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1. Projekt budowlany – część architektoniczna – opis techniczny 

2. Projekt budowlany – część architektoniczna – informacja „bioz” 

3. Projekt budowlany – część architektoniczna – rysunki 

4. Projekt budowlany – część instalacje sanitarne – opis techniczny 

5. Projekt budowlany – część instalacje sanitarne – rysunki 

6. Projekt budowlany – część instalacje elektryczne – opis techniczny 
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Gminne Centrum Kultury w Dygowie strona 1 
 

Biuro Usług Projektowych ABACUS inŜ. R. Góral – Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel./fax: (94) 35-23-799, e-mail: abacus@post.pl  

OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego 

adaptacji obiektu na  
 

„Gminne Centrum Kultury w Dygowie” 
 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

• Inwentaryzacja budowlana (własna) 
• Wytyczne otrzymane od Inwestora 
• Obowiązujące przepisy i normy 

 
 
 
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istn. budynku (remontu i 
przebudowy) na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Dygowie. 
 
Zadanie ma na celu przeprowadzenie remontu ogólnobudowlanego obiektu oraz 
przystosowanie do aktualnych oczekiwań uŜytkownika. 

 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY  
 

Budynków murowany, częściowopodpiwniczony, parterowy z poddaszem uŜytkowym 
Stan techniczny ogólny – dobry. Elementy wykończeniowe oraz stolarka otworowa – 
zniszczone – do wymiany lub naprawy. 
 
 

4. ROZWIĄZANIA OGÓLNE 
 

• Wymiary sprawdzić na budowie; 
• Stosować wyłącznie materiały i rozwiązania zalecane przez producentów 

przyjętych technologii. 
 
 

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 
1 Przedsionek 3,7 
2 Komunikacja 11,4 
3 Przedsionek WC 2,4 
4 WC damski 3,6 
5 WC męski 2,5 
6 Pom. instruktora 8,3 
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7 Sala zajęć 35,7 
8 Sala zajęć 20,6 
9 Sala zajęć 17,3 

10(P) Komunikacja 13,2 
11(P) Pom. sanitarne 9,2 
12(P) Pom. gospodarcze 34,4 
13(P) Pom. gospodarcze 20,2 
14(P) Pom. gospodarcze 11,2 

 
 

Powierzchnia razem: 193,7 m2 
Wysokość pomieszczeń: 2,70 m 
Kubatura: ok. 525 m3 

 
 
6. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Dach: 
- zdemontować istn. dachówkę, łaty i obróbki blacharskie – naprawić (wymienić) 
uszkodzone elementy więźby 
- wykonać „nowy” dach wg schematu: 

- dachówka cementowa zakładkowa: typu Marsylka 
- łaty 4,5x6cm 
- listwy dystansowe 2x3cm 
- membrana wysokoparoprzepuszczalna (min. 1000g/m2/24h) 
- istniejące/nowe krokwie 
- wełna mineralna 15cm (pomiędzy krokwiami 10cm + 5cm pomiędzy łatami 
do montaŜu podbitki 
- folia paroszczelna 

 - wykonać nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowej 
 
Ściany z zewnątrz: 
- naprawić istniejące tynki 
- naprawić uszkodzone elementy detalu (gzymsy, podokienniki, itp.) 
- wymienić parapety zewnętrzne na nowe z blachy stalowej powlekanej (białe) 
- malować całość farbą silikatową (2x) 

  
Ściany fundamentowe: 
- odsłonić do poziomu fundamentów 
- wykonać izolację pionową 2x Abizol R 
- wykonać izolację poziomą (metodą podcinania) stosując wkładkę polimerową w 
poziomie terenu 
 
Roboty zewnętrzne: 
- wykonać opaskę przycokołową szer. 50cm (kostka beton. 8 cm) 
- wykonać dojście-dojazd dla osób niepełnosprawnych – szer. 120 cm ze 
pochyleniem do 8% - z lewej strony wejścia (usunąć fragment murku) 
- naprawić posadzkę podestu wejściowego i schodów 
- przełoŜyć istniejącą nawierzchnię z trylinki 
- wykonać nowe z kostki betonowej 6cm na podsypce Ŝwir.-cement. (ok. 50 m2) 
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- przeprowadzić rekultywację trawników i innej zieleni na działce 
Piwnice: 
- naprawić uszkodzone tynki i posadzki 
- ściany i sufit malować 2x farbą emulsyjną 
- posadzki malować farbą do betonu (Betondur) (2x) 
 
Parter: 
- ścianki nowe z cegły ceramicznej dziurawki 12cm 
- istn. tynki naprawić – malować farbą emulsyjną (2x) w kolorze białym – malować 
lamperię wys. 1,6m, emulsją zmywalną lub emalią do ścian (w kolorze jasnym), w 
sanitariatach do wys. 2,0m glazura 
 Posadzki (komunikacja i sanitariaty): 
 - płytki gressowe 30x30cm 
 Posadzki sal zajęć i pok. instryktora: 
 - usunąć deski i przełoŜyć/wymienić legary (podkład z folii PE 0,2mm) 

- wykonać nową podłogę z desek sosnowych 32mm (cyklinować i 
lakierować 3x lakierem chemoutwardzalnym) 

 
Piętro: 
- wyburzyć istn. ścianki działowe wg rys. 
- wykonać nowe ścianki „kolankowe” wys. 1m w systemie szkieletowym (płyta g-w 
12,5mm) – połączyć z izolacją termiczną dachu 
- wykonać nowe podbitki z płyt g-w 12,5mm 
- w pom. sanitarnym wykonać izolację w systemie Atlas Wonder E (podłoga + 
ściany do 1,5m) 
- ściany malować 3x farbą emulsyjną + lamperie jw. – w pom. sanitarnym glazura 
do wys. 1,6m 
- posadzki: komunikacja i sale zajęć – wykładzina PCV Tarkett Optima z 
wywinięciem na ściany na 15cm (połączenia zgrzewane), sanitariat – płytki 
gresowe 
 
Roboty inne: 
- sprawdzić stan techniczny drewnianych schodów wewnętrznych – uszkodzone 
elementy wymienić, całość oczyścić i malować lakierem bezbarwnym 
 
 

7. STOLARKA OTWOROWA: 
 

Pozostawić wszystkie okna oraz drzwi na parterze – przeprowadzić remont (ew. 
drzwi przełoŜyć w nowe miejsce). Odnowić równieŜ parapety. 
 
Drzwi wewnętrzne na poddaszu: pełne laminowane (0,7mm) systemowe na 
ościeŜnicach stalowych. 
 
Do sanitariatów i pom. gospodarczych z kratkami wentylacyjnymi dołem. 
 

 
 
 
 
 



Gminne Centrum Kultury w Dygowie strona 4 
 

Biuro Usług Projektowych ABACUS inŜ. R. Góral – Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel./fax: (94) 35-23-799, e-mail: abacus@post.pl  

8. OCHRONA P/POś. 
 

• Stosować materiały niepalne 
• Nowe elementy więźby dachowej zabezpieczyć preparatem Ogniochron 
• Drogi ewakuacyjne (wyjścia) oznaczyć stosownymi piktogramami 

 
 
9. UWAGI KOŃCOWE: 
 

• Ze względu na wysokość pomieszczeń (<3,00m) ogranicza się ilość 
uŜytkowników mogących korzystać z obiektu do 4 osób mogących 
jednocześnie przebywać w jednym pomieszczeniu (sali zajęć) 

• Na poddaszu znajdować się będą wyłącznie pomieszczenia gospodarczo-
magazynowe dostępne wyłącznie dla personelu  

• Podane nazwy producentów stosowanych technologii w niniejszej inwestycji 
mają charakter informacyjny – naleŜy stosować podane materiały lub inne o 
identycznych parametrach fizycznych i wyglądzie 

• NaleŜy stosować wyłącznie materiały i technologie posiadające aktualne atest 
ITB i PZH 

• Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
zaleceniami producentów stosowanych materiałów i technologii 

• Na czas robót zabezpieczyć obiekt i teren przyległy przed dostępem osób 
niepowołanych 

• Ewentualne zmiany wyłącznie za zgodą autora projektu 
 
 
 
 
 
Opracował:       Autor: 
 
Bartosz Góral 
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INFORMACJA 
dotycząca 

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

do projektu budowlanego 
adaptacji obiektu na  

 
„Gminne Centrum Kultury w Dygowie” 

 
 
 
Nazwa i adres obiektu: 
 

   GMINNE CENTRUM KULTURY 
    DYGOWO, UL. Główna 12 -  dz. nr 480 
 
Inwestor: 
 
 GMINA DYGOWO , UL. KOLEJOWA 1, 
 78- 113 DYGOWO 
 
Projektant: 
 
mgr inŜ. arch. Miłaida Ogińska 
 
inŜ. Roman Góral 
 
mgr inŜ. Bogumiła Pozorska 
 
 
Jednostka projektowa: 
 
 
Biuro Usług Projektowych „Abacus” inŜ. Roman Góral 
Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3 
tel.: (94) 35-23-799 
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1. Zakres robót: 
 

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca budowy, 
- demontaŜ stolarki drzwiowej i wewnętrznej instalacji, 
- prace rozbiórkowe i murarskie, 
- montaŜ nowej stolarki drzwiowej, 
- montaŜ instalacji , 
- prace wykończeniowe wewnątrz, 
- montaŜ elementów wyposaŜenia, 
- uporządkowanie obiektu i terenu  po robotach budowlanych. 

 
Zakres i kolejność realizacji robót moŜe ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi: 
technologią, materiałami i harmonogramem robót. 
 
 

2. Istniejące obiekty: 
 

- istniejący budynek   
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
- istniejące – przyłącze i instalacja energetyczna 
- projektowane – j.w . 
 
 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

- wypadki związane z uŜyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) – podczas 
całego procesu budowy, 

- wpadnięcia do wykopów – podczas prac ziemnych, 
- przygniecenia, potrącenia, itp. – podczas całego procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu 

budowy. 
 
 

5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników: 
 

- pracowników naleŜy szczegółowo zapoznać z cały procesem budowlanym przed 
jego rozpoczęciem, 

- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie 
potrzeby przeszkoleni), 

- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 
postępowania w razie wypadku. 

 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 

 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
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- naleŜy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń 
- miejsca składowania materiałów naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym 

przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,   
- naleŜy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed 

jego uŜyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i 

zwierząt, 
- na placu budowy naleŜy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla 

słuŜ ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) 

oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon).  
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                      - OPIS TECHNICZNY - 

do proj. budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, 
 instalacji wod – kan  świetlicy w Dygowie. 

 

 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania ;  
 
2. Podstawa opracowania ; 
 
3. Dane ogólne ; 
 
4. Przyjęte rozwiązanie projektowe . 

 
                  - CZĘŚĆ GRAFICZNA - 
 
SPIS RYSUNKÓW: 
 
RYS NR 1  - Rzut parteru  skala 1:100  

–  instal. c.o. i wod –kan . 
                    - Frag. rzutu piwnic  skala 1:100  

–  instal. c.o. i wod –kan . 
 
RYS NR 2  - Rzut I pietra  skala 1:100  

–  instal. c.o. i wod –kan . 
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                             OPIS TECHNICZNY  

 
do proj. budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, 

 instalacji wod – kan  świetlicy w Dygowie. 
 
 
       TREŚĆ: 
 
 1) Przedmiot i zakres opracowania; 
 2) Podstawa opracowania; 
 3) Dane ogólne; 
 4) Przyjęte rozwiązania projektowe. 
 
 
 1) PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody zimnej , ciepłej  
i kanalizacji sanitarnej dla świetlicy w Dygowie. 
 
Zakres opracowania obejmuje  : 
 
Instalacja centralnego ogrzewania : 
 
- dobór grzejników w pomieszczeniach objętych modernizacją . 
 
Instalacja wod – kan : 
- podłączenie do istniejącej instalacji urządzeń zlokalizowanych  
     w projektowanych sanitariatach . 
 
 
 2) PODSTAWA OPRACOWANIA:  

 
2.1. Zlecenie Inwestora ; 
2.2. Rzut architektoniczno - budowlany  -  inwentaryzacja ;  
2.2 Rzut architektoniczno – budowlany  - projekt ; 
2.3 Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych ; 
2.5. Obowiązujące normy i przepisy ; 



 3 

2.6. Wytyczne producentów materiałów i urządzeń ; 
2.7.Uzgodnienia ; 
2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 75 z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie  warunków  technicznych , jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich  usytuowanie wraz z późniejszymi 
poprawkami; 
 

3) DANE OGÓLNE: 
Obiekt zlokalizowany jest w Dygowie. 
Budynek  istniejący  , wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo 
podpiwniczony . W chwili obecnej budynek jest uŜytkowany . 
Modernizacji podlegają pomieszczenia na parterze i I piętrze . 
Po modernizacji zmienia się  podział i wyposaŜenie pomieszczeń . 
Instalacja c.o. 
Zasilanie c.o. budynku z kotłowni zlokalizowanej w piwnicach . 
Istniejąca instalacja wykonana z rur stalowych czarnych. 
Grzejniki z ogniw Ŝeliwnych . Grzejniki nie wyposaŜone w zawory  
z głowicami termostatycznymi . 
Instalacja nie odpowiada obowiązującym normom . 
Instalacja wody 
Budynek wyposaŜony w instalację zimnej wody .Ciepła woda 
przygotowywana miejscowo  za pomocą podgrzewacza 
pojemnościowego .Ogólny stan techniczny urządzeń zły, duŜy stan 
zuŜycia – nie nadają się po modernizacji pomieszczeń do ponownego 
wykorzystania .Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych . 
Instalacja kanalizacji 
Budynek wyposaŜony w instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą 
ścieki do sieci miejskiej . 
Piony wykonane z rur Ŝeliwnych – stan techniczny dobry . 
Podejścia pod urządzenia z rur Ŝeliwnych . 
Ogólny stan techniczny urządzeń zły – nie nadają się po modernizacji 
pomieszczeń do ponownego wykorzystania . 

 
4) PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE : 
 
              4.1. Instalacja wody zimnej : 
               
Instalacja wodociągowa zasilana będzie z istniejącej wewnętrznej 
instalacji wodociągowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych . 
Wymianie podlega pion stalowy na pion z rur PE. 
Istniejące  przyłącze wody do budynku znajduje się w piwnicy wraz z 
zespołem wodomierzowym. 
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Istniejącą w modernizowanych  pomieszczeniach instalację zimnej wody 
zdemontować . 
Pion zaizolować i obudować płytą gipsowo – kartonową wodoodporną . 
 
Instalację zasilającą urządzenia naleŜy prowadzić zgodnie z trasą 
wskazaną w części graficznej . Instalacja pod urządzenia prowadzona  
w bruzdach ścian i podłóg .  
Minimalna grubość betonu nad rurami – 4,5 cm.  
Instalację rozprowadzającą do poszczególnych punktów poboru wykonać 
z rur PE do zimnej wody. 
Instalację zaizolować  termaflexem gr. min 8 mm . 
 
Na odgałęzieniu  do podgrzewaczy  naleŜy zamontować zawór odcinający 
i filtr siatkowe (zgodnie z wytycznymi woda do podgrzewaczy 
elektrycznych  musi być dostarczona poprzez  filtr) Wszystkie przejścia 
przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach ochronnych 
umoŜliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie . W 
obszarze tulei nie moŜe być wykonane Ŝadne połączenie na przewodzie . 
Średnice przewodów przedstawiono  w części graficznej . 
Połączenie rur stalowych  z rurami PE oraz rur PE  
z armaturą wypływową poprzez kształtkę adaptacyjną . 
Obszary łączników – kształtki i połączenia rur owinąć folią celem 
zabezpieczenia przed zaprawą murarską.  
Miejsca zmian kierunku instalacji oraz rozgałęzienia zabezpieczyć 
dodatkowo otuliną z pianki poliuretanowej – zapewni to naturalną 
kompensację.  
Na podejściach do umywalek i zlewozmywaka-  zawory kątowe i węŜyki 
w oplocie metalowym . 
Na podejściach do podgrzewaczy elektrycznych przepływowych naleŜy 
zamontować zawór odcinający kulowy i filtr sitkowy. 
 
Przybory sanitarne naleŜy wyposaŜyć w następującą armaturę czerpalną:  
- Umywalki - baterie umywalkowe stojące ,  
- WC           - kompaktowa miska ustępowa z płuczką. 
Armaturę czerpalną montować zgodnie z wytycznymi producentów . 
 
W części graficznej średnice rur opisano:  dla rur PE zewnętrzne .Po 
wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowaniem bruzd całą instalację 
przepłukać, zdezynfekować i poddać próbie na ciśnienie wg 
obowiązujących przepisów. Płukanie instalacji poprzez filtr. 
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Całość robót dotyczących rur PE tj. rur „Wirsbo” prowadzić zgodnie z  „ 
Warunkami   technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” oraz Wytycznymi f-my Organika Propex . 
 
 
- patrz uwagi końcowe 
 
             4.2 Instalacja ciepłej wody : 

 
Budynek nie jest wyposaŜony w instalację ciepłej wody. 
Ciepła woda będzie przygotowywana miejscowo w przepływowych 
elektrycznych podgrzewaczach wody. 
W sanitariacie damskim na parterze i pom. saniternym na piętrze 
zaprojektowano elektryczne przepływowe podgrzewacze wody do 
montaŜu pod umywalką, typ „EPO d” KOSPEL Koszalin.  
Moc 4,0 kW. Stopień ochrony IP24. Napięcie znamionowe 220V AC. 
Przyłącze wody G1/2”. 
Istniejące urządzenia do przygotowania ciepłej wody w pomieszczeniach 
adaptowanych naleŜy zdemontować wraz z odcinkami instalacji . 
Ze względu na zły stan techniczny istniejących urządzeń i ich znaczny 
stopień zuŜycia , urządzenia te nie nadają się do ponownego 
zainstalowania do pomieszczeń , po ich modernizacji .  
By zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu ciepłej wody, instalację naleŜy 
zaizolować cieplnie termaflexem gr.min.8mm -  przewody 
rozprowadzające od podgrzewacza zlokalizowanego w sanitariacie do 
poszczególnych punktów poboru ciepłej wody . 
Kompensacja instalacji poprzez naturalne zmiany kierunków trasy . 
Instalację ciepłej wody do poszczególnych punktów poboru wody naleŜy 
wykonać z rur PE . 
Połączenie rur PE z armaturą wypływową poprzez kształtkę adaptacyjną . 
Próby, łączniki, kształtki, armatura oraz sposób prowadzenia jak  
w instalacji wody zimnej, patrz pkt 4.1.  
Wszystkie  przejścia przez przegrody budowlane, w tulejach ochronnych 
z tworzywa sztucznego. 
 
 Przed zaizolowaniem, instalację poddać próbie na ciśnienie i przepłukać 
jak w punkcie 4.1. 
 
- patrz uwagi końcowe 
 

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:  
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Istniejące urządzenia i podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej  w 
modernizowanych pomieszczeniach  naleŜy zdemontować . 
Zdemontować istniejący pion z rur Ŝeliwnych. 
 
Projektowane urządzenia naleŜy podłączyć do nowoprojektowanego 
pionu kanalizacyjnego z rur PVC 110 , zakończyć wywiewkąą 
wyprowadzoną ponad dach budynku.  
Ze względu na zły stan techniczny istniejących urządzeń i ich znaczne 
zuŜycie nie nadają się do ponownego wykorzystania . Rozstaw urządzeń 
zgodnie z projektem architektonicznym . 
Pion  prowadzony po wierzchu ścian i odcinki poziome  obudować płytą 
gipsowo – kartonową wodoodporną . 
Podejścia pod urządzenia wykonać z rur PCV kielichowych 
kanalizacyjnych , łączonych na uszczelkę.  
 
Podejścia pod przybory obudowane lub prowadzone w bruzdach ścian.  
Główne istniejące ciągi kanalizacyjne naleŜy przeczyścić , udroŜnić.  
Przewody prowadzone  przy ścianach  mocować za pomocą obejm lub 
uchwytów do konstrukcji budynku, w sposób uniemoŜliwiający 
powstawanie załamań w miejscach połączeń.  
 
Rozstaw uchwytów mocujących dla rur ∅ 50 ÷  ∅110 mm  - 1,0 m 
 
Pomiędzy przewodem kanalizacyjnym a obejmą naleŜy stosować 
podkładki elastyczne. Przejścia instalacji kanalizacyjnej przez wszelkie 
przegrody budowlane, naleŜy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń 
między rurą a tuleją wypełnić masą plastyczną, niedziałającą korozyjnie 
na przewód PVC. 
 
 
WyposaŜenie budynku stanowią następujące przybory sanitarne: 
 
• umywalki porcelanowe z półnogą 
• miski ustępowe porcelanowe kompaktowe z płuczką . 
 
Całą instalację przepłukać i poddać próbie szczelności . 
 
- patrz uwagi końcowe 

       
 
4.4. Instalacja c.o. : 
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W związku z modernizacją pomieszczeń  i co się z tym wiąŜe zmianą  
wielkości poszczególnych pomieszczeń -  zmieniło się ich obciąŜenie 
cieplne . 
Istniejące grzejniki w modernizowanych pomieszczeniach zdemontować 
wraz z gałązkami i pionami. 
Przeliczono zgodnie z obowiązującymi normami zapotrzebowanie ciepła 
dla poszczególnych pomieszczeń, dla celów grzewczych  
i wentylacyjnych . 
Przy doborze grzejników uwzględniono współczynniki 
zgodnie z Wytycznymi C.O.B-R T.I.”INSTAL”. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wynosi 13,35 kW. 
Projektuje się instalację c.o. o parametrach 75/65 ° C, zasilaną z kotła 
gazowego Vitodens 100 jednofunkcyjnego , moc grzewcza 13,35 kW. W 
skład obudowy kotła wchodzi naczynie wzbiorcze pojemności 12 l , 
ciśnienie wstępne 0,75 bar.  Kocioł naleŜy umieścić w kotłowni na ścianie  
,przyłącze po stronie spalin  d 125 mm ,podłączyć do istniejącego ciągu 
kominowego (wg. części graficznej). 
 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe 
„COSMOCOMPACT”  typ 21 i 22.  
 
• Grzejniki”KV” - z podłączeniem od dołu  wyposaŜone fabrycznie  
     w zawory grzejnikowe . 
     Grzejnik „KV” - na gałązkach grzejnikowych zasilenia i powrotu     
      śrubunek odcinający „VERA FIX” – nastawa na pełny przepływ  
      (moŜliwość odcięcia grzejnika) ; głowica termostatyczna  
     RTD„Danfoss”. 
 
 
Wielkości i typ grzejników  w poszczególnych pomieszczeniach podano  
na rzucie  ,  w części graficznej . 
 
O p i s   g r z e j n i k a  : 
Typ grzejnika / wysokość / długość . 
 
Podejścia pod grzejniki  naleŜy wykonać z rur PE . 
 
Średnice zewnętrzne przewodów  przedstawiono w części graficznej. 
Podejścia pod grzejniki prowadzone nad posadzką , przy ścianie - osłonić 
listwami przypodłogowymi osłonowymi lub prowadzić w bruździe ściany 
lub w bruzdach podłogi . 
Piony istniejące c.o.  obudować płytą gipsowo – kartonową .  
Przewody prowadzone  w bruzdach , w ścianach lub w podłodze  
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w otulinie Termaflexu gr. min.8mm.  
Przy prowadzeniu przewodów stosować jak największe promienie gięcia 
w celu niedopuszczenia do załamania lub pęknięcia rury na skutek 
rozszerzalności termicznej. 
Przewody  z rur stalowych łączyć z rurami PE  poprzez kształtkę 
adaptacyjną . 
Rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować . 
 

Po wykonaniu całą instalację dokładnie przepłukać i poddać próbie na 
ciśnienie ,wyregulować wg. obowiązujących przepisów. 
 
 
 
 
U W A G I   K O Ń C O W E  :   
 

Całość robót prowadzi ć zgodnie z  
„Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót                 
budowlano -montaŜowych  ” COBRTI INSTAL Zgodnie z 
rozporządzeniem M.I. z dnia 12.04.2002r. dział IV wraz z 
późniejszymi zmianami oraz przepisami BHP, P.PO ś. a takŜe 
zaleceniami  producentów materiałów i urz ądzeń . 
Instalacj ę z rur polietylenowych nale Ŝy wykona ć zgodnie z  „ 
Warunkami   technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z 
tworzyw sztucznych” i wytycznymi producenta rur.  
Materiały musz ą posiada ć certyfikaty, aprobaty, deklaracje 
zgodno ści dopuszczaj ące na rynek polski .  
 

 




















