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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne. 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa z Inwestorem.  
- Warunki techniczne dostawcy gazu 
- Inwentaryzacja budowlana 
- Wst�pna opinia kominiarska 
- Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa 
instalacji gazowych oraz instalacji c.o. 
- warunki techniczne wydane przez Zakład Gazowniczy. 
- ustne ustalenia z Inwestorem 
 
1.2. Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewn�trznej instalacji gazu 
oraz instalacji c.o. Projekt zawiera zalecenia odno�nie instalacji CWU. w lokalu mieszkalnym 
nr28, w budynku wielorodzinnym w Cz�stochowie przy ul. Katedralna 8, nr. dz. 15, obr�b: 
148 
Projekt ma słu�y� do uzyskania pozwolenia na budow�. 
 
1.3. Stan istniej�cy. 
 
Obecnie mieszkanie jest niezagospodarowane. W pokoju do przewodu spalinowego 
zamontowany jest piec na paliwo stałe. W budynku znajduje si� instalacja gazu. Budynek 
podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
2. Stan projektowany - Instalacja gazowa 
Projektowana wewn�trzna instalacja gazowa ma zasili� wisz�cy kocioł kondensacyjny c.o. + 
c.w.u., o mocy 24 kW oraz kuchenk� 4 – palnikow�. 
Zgodnie z ustaleniami piec z pokoju zostanie zdemontowany. Przewód spalinowy nr12 
zostanie otwarty w kierunku kuchni i zmieni swoj� funkcj� na przewód wentylacyjny. Do 
przewodu nr2 zostanie podł�czony przewód koncentryczny powietrzno – spalinowy i 
wyprowadzony na dach. Do tego przewodu zostanie podł�czony kocioł. Instalacj� c.o. oraz 
c.w.u., nale�y rozprowadzi� z rur pex w bruzdach stosuj�c na rury izolacj� termiczn�. 
Przewidziano monta� grzejników dolnozasilanych typ V. W kuchni zostanie równie� 
podł�czona kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Instalacja gazu 
zostanie wł�czona w istniej�cej skrzynce kurka głównego i poprowadzona przez przyległe 
pomieszczenie gospodarcze administracyjne, do którego inwestor ma stały dost�p. Tam 
zostanie zamontowany gazomierz wraz ze skrzynk� gazow�. Ze wzgl�du na zabytkowy 
charakter budynku unikni�to w ten sposób wykonywania jakichkolwiek prac na elewacji. 
Przed wł�czeniem do istniej�cej instalacji nale�y opró�ni� cał� instalacj� zasilan� z kurka 
głównego z gazu, wcze�niej powiadamiaj�c wszystkich mieszka�ców. Nale�y zakr�ci� kurki 
gazowe do wszystkich poszczególnych lokali zasilanych z pionu. Ponowne wł�czenie gazu 
mo�e nast�pi� u ka�dego z lokatorów, po odpowietrzeniu instalacji w ich mieszkaniach. 
 
 
 
2.1. Przewody i armatura - Instalacja gazowa 
 
Instalacj� gazow� projektuje si� wykona� z rur stalowych bez szwu ł�czonych przez 
spawanie. Zastosowane rury, kształtki i armatura powinny posiada� wszelkie wymagane 
przepisami dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach gazowych w budownictwie 
mieszkalnym. Nie jest dopuszczalne wykonywanie poł�cze� bez u�ycia kształtek. W 



instalacjach gazowych wolno stosowa� tylko ł�czniki wykonane fabrycznie. Niedopuszczalne 
jest u�ywanie trójników, redukcji i innych odgał�zie� wykonanych r�cznie. Przymocowanie 
rur do �cian wykona� za pomoc� specjalnych uchwytów i kołków rozporowych wykonanych z 
materiałów niepalnych. Nie wolno u�ywa� uchwytów i kołków z tworzywa sztucznego, 
drewna lub zwykłej stali. Przewody instalacji gazowej nie mog� by� mocowane do innych 
przewodów czy stanowi� dla nich wsporników. 
Przewody za gazomierzami lub odgał�zieniami prowadz�cymi do odr�bnych mieszka� lub 
lokali u�ytkowych powinny by� wykonane z rur stalowych bez szwu ł�czonych równie� z 
zastosowaniem poł�cze� gwintowanych lub z rur miedzianych ł�czonych przez lutowanie 
lutem twardym. Dopuszcza si� stosowanie innych sposobów ł�czenia rur, je�eli spełniaj� 
one wymagania szczelno�ci i trwało�ci okre�lone w Polskiej Normie dotycz�cej przewodów 
gazowych dla budynków. 
Nie wolno wykorzystywa� rur gazowych jako elementów uziemienia, instalacji odgromowych 
czy przewodów bezpiecze�stwa. Przewody gazowe po wykonaniu prób szczelno�ci 
zabezpieczy� przed korozj�. 
Przewody nale�y prowadzi� pod stropem i po �cianach prostopadle i równolegle do ich 
kraw�dzi ze spadkiem min 4‰ w kierunku przyborów gazowych zachowuj�c minimalne 
odległo�ci : 
- 2 cm od �cian 
- 10 cm od poziomych ruroci�gów wodoci�gowych i kanalizacyjnych umieszczaj�c je nad 
tymi ruroci�gami 
- 10cm od poziomych ruroci�gów cieplnych / c.o. / umieszczaj�c je nad tymi ruroci�gami 
- 10cm od nie uszczelnionych puszek rozgał��nych instalacji elektrycznej, umieszczaj�c je 
nad tymi puszkami 
- 60cm od urz�dze� elektrycznych iskrz�cych (wył�czniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe 
itp.) 
- 2cm przy skrzy�owaniu z innymi przewodami instalacyjnymi 
Przej�cia przewodów przez �ciany konstrukcyjne nale�y wykona� w tulejach ochronnych 
uszczelnionych obustronnie gipsem lub kitem miniowym, a przez pozostałe przegrody w 
otworach uszczelnionych. Nie dopuszcza si� stosowania poł�cze� ruroci�gów wewn�trz 
przegród. 
Jako armatur� odcinaj�c� przy gazomierzach oraz przy urz�dzeniach gazowych nale�y 
zabudowa� kurki gazowe sferyczne (kulowe) dopuszczone do stosowania w instalacjach 
gazowych. Przed kotłami nale�y zastosowa� filtry z atestem do gazu. 
 
2.2. Urz�dzenia gazowe 
 
W mieszkaniu projektuje si� zainstalowanie nast�puj�cych urz�dze� gazowych: 
- kocioł grzewczy dwufunkcyjny gazowy o mocy do 24 kW, kondensacyjny z zamkni�t� 
komor� spalania oraz kuchenk� gazow� 4-palnikow�. 
 
2.3 Zalecenia dotycz�ce instalacji CWU: 
 
Instalacj� wykona� z rur PEX, podtynkowo. – wg oddzielnego opracowania 
 
GAZOMIERZE 
 
Przed wykonaniem podej�cia nale�y rozstaw gazomierza uzgodni� w Gazowni. Szafki 
metalowe z materiału niepalnego, powinny posiada� otwory wentylacyjne i by� zamykane na 
zamek gazowy bez klucza.. Gazomierz montowa� na wysoko�ci nie wi�kszej ni� 1,8 m od 
poziomu podłogi do spodu gazomierza.  
Gazomierze nale�y instalowa� j.n.: 
1. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub 
inne mog�ce iskrzy� urz�dzenia, powinny by� od nich oddalone co najmniej o 1m. 



2. Dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci, o której jest mowa w p. 1, je�eli mi�dzy tymi 
urz�dzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysoko�ci co najmniej 
0,5 m powy�ej i poni�ej gazomierza oraz wysi�gu wi�kszym o co najmniej 0,1 m od 
odległo�ci lica gazomierza od �ciany, na której jest zainstalowany. 
W przypadku braku mo�liwo�ci spełnienia wymaga�, nale�y przeło�y� instalacj� elektryczn�. 
Za urz�dzenia iskrz�ce mo�na przyj�� np: rozdzielnie elektryczne, liczniki lub puszki 
rozgał��ne nieuszczelnione. Nale�y wi�c albo zachowa� normatywne odległo�ci albo 
uszczelni� instalacje i urz�dzenia elektryczne/chodzi o dost�p gazu/, zachowuj�c wtedy 
odległo�ci podstawowe. 
 
2.3. Przewody wentylacyjne i spalinowe 
 
Do monta�u urz�dze� gazowych nale�y przyst�pi� po uzyskaniu od uprawnionego 
kominiarza �wiadectwa stwierdzaj�cego przydatno�� przewodów spalinowych i 
wentylacyjnych do projektowanych potrzeb. Na podstawie wst�pnej opinii Kominiarskiej 
projektuje si� monta� we wskazanym w opinii przewodzie spalinowym nr2 o wymiarach 
14x14 cm, wkładu koncentrycznego powietrzno - spalinowego ze stali nierdzewnej o 
�rednicy zgodnej z DTR kotła. Dn 125/80 W celu wentylacji kuchni nale�y kanał spalinowy nr 
12 otworzy� w stron� kuchni i zamontowa� na nim kratk� 14x21 cm.  
 
2.4. Próby szczelno�ci 
 
Wykonan� instalacj� gazow� nale�y podda� dwukrotnej próbie szczelno�ci. Pierwsz� prób� 
nale�y wykona� odł�czaj�c przewody od odbiorników gazu, a drug� z odbiornikami 
podł�czonymi do instalacji / bez gazomierza /. Prób� nale�y wykona� dla ka�dego 
mieszkania oddzielnie oraz dla instalacji gazu pomi�dzy kurkami głównymi i gazomierzami. 
Po zako�czeniu monta�u instalacji nale�y sprawdzi� zgodno�� robót z projektem pod 
wzgl�dem jako�ci i rodzaju u�ytych materiałów, a nast�pnie przedmucha� spr��onym 
powietrzem dla sprawdzenia prawidłowo�ci przepływu. Po tych czynno�ciach wst�pnych 
mo�na przyst�pi� do wła�ciwych prób. 
Pierwsz� prób� szczelno�ci instalacji nale�y przeprowadzi� spr��onym powietrzem, 
dwutlenkiem w�gla lub azotem o ci�nieniu 0,05 MPa w czasie 30minut, po uprzednim 
odci�ciu odbiorników gazu i wyrównaniu si� temperatury czynnika. 
Drug� prób� szczelno�ci nale�y wykona� po podł�czeniu przyborów gazowych na ci�nienie 
0,015 MPa. Do kontroli ci�nienia nale�y u�ywa� manometru rt�ciowego lub wodnego. 
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urz�dzenia pomiarowego, pod warunkiem, �e ma 
ono aktualne �wiadectwo legalizacji i wymagan� dokładno�� pomiaru. 
Instalacj� nale�y uwa�a� za szczeln� je�li manometr nie wyka�e �adnego spadku ci�nienia 
w czasie 30 minut trwania próby. Je�eli trzykrotna próba da wynik ujemny, wszelkie 
nieszczelno�ci nale�y usun�� przez rozmontowanie badanego odcinka instalacji i ponowne 
zmontowanie po uszczelnieniu. Z przeprowadzonych pozytywnych prób szczelno�ci nale�y 
sporz�dzi� protokół komisyjny. 
 
2.5. Wytyczne bran�owe 
 

Kocioł powinien by� podł�czony do gniazdka z bolcem uziemiaj�cym. Zasilanie musi by� 
wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i przepisami oraz DTR kotła. W przewodzie 
zasilaj�cym musi by� zamontowany bezpiecznik 2 A.  
CWU podł�czy� do kotła wg oddzielnego opracowania. 
 
2.6. Uwagi ko�cowe 
 
Wykonanie instalacji gazowej i monta� urz�dze� gazowych nale�y powierzy� osobie 
posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia. Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania robót 



zgodnie z dokumentacj�, a tak�e DTR kotła, uruchomienia instalacji i jej wła�ciwego 
wyregulowania oraz pouczenia u�ytkownika o zasadach bezpiecznej eksploatacji. 
Projekt słu�y do uzyskania pozwolenia na budow�. 
 
3. Wykonanie robót. 
 
1. Przed wł�czeniem do istniej�cej instalacji gazu nale�y opró�ni� istniej�c� instalacj� z 
gazu, wcze�niej powiadamiaj�c wszystkich mieszka�ców. Nale�y zakr�ci� kurki gazowe do 
wszystkich poszczególnych lokali zasilanych z pionu. Ponowne wł�czenie gazu mo�e 
nast�pi� u ka�dego z lokatorów, po odpowietrzeniu instalacji w mieszkaniu. 
2. Cało�� robót instalacyjnych nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami PN i BN 
oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych” 
cz��� III - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
3. Po przej�ciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpiecze�stwo na budowie, 
wła�ciw� organizacj� robót, prawidłow� jako�� robót oraz zabezpieczenie materiałów i 
sprz�tu. 
Warunki BHP przy wykonywaniu robót: 
Prace zwi�zane z wykonaniem instalacji nale�y prowadzi� zgodnie z: 
- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ), 
- Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 03.12.2002r w sprawie wymaga� dotycz�cych 
zawarto�ci naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach 
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza �ywego a tak�e w 
odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ), 
- Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymaga� dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy w okresie u�ytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 ), 
- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pó�niejszymi zmianami + Prawo 
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016, z pó�niejszymi zmianami. 
 

4. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 przy robotach zwi�zanych z wykonaniem instalacji wewn�trznej gazu dla obiektu: lokal 

mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Cz�stochowie przy ul. Katedralnej 8, lokal28. 
1. Informacja BIOZ 
A. Zakres robot: Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji 
wewn�trznej gazu niskiego ci�nienia.  
B. Kolejno�� realizacji: 
 
• Odci�cie instalacji na kurku głównym w sposób uniemo�liwiaj�cy dostanie si� do niej gazu 
/rozkr�cenie kołnierzy od strony instalacji/, opró�nienie z gazu i przedmuchanie instalacji 
gazowej azotem, po tym nale�y upewni� si� odpowiednim detektorem, czy instalacja jest 
całkowicie opró�niona.  
• monta� podej�cia do gazomierza oraz podł�czenie do istniej�cej instalacji 
• wykonanie prób szczelno�ci 
• malowanie instalacji 
• monta� gazomierzy 
• monta� szafki 
C. Przewidywane zagro�enia podczas wykonywania robot:  
• dowóz i rozładunek materiałów i urz�dze�,  
• wykonywanie robot na wysoko�ciach  
• praca sprz�tem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gi�tarki  
• prace spawalnicze, lutownicze  



• próba szczelno�ci i wytrzymało�ci przewodów gazowych  
Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy u�ytkowaniu butli z gazami a w szczególno�ci: 
• r�czne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obr�bie stanowiska do spawania  
• butle powinny by� ustawione w pozycji pionowej zaworem do góry i zabezpieczone przed 
przewróceniem si�  
• butle powinny by� chronione przed nagrzaniem si� do temp. ponad 35°C oraz przed 
bezpo�rednim oddziaływaniem płomienia i iskier  
• zawory butli z pokr�tłami powinny by� otwierane bez u�ycia narz�dzi ; zawór nale�y 
otwiera� za pomoc� odpowiedniego klucza  
• naprawy butli mo�e wykonywa� osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia  
• podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodów i w��y spawalniczych na 
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezpo�rednio przy innych cz��ciach ciała  
D. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników: 
 Kierownik robot zobowi�zany jest do:  
• dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi 
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP  
• przeprowadzenia instrukta�u stanowiskowego pracowników  
• omówienia warunków szczegółowych i kolejno�ci realizacji robot  
E. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom:  
Kierownik budowy zobowi�zany jest do zapewnienia:  
• własnego bezpo�redniego nadzoru nad bezpiecze�stwem higiena pracy na stanowiskach 
pracy  
• ochrony osobistej pracownikom  
• przeno�nego sprz�tu ga�niczego  
• apteczki pierwszej pomocy • zapewnienie ł�czno�ci telefonicznej z Pogotowiem 
Ratunkowym i Pa�stwow� Stra�� Po�arn�  
• odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (tak�e wykopów i pracy sprz�tu) przed 
osobami nieupowa�nionymi  
• odpowiedniego zabezpieczenia wykopów  
• stosowania odpowiednich maszyn i innych urz�dze� technicznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem  
• dopuszcza� do pracy z odpowiednim o�wietleniem  
• odpowiedniego rusztowania do pracy na wysoko�ciach Plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia (Plan BIOZ), sporz�dzony przez Wykonawc� robot winien spełnia� wymagania 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). 
Obowi�zek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robót). Roboty 
nale�y prowadzi� pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. 



 
III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
System powietrzno spalinowy firmy Wadex dobrany do przykładowego kotła Brotje typ 
PWHC 24 o mocy 24 kW. System nale�y zweryfikowa� przed zakupem kotła. Wszystkie 
wymiary nale�y sprawdzi� i zweryfikowa� na budowie. 
 

 

.  II pi�tro Ilo�� 

L.p Indeks Nazwa  

1 311120000 Płyta dachowa z kołnierzem SPUk 120 1 

2 807080000 Rura dwu�cienna 1000 TURBO 80/125 14,4 

3 808080000 Rura dwu�cienna   500 TURBO 80/125 1 

4 813080000 Kolano 90 dwu�cienne z podstawk� TURBO 80/125 1 

5 846120000 Osłona TURBO 125 1 

6 848120000 Obejma do muru TURBO 125 1 

7 850080000 Ustnik dwu�cienny TURBO 80/125 1 

8 889080880 Adapter/trójnik z deklem redukcja TURBO 60/100//80/125 1 
Materiały nale�y zweryfikowa� w zale�no�ci od zamontowanego kotła 

 

Instalacja gazu i wentylacji: 

 

Lp. Nazwa Jm Ilo�� 
1. Kocioł gazowy o mocy max 24 kW np Brotje PWHC szt 1 

2. Kuchenka 4-palnikowa  1 

3. kurki gazowe przelotowe o �r. 15 mm szt 1 

4. kurki gazowe przelotowe o �r. 20 mm szt 1 

5. filtr do gazu szt 1 



6. listwa (uchwyt) do gazomierza szt 1 

7. Szafka gazomierzowa na�cienna 450x450x25 szt. 1 

8. rury stalowe do gazu bez szwu dn25 mm m 14 

9. rury stalowe do gazu bez szwu dn20 mm m 4,5 

10. rury stalowe do gazu bez szwu dn15 mm m 4,0 

11. kratka wentylacyjna 14x21 cm. szt. 1 

Przed zamówieniem, wszystkie wymiary i ilo�ci nale�y sprawdzi� na budowie. 



B. SPIS TRE�CI OPISU INSTALACJI C.O. 
 

1. WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIA NA INSTALACJI C.O. 
 
1. Monta� grzejników i wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych zgodnie z 

projektem. 
2. Wykonanie instalacji z rur PEX w bruzdach oraz przy grzejnikach stalowych 

ocynkowanych zewn�trznie w systemie zaciskanym 
3. Doregulowanie instalacji na gor�co . 
 
Uwagi: 
Ł�czenia ruroci�gów PEX nale�y wykonywa� w sposób umo�liwiaj�cy pó
niejszy 
dost�p do nich w przypadku nieszczelno�ci. 
Wszystkie wymiary nale�y spradzi� na budowie przed wykonaniem robót. 
Wszystkie prace nale�y wykona� zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z 
obowi�zuj�cymi przepisami, a tak�e z zaleceniami producentów urz�dze� i materiałów, a 
tak�e z: 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II instalacje 
sanitarne i przemysłowe" wydane przez wydawnictwo Arkady oraz norm� PN-64/B-10400. 
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  „Prawo Budowlane" (Dz. U. Rok 2003, Nr 207 poz. 2016) 
* Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r.     w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Rok 
2002, Nr 75poz. 690) z pó�niejszymi zmianami 
* Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.    w sprawie     
bezpiecze�stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Rok 2003, Nr 47 poz.401) 
* "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 
Wydawnictwo Arkady 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.  
* PN- 64/B-10400 "Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".  
* PN-91/B-02415 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni�tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania".  
* PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa� wodnych. 
Wymagania".  
* PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania".  
* PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i badania".  
* PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz���1: Wymagania i  
badania".  
 
* PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".  
* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody bada� 
* PN- 93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz�ce 
jako�ci wody".  
* PN-EN215-1:2002Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz���1: Wymagania i badania  
* PN-EN442-3:2001Grzejniki. Ocena zgodno�ci  
* PN-B-02421:2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urz�dze�. Wymagania i badania odbiorcze. 
 
 



 
2. WYKAZ MATERIAŁÓW: 

 

 

 

Przed zamówieniem, wszystkie wymiary i ilo�ci nale�y sprawdzi� na budowie. 

 

Lp. Nazwa Jm Ilo�� 
1. Grzejnik np Purmo CV22-45 L=1,2 m szt 2 

2. Grzejnik np Purmo CV33-45 L=0,9 m szt 1 

3. Grzejnik łazienkowy np Kermi B20-R-117-74 szt 1 

4. zawór grzejnikowy prosty dn15 Danfoss RA-N-P szt. 1 

5. zawór grzejnikowy powrotny prosty dn15  szt. 1 

5. głowica Danfoss mini lub równowa�na szt. 4 

6. zawór kulowy dn20 do c.o. szt 2 

 odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym szt 2 

7. ruroci�gi Pex dn16 zaciskane firmy Herz lub równowa�ne szt 56 

8. ruroci�gi Pex dn20 zaciskane firmy Herz lub równowa�ne szt 4 

 
ruroci�gi Steel ze stali niskow�glowej ocynkowane zewn�trznie 
zaciskane dn15 szt 2 

 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilo�ci obwodów 4 szt 1 














