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Wszystkie podane nazwy własne urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości 
wykonania. Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem jakościowym i 
technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora 
nadzoru i projektanta. 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt budowlany został 
opracowany zgodnie  z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć 
 

Projektant          Sprawdzający 



3 

 

1.0.  Zakres opracowania. 
 Poniższa część opracowania stanowi projekt budowlany remontu - modernizacji układu maszynowni 
pomp ciepła dla potrzeb grzewczych budynku szkoły w  terenie Skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej w 
Klukach 

Zakres opracowania obejmuje wymianę podstawowych urządzeń i elementów 
 Opis, funkcja pomieszczeń oraz lokalizacja i rodzaj przyborów przyjęto wg opracowania 
archiwalnego oraz inwentaryzacji własnej. 
 
2.  Podstawa opracowania. 

• zlecenie inwestora; 
• projekty archiwalne 
• inwentaryzacja własna  
• uzgodnienia z Inwestorem; 
• obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania;  

 

3.  Dane ogólne i stan istniejący. 
 Istniejący budynek szkolny przeznaczony jest na cele dydaktyczne i mieszkaniowe. W budynku 
wykonana jest instalacja grzewcza z rur  miedzianych, jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe 
płytowe. Parametry wody grzewczej 50/400C)  Ciepła woda przygotowywana jest miejscowo w 
zasobnikowych podgrzewaczach. Cała instalacja wykonana została w 2007 roku. 
 W chwili obecnej budynek szkoły ogrzewany jest za pomocą kaskady dwóch pomp ciepła typu 
powietrze-woda zlokalizowanych na zewnątrz obiektu. Pompy posadowione są na betonowych cokołach. 
Zamontowane są dwie pompy ciepła typu powietrze woda  firmy Dimplex typ LA28AS. 
 Przyłącze pomiędzy pompami a maszynownią wykonane  jest rur preizolowanych z tworzywa 
sztucznego PE40. Obiega wody wymuszają osobno dla każdej pompy ciepła pompy typu HALM HUP 30-7.  
 Maszynownia pomp ciepła zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym pod schodami w 
budynku szkoły. Instalacja wewnątrz maszynowni wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o 
połączeniach skręcanych.  
 Obieg wtórny  pomp ciepła jest wpięty bezpośrednio do rozdzielacza zasilającego dwa obiegi 
grzewcze ( parter i piętro budynku - pompy Grundfos typ ALPHA 232-60 i Sanline 80/25/180  ) . Jeden 
obieg bezpośredni  i jeden z regulacja temperatury ( za pomocą zaworu trójdrogowego dn 25 z siłownikiem 
VITA-MAT).  
 Szeregowo z pompą ciepłą połączony jest bufor o pojemności 500 dm3 wyposażony w grzałkę 
elektryczną o mocy 9 kW 
 Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia realizowane jest z  poprzez membranowy 
zawór bezpieczeństwa  o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar. Zmiany objętości wody powodowane przyrostem 
temperatury w instalacji CO przejmowane są przez  naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 80. 
 Jako armatura odcinającą zamontowane zlatały zawory kulowe mufowe. 
 Pracą całego układu sterują dwa regulatory pomp ciepła. Pomiar temperatury wykonywany jest 
przez czujniki zewnętrzne. Automatyka steruje pracą naprzemienną kaskady pomp, pracą pomp obiegowych 
oraz zaworu trójdrogowego.  
  
 
4.  Przyjęte rozwiązanie projektowe.  
  
 Ze względu na zużycie elementów i spowodowane tym częste awarie układu  Inwestor zdecydował 
się na wyminę podstawowych elementów maszynowni pomp ciepłą. 
 Nowe urządzania zaprojektowano analogicznie do wykonanego układu z wykorzystaniem 
istniejącego orurowania. Okablowanie wraz z rozdzielnicą należy dopasować do zastosowanego producenta 
pomp ciepła. 
Zakres prac do wykonania; 
- prace demontażowe - demontaż zewnętrznych pomp ciepła , bufora ciepła, demontaż pomp obiegowych, 
zaworów odcinających trójdrogowych  
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-  prace montażowe - naprawa ewentualnych uszkodzeń fundamentów i ścian, dopasowanie rurociągów i 
okablowania do nowych urządzeń , montaż nowych urządzeń, montaż armatury, uzupełnienie izolacji 
ciepłochronnej, montaż automatyki oraz podłączenie do instalacji elektrycznej, wykonanie okablowania dla 
dodatkowego sterownika kaskadowego 
- próby szczelności, prace rozruchowe i regulacyjne, sprawdzenie całej instalacji c.o.  
Parametry obliczeniowe . 

� Parametry wody instalacyjnej 50/40
0
 C, 

� Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewnętrznej –16 
st .C zgodnie z normą PN-82/B-02403. 

� Bilans cieplny budynku przyjęto wg projektu archiwalnego 
� Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano za pomocą programu OZC Zapotrzebowanie na ciepło 

wynosi : 39,7 kW 
Źródło ciepła dobrano o parametrach analogicznie do istniejącego układu zasilania. 
 Instalacja centralnego ogrzewania podzielona została na obiegi: 

� obieg grzejników parteru - obieg bezpośredni    
� obieg grzejników piętra -  obieg zamieszania pompowego 

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kaskada 2 pomp ciepła. Pompy umieścić w zamiennie  
istniejących pomp na zewnątrz obiektu na istniejących fundamentach betonowych. Po zdjęciu istniejących 
jednostek fundamenty sprawdzić i ewentualnie dopasować do nowych jednostek, zakonserwować. na 
potrzeby nowych jednostek w miarę możliwości wykorzystać istniejące przyłącze rurowe  i kablowe, w 
przypadku potrzeby kable wymienić na nowe. 
 Zaprojektowano dwie dwusprężarkowe pompy ciepła o parametrach: 
- Moc / COP przy A2/W35 : 1 sprężarka -12,2/3,6 
- Moc / COP przy A2/W35 : 2 sprężarki - 20,4/3,4 
Maksymalna temperatura zasilania - 65oC 
 Pompy ciepła pracować będą w układzie z buforem ciepła o pojemności 500 dm3. Bufor ciepła wyposażony 
zostanie w grzałkę elektryczną o mocy 9,0 kW. 
Sterowanie  pracą układu pomp ciepła poprzez zestawu sterowników: 
- standartowy sterownik pompy ciepła WMP - na wyposażeniu każdej z pomp ciepła 
- sterownik nadrzędny Master - sterowanie kaskadą pomp, sterowanie temperaturą poszczególnych obiegów 
grzewczych 
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez membranowe zawory bezpieczeństwa..  
Ciśnienie otwarcia zaworu jest ciśnieniem maksymalnym dla pracy instalacji i wynosi 0.25 MPa. Należy 
zamontować dwa dotykowe zawory na w maszynowni pomp na obiegi każdej pompy przed zaworami 
odcinającymi.  
 Zmiany objętości wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w instalacji 
CO przejmie naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG 80.  Naczynie jest połączone za pomocą rury 
wzbiorcze fi25 do przewodu powrotnego obiegów grzewczych. 
 Dla instalacji oraz przewodów sieciowych montować armaturę zgodnie z częścią graficzną. 
Ciśnienie nominalne 0,6 MPa. 
 Armatura w wykonaniu gwintowanym. 
 Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności montażu należy dokonać ustawienia nastaw 
wstępnych na zamontowanych zaworach - według załączonego zestawienia oraz rysunków 
 Wszystkie przewody po zmontowaniu i próbie hydraulicznej zaizolować elementami izolacyjnym. 
Grubość izolacji zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

5. Próby szczelności. 

 Po zakończeniu montażu urządzeń całość instalacji wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Próbę  
wykonać  przed wykonaniem izolacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie 
odpowietrzyć. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa.  

 

6.  Uwagi końcowe 
Instalację wykonać zgodnie z : 

� Prawem Budowlanym 
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� „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wraz z 
przywołanymi normami 

� Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych –COBRTI Instal 
� Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II, Instalacje 

sanitarne i przemysłowe; 
� Obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ. 
� Część opisowa i graficzna stanowią integralną całość opracowania.  
� Wszelkie odstępstwa oraz ew. wątpliwości dot. rozwiązań i  projektu należy uzgadniać i wyjaśniać z 

autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego; 
� Materiału instalacyjne, urządzenia i akcesoria montować zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. 
� Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
� Projekt wdrożyć do realizacji wyłącznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego 

potwierdzenia „do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru; 
� W czasie realizacji wykonawcy są zobowiązani do zapoznania się z projektami wszystkich branż 

oraz do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostałych prac instalacyjnych.  
Obowiązkiem wykonawców jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespół projektowy nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze złej koordynacji i przygotowania montażu. W 
przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwiązań projektowych wykonawca ma 
obowiązek  zgłosić listę uwag przed wykonaniem prac.  

� Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia oraz rzędne w tych punktach 
� W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego niepokazanego 

w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania z 
napotkaną przeszkodą. 

� stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności (z normą lub aprobatą  
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7. Zestawienie podstawowych urządzeń układu pomp ciepła. 
 

Nr Opis urządzenia  Ilość 

1 Dwusprężarkową pompa ciepła do montażu zewnętrznego 
Moc / COP przy A2/W35 : 
1 sprężarka -12,2/3,5 
2 sprężarki – 20,3/3,4 
Maksymalna temperatura zasilania  65oC 

Znamionowy pobór mocy przy A2/W35: 5,9kW 
Napięcie zasilania - 3/N/PE~400V, 50Hz 

2 

2 Osłona przeciwdeszczowa pompy ciepła 2 

3 Podgrzewacz odpływu kondensatu 2 

4 Zbiornik buforowy uniwersalny  500dm3, wyposażony w trzy 
tuleje do grzałek 1 1/2" 

1 

5 Grzałka do zbiornika buforowego moc  9,0 W, /N/PE~400V, 
50Hz 

1 

6 Sterownik kaskadowy - moduł do zdalnej obsługi urządzenia 1 

7 Sterownik WPM - wyposażenie pompy ciepła  przeznaczony 
do montażu wewnątrz obiektu, panel sterujący,  plus  moduły 
do sterownia dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem i 
jednym bez mieszacza , moduł do zdalnej obsługi urządzenia 

2 

8 Kompensator drgań KOMP40 4 

9 pompa obiegu ładownia bufora z pompy  G=2,4 m3/h, Hp=25 
kPa, 

2 

10 pompa obiegu   parter  G=1,55 m3/h, Hp=18 kPa, 1 

11 pompa obiegu piętro-  piętro G=1,33 m3/h, Hp=16 kPa, 1 

12 Zawór 3-drogowy DN 25 ( kvs=10)  + siłownik zaworu 1 

13 Zestaw przyłącza naczynia 1” nr. 9119204 1 

14 Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80  
Pmax=6bar, Pwst=1,5bar  - instalacja c.o. 

1 

15 Zawór bezpieczeństwa 1/2" – 2,5 bar 3 

16 Zawór odcinający kulowy dn50 7 

17 Zawór odcinający kulowy dn40 4 

18 Zawór odcinający kulowy dn25 8  

19 Zawór odpowietrzający ( komplet - zawór plus odpowietrznik 
automatyczny ) 

8  
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