbę szczelności, 

• wykonać izolację termiczna przewodów, 

• przeprowadzić regulację instalacji c.o. 

• zamontować głowice termostatyczne, 

• wykonać prace wykończeniowe. 

 

 6.   Próba szczelności 
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Wykonaną instalację poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby hydraulicznej "na zimno" poddać instalację próbie na gorąco. 

Przed przystąpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepłukać instalację, zawory 

termostatyczne (bez głowic) powinny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Po tych 

czynnościach poddać instalację wstępnej regulacji. Po wykonaniu wstępnej regulacji  

i dokonaniu próby "na gorąco" zamontować głowice termostatyczne. Wynik badania uznaje 

się za pozytywny jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. 

Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie  

z wytycznymi producenta rur. 

Parametry pracy: 

•  Temperatura zasilania 90 oC, temperatura powrotu 70 oC. 

•  Ciśnienie robocze 3,0 bar. 

•  Ciśnienie próbne 6,0 bar. 

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji 

na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych 

rurociągach w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych 

elementów. 

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 

zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem 

następujących warunków: 

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 °C, 

• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

• próbę należy przeprowadzić odcinkami, 

• przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć, 

• temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być 

ustabilizowana na stałym poziomie, 

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków 

i roszenia, spadek ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 

0,06 MPa. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny 

zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy 

rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu. 
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 7.   Ochrona środowiska 

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki 

środowiskowe. 

 

 8.   Uwagi końcowe 

Całość robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania wykonać i odebrać zgodnie z: 

• niniejszym opracowaniem, 

• z obowiązującymi normami i przepisami, 

• zaleceniami producentów urządzeń. 

•  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI 

INSTAL – zeszyt 7, 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI 

INSTAL – zeszyt 12, 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI 

INSTAL – zeszyt 6, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych, 

• „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL – 

zeszyt 1, 

• W trakcie prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy, Płacy i Polityki 

Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy (Dz.U. nr 129/97).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47/03 poz. 401), 

• Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

Zastosowane materiały i urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 

jakościowym w zakresie BHP, określonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji 

(Dz.U.nr 55/93), tj. winny posiadać znak bezpieczeństwa B lub CE oraz świadectwo 

dopuszczenia do produkcji.  

 

 9.   Wytyczne do planu BIOZ 

Zakres prac zamierzenia budowlanego nie zostały wymienione w § 6. Szczegółowy zakres 

robót budowlanych (…) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. 

W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i opracowanie planu bioz 

jest zbędne. 
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 10.   Zestawienie materiałów  

Poz. Nazwa Jm Ilość  Materiał 

 Rury stalowe    

1 Rura stalowa cz.ze szwem  Dn50 mb 2  

2 Rura stalowa cz.ze szwem  3/4'' szt 0,5  

 Rury Geberit Mapress  1.0034 mb 14  

3 Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mb 390 GEBERIT 

4 Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mb 84 GEBERIT 

5 Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 22 x 1,5 mb 182 GEBERIT 

6 Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 28 x 1,5  mb 106 GEBERIT 

7 Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 35 x 1,5  mb 27 GEBERIT 

 Rury  Geberit Mepla     

8 Rura Mepla Therm  biała w zwoju 16 x 2,25 mb 182 GEBERIT 

9 Rura Mepla Therm  biała w sztangach 32 x 3,0 mb 6 GEBERIT 

10 Rura Mepla Therm  biała w sztangach 40 x 3,5 mb 6 GEBERIT 

11 Rura Mepla Therm  biała w sztangach 63 x 6,0 mb 6 GEBERIT 

 Izolacja    

12 Otulina PU śr.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK mb 390 HB FLEX 

13 Otulina PU śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK mb 245 HB FLEX 

14 Otulina PU śr.wew. 22 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK mb 182 HB FLEX 

15 Otulina PU śr.wew. 28 mm gr.30 mm L=0.035 W/mK mb 108 HB FLEX 

16 Otulina PU śr.wew. 35 mm gr.30 mm L=0.035 W/mK mb 27 HB FLEX 

17 Otulina PU śr.wew. 42 mm gr.40 mm L=0.035 W/mK mb 6 HB FLEX 

 Grzejniki    

18 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/600  szt. 4 V&N  

19 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 400/720 szt. 1 V&N  

20 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 400/1600 szt. 3 V&N  

21 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/520 szt. 1 V&N  

22 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/720 szt. 26 V&N  

23 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/800 szt. 2 V&N  

24 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/1320 szt. 9 V&N  

25 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/600 szt. 3 V&N  

26 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/800 szt. 1 V&N  

27 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/600 szt. 38 V&N  

28 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/720 szt. 20 V&N  

29 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/800 szt. 31 V&N  

30 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/920 szt. 2 V&N  

31 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/1200 szt. 1 V&N  
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Poz. Nazwa Jm Ilość  Materiał 

32 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/720 szt. 1 V&N  

33 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/920 szt. 2 V&N  

34 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/1200 szt. 2 V&N  

35 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 500/400 oc. szt. 1 V&N 

36 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/600 oc. szt. 1 V&N 

37 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/400 oc. szt. 1 V&N  

38 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/600 oc. szt. 3 V&N  

39 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/1320 oc. szt. 1 V&N  

40 Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/1000 oc. szt. 1 V&N  

 Armatura     

87 Regulator różnicy ciśnień DN 25  ASV-PV GW 20-40 kPa szt. 1 DANFOSS 

88 Regulator różnicy ciśnień DN 32  ASV-PV GW 20-40 kPa szt. 1 DANFOSS 

89 Zawór nastawny DN 25 ASV-M szt. 1 DANFOSS 

90 Zawór nastawny DN 32 ASV-M szt. 1 DANFOSS 

91 Głowice termostatyczne „wandaloodporne” RA 2920 szt. 159 DANFOSS 

92 Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block szt. 159 V&N  

93 Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15 ze spustem szt. 2  

94 Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 50 szt. 2  

95 Odpowietrznik automatyczny kątowy szt. 13 AFRISO 

96 Manometr techniczny  szt. 2 AFRISO 

97 Termometr techniczny szt. 2 AFRISO 

98 Rozdzielacz DN 65 szt. 2  
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V. ZAŁĄCZNIKI 
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VI. RYSUNKI 


