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WARUNKI PRZYT.ACZENIA
Przyfqczenie do sieci cieplowniczej wqzta cieplnego w istniejqcym budynku

wielorodzinnym przy ul. Sidorskiej 34A w Bialej podlaskiej

PrzedsiQbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp6tka z ograniczona odpowiedzia Inoscia w Biaiej podlaskiej
okresla techniczne warunki modernizacji systemu zasilania w energiq cieplnq budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sidorskiej 34A w Bialej podlaskiej
L. Modernizacja polegai bqdzie na:
o docelowej likwidacji, nale2acej do PEc sp. z o.o., wymiennikowni grupowej w-8-4 przy ul. sidorskiej 32

o

na rzecz indywidualnych wymiennikowni Odbiorc6w ciepla zlokalizowanych w piwnicach poszczeg6lnych
odbiorc6w.
przebudowie istniejacej sieci zadanie wlasne Dostawcy Ciepla polegajqce na likwidacji istniejacej

-

niskoparametrowej sieci czteroprzewodowej

i

budowie nowej, wysokoparametrowej

sieci

dwuprzewodowej wraz z przylqczami
modernizacji systemu zasilanego z grupowego wqzla cieplnego poprzez przebudowq tego systemu na
wqzel indywidualny
2. Na trasie sieci i przvtaczv cieptowniczvch nie wvkonvwai nasadzei drzew i krzew6w.
3. Parametry czynnika grzewczego:
ci5nienie dyspozycyjne na wejsciu do budynku: (ci6nienie na zasilaniu / cisnienie na powrocie)

o

.
o

Okres

zimowy

Okres letni

/
625 kPa /

780 kPa

540 kPa
354 kPa

Temperatura czynnika:

zimowy:

sezon
125/65oC zmienna w funkcji temperatur zewnetrznych
sezon letni:
7O/35'C
Cisnienie max. po stronie wysokoparametrowej: 1,6 Mpa.
4. Zapotrzebowanie na moc cieplnq wg umowy nr 58/99:
- 0.049 MW
- 0,014 MW

.

. c.o.
. c.w.u.

5' Do stabilizacji ci5nienia na wej6ciu wysokich parametr6w do wqzl6w indywidualnych stosowa6 regulatory
r6inicy ciSnief z ograniczeniem przeplywu. Ze wzglqd6w eksploatacyjnych naleiy stosowa6 regulatory:
sAMSoN, DANFoss. zakup, montai oraz eksploatacja w/w regulator6w naleiy do Dostawcy ciepla
tj. PEC Sp. z o.o. w Bialej Podlaskiej, kt6ry bqdzie ich wfa6cicielem.
6. Wezly cieplne projektowad w oparciu o wymienniki typu JAD lub piytowe, w ukladzie r6wnoleglym

jednostopniowym podgrzewem cieplej wody uiytkowej, ze stabilizatorem c.w.u.
7. Na powrocie z instalacji wewnqtrznej c.o, oraz na zasilaniu wysokich parametr6w, za zaworam'
odcinajqcymi, projektowai odmulacze lub filtry.
z

Centrala:

@

Sekretarial:

.

"*?2

@( tui

Fax:
e-marl:

83-342-55-98
83-342-58-99
83-342-59-88
sekretariat@pecbp.pl

NtP 537-00-0 1-649, REGON 030124339
Sqd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lubtinie z/s w Swidniku,
Vl Wydzial Gospodarczy, KRS 0000086154
\ /ysokosi kapitalu zakladowego 14.2'l 7.500,00 zt.
Bank: Spotdzielczy w Bialej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 rEo 0010

ll I

t

ltyutlj*l
w

8. Projektowa6 zaw6r antyska2eniowy na wodzie wodociagowej, przed wymiennikiem c.w.u
9. Opomiarowanie instalacji odbiorczych - w poszczeg6lnych wqzlach wymiennikowych :
o llo6i energii cieplnej na potrzeby c.o. opomiarowai stosujac cieptomierz z przetwornikiem przepfywu

o
.
.

zamontowany za wymiennikami c.o. na rurociqgu powrotnym wysokich parametr6w.
llo56 energii cieplnej na potrzeby c.w.u. opomiarowad stosuiqc ciepfomierz z przetwornikiem
przepfywu zamontowany za wymiennikami c.w.u. na rurociagu powrotnym wysokich parametr6w.
Z uwagi na zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zalecane cieplomierze to cieplomierze
ultradiwiqkowe, z elektronicznym przetwornikiem przepfywu firm: Diehl Metering, Landis+Gyr lub inne
wg indywidualnego uzgodnienia z dostawcq ciepla. Cieplomierze jak i wodomierze muszq posiadai
aktualnq cechq legalizacyjnq zgodnq z rokiem zam6wienia,
ciepfomierze nale2y projektowai z dwoma dodatkowymi wej6ciami impulsowymi do podlqczenia
wodomierzy z nadajnikami impuls6w, z funkcjq zapamiqtywania w dniu bilansu miesiqcznego: wartojci

energii, obietosci, czasu wystQpowania btqd6w, maksima przeplywu, mocy wraz

z datami ich

wystqpowania. Cieplomierze nale2y wyposa2yi w moduf komunikacji zasilany bateryjnie wsp6lpracujqcy

internetowa GlobeOMS.
do uzupefnienia zladu nale2y opomiarowad stosujac wodomierz z nadajnikiem
impuls6w (2,5 l/imp lub 101/imp.), wsp6lczynnik R >80, zamontowany na rurociEgu uzupelniajqcym
instalacjq wewnqtrzna. Wodomierz nale2y podtaczyi do ciepfomierza.
. Zaleca siq opomiarowad iloSi wody zimnej (wodociagowej) do przygotowania cieptej wody uzytkowej,
wodomierz zamontowany przed wymiennikami c.w.u. Za wodomierzem przewidzie6 zaw6r zwrotnv.
. zaleca siq opomiarowai ilo56 wody cyrkulacyjnej stosujac wodomierz zamontowany na rurociqgu
cyrkulacyjnym. Za wodomierzem przewidziei zaw6r zwrotny.
. Przy monta2u zachowai minimalne odcinki proste: 5 DN przed i3 DN za wodomierzami lub
przetwornikami przeplywu lub wiqksze zgodne z DTR producenta.
o Przed przetwornikami przepfywu i wodomierzami powinien byi zamontowany filtr.
. Przewidzied wstawki montazowe pod wodomierze i przetworniki przeptywu na czas postoju i awarii.
. Przewiedziea monta2 armatury odcinaiqcej uklad pomiarowo-rozliczeniowy.
10. Projektowad sterowanie pomp w taki spos6b, 2eby nastepowaf samoczynny powr6t do zaprojektowanej
z aplikacja

o lloii wody sieciowej

pracy po zaniku napiqcia.

11. Uzupelnianie ubytk6w wody w zladzie instalacji odbiorczych projektowai stalym przewodem z powrotu
wysokich parametr6w (wlqczenie w rurociEg powrotny przed ostatnim zaworem odcinajacym na wyjSciu
z wqzfa) przy zastosowaniu zaworu stafego cisnienia liczonego na 7,5 % wydajnosci pomp obiegowych,
z zaworem upustowym liczonym na wydajnoSi zaworu stalego ci6nienia po stronie niskich parametr6w.
12. Projektowad pomiary miejscowe ciSnief itemperatur umo2liwiajqce sprawdzenie prawidlowoSci pracy
wqzta.
13. Regulacja pogodowa parametr6w instalacji c.o. dla calego budynku

- w wqile wymiennikowym, wg pr
wqzta wymiennikowego.
14. Wymogi pomieszczenia przeznaczonego na wqzel cieplny:
Pomieszczenie na wqzet przygotowai zgodnie z wymaganiaBi normy p)+102423.
Powierzchnia pomieszczenia wymiennikowni ok.
eltut
Pomieszczenie wyposa2y6 w wentytaciq grawitacyjna nawiew#{il/i6ffii.
Pomieszczenie wyposaiyi w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienkq schladzajEca. Posadzka
powinna by6 wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpust6w.
Pomieszczenie naleiy zabezpieczyd przed wtamaniem. Drzwi wejSciowe powinny by6 metalowe, nie
mniejsze niz 90/200 cm.
Pomieszczenie wqzfa zabezpieczyi przed wilgociq (3ciany do wysoko6ci Z metr6w).

.
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Doprowadzii do pomieszczenia wQzfa cieplnego liniq kablowq do podfqczenia
czujnika temperatury
zewnqtrznej, spef niajac poniisze warunki:
instalacja czujnika na Scianie zewnqtrznej od strony p6fnocnej; je2eli

nie ma takiej moztiwosci,
wdwczas nareiy wybrai miejsce najbardziej zbriione, zacienione i
zabezpieczone przed

bezpoSrednimi promieniami slonecznymi
unikai monta2u czujnika w okoricy otwor6w okiennych, przewod6w
kominowych, rub innych 2r6del
ciepla

wysokosi instalacjiczujnika to 2m nad poziomem gruntu
czujnik nalezy tak umiescid aby uniemo2liwii dostep os6b niepowolanych
zniszczeniem

i

uchronii przed

instalacie nale2y wykonai przewodem zxo,7s mmz,linka np.
OLFLEX clAsstc 110 2x0,75
je2eli odleglo66 pomiqdzy czujnikiem a pomieszczeniem
wQzla wymiennikowego lest wiqksza niz
100m, nale2y zastosowai przew6d ekranowany 2x0,75mmr, linka
np. UrufnOrui WCV
przew6d mo2e byi polo2ony na zewnatrz pod elewacjq
zostawii zapas przewodu na zewnAtrz ok 50cm
zostawii zapas przewodu w miejscu instalacjiwezla cieplnego
kofce przewod6w zabezpieczyd przed dostqpem wilgoci.
r). Dolqczyi do projekt6w metryki cieplne wqzf6w.
wszystkie zaproiektowane urzqdzenia winny posiadai atesty iSwiadectwa
dopuszczajqce do stosowania
w budownictwie.
17. Granica wiasnosci i eksproatacji bqdq zawory odcinaiace przyfqcze
Dostawcy ciepra od wezla cieprnego
Odbiorcy ciepla, przy czym zawory te nale2ei bqdq do Dostawcv cieola.
18.
dostawy energii cieplnej instalacje c.o, wqzly cieptne poddai piukaniu pr6bie
i

-

:,:11-iTl"t'"niem
ctsntentowet.

L9'

uzgodnieniu z Dzialem Inwestycji PEc podlega projekt techniczny
wqzla cieplnego (czqsi obliczeniowa
winna zawierai m. in. dob6r urzqdzeri pracujqcych w wqile).
Powy2sze warunki traca wa2no56 po uplywie dw6ch lat.

wzajemne zobowiqzania stron w zakresie wsp6ldziatania oraz wsp6linwestowania
celem reatizacji *7w
inwestycji okresla umowa o zmianie systemu zasilania zawarta miqdzy
Dostawca i odbiorca ciepfa. projekt
,,umowy" - w zafqczeniu. w przypadku jej akceptacji, podpisanq umowq prosimy odesla6
na adres pEc sp. z o.o.
w Biatej Podlaskiej.
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