
Opis przedmiotu zamówienia części czwartej i piątej – załącznik nr 1.3. do SIWZ 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest świadczenie usługi serwisowej w branży sanitarnej 

dla następujących systemów sanitarnych:  

1. System gaszenia pożarów przy użyciu mgły wodnej (część trzecia), 

2. Maszynownia grzewczo-chłodnicza z układem pomp ciepła (część czwarta), 

które zostały  zamontowane w budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Charakterystyka budynku 

Budynek Muzeum jest największym elementem Kompleksu Muzeum Piłsudskiego 

zlokalizowanym w Sulejówku przy ul. Paderewskiego.  

Kompleks budynkowy muzeum wyposażony został w nowoczesne systemy sanitarne 

spełniające wymagania współczesnego użytkownika, które stawiane są systemom 

grzewczym, chłodniczym i systemom instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

Budynek muzealno-edukacyjny zrealizowany został jako zespół połączonych narożnikowo 

pawilonów, położonych w lesie. Znaczna część muzeum zlokalizowana jest pod ziemią. 

Obiekt o funkcji użyteczności publicznej posiada cztery kondygnacje podziemne. Są to 

kolejno: U1, U2, U3 i kondygnacja U4, spełniająca funkcję kondygnacji technicznej a także 

trzy poziomy nadziemne O1, O2 i O3. Budynek w części nadziemnej nie przekracza 

wysokości 12m. 

Dane techniczne budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: 

rzędna poziomu +/-0,00 103,81 m npm 

rzędna poziomu posadowienia 85,70 m npm 

liczba kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 3 / 7 (U4 – kondygnacja techniczna) 

wysokość: 11,99m  / 3 kondygnacje nadziemne 

powierzchnia zabudowy 1926,06  m2 

grupa wysokości budynku niski (N) 

powierzchnia całkowita 22021,91 m2 

powierzchnia użytkowa usługowa 5877,71 m2 

powierzchnia użytkowa pomocnicza 1837,53 m2 

kubatura (brutto) 
Część naziemna   - 21049,91 m3 

Część podziemna - 71704,35 m3 

kategoria zagrożenia ludzi 

ZL I (część muzealno-edukacyjna) 

ZLIII (część biurowa oraz hol wejściowy) 

PM (kondygnacja techniczna, magazyny) 

klasa odporności pożarowej „B” 

 

Przystępujący do wykonania zadania serwisowego winien posiadać niezbędne doświadczenie, 

a także wymagane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji budowlanej MJP w Sulejówku 

stosowną autoryzację producenta dla systemów, urządzeń lub układów. Ponadto w przypadku 



urządzeń specjalizowanych dodatkowe kwalifikacje określone stosownym rozporządzeniem 

ministra infrastruktury: 

Dla firmy:  

Wszystkie czynności serwisowe powinny być oparte o wytyczne Instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji obiektów należących do Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku zredagowaną przez PORR i przekazaną Zamawiającemu wraz z protokołem 

odbioru końcowego budowy MJP w Sulejówku (Załącznik nr 1.1.1). 

Opis poszczególnych systemów sanitarnych i stawiane przez Zamawiającego wymagania 

serwisowe: 

Część czwarta  

1. Instalacja gaszenia pożarów przy użyciu wysokociśnieniowej mgły wodnej  

W systemie wysokociśnieniowej mgły wodnej jako czynnik gaśniczy wykorzystywana jest 

woda (przetworzona na mgłę wodną). System został wybudowany w taki sposób, aby uzyskać 

podawanie środka gaśniczego przez co najmniej 60 minut w odniesieniu do najbardziej 

wymagającego obszaru chronionego. 

System wysokociśnieniowej mgły wodnej nie wymaga zapewnienia pełnej szczelności 

chronionych pomieszczeń. Zastosowany system, umożliwia prowadzenie akcji gaśniczej tylko 

w pomieszczeniu (lub jego części), w którym pojawił się pożar. Pozostałe pomieszczenia, w 

których nie ma pożaru, nie są poddawane działaniu mgły wodnej. 

Ochroną przeciwpożarową objęto następujące przestrzenie: 

 Salę Wielofunkcyjną na poziomie O1, (pom. A.O2.01). 

 Magazyny zbiorów na kondygnacji U2, (pom. od A.U2.06 do A.U2.15). 

 Halę Wystawy Stałej (pom. A.U3.01). 

 Antresola wystawy (pom. A.U2.17) 

 Pomieszczenie pompowni mgły wodnej na kondygnacji U4 (pom A.U4.12) 

 

Instalacja wysokociśnieniowej mgły wodnej została podzielona na 1 sekcję tryskaczową 

mokrą, 2 sekcje tryskaczowe suche i 3 sekcje wstępnego sterowania wraz z centralami 

sterowania gaszeniem. W wybudowanym systemie, przyjęto założenie, że w miejscach 

wystaw, magazynów i innych pomieszczeń w których znajdują się zbiory, w stanie czuwania 

systemu, w rurociągach nie będzie wody. Na ten czas rurociągi zostały wypełnione 

sprężonym powietrzem. Kombinacja odpowiedniej wielkości kropli (50-120µm) z wysoką 

prędkością wypływu mgły wodnej zapewnia efektywne wypełnienie przestrzeni. Istotą 

sukcesu gaszenia jest odpowiednio dobrana wielkość kropelek wody oraz ich energia 

kinetyczna. System wysokociśnieniowej mgły wodnej posiada aprobatę techniczną CNBOP. 



Dla chronionych obszarów przyjęto maksymalny czas ciągłego gaszenia pożaru 60 minut, 

zgodnie z NFPA750. Istnieje możliwość wcześniejszego wyłączenia instalacji przez służby i 

osoby posiadające stosowne uprawnienia, po upewnieniu się ze pożar został ugaszony. 

1.2. Sekcja mgłowa mokra 

Instalacja rurowa systemu mgłowego w całości wypełniona została wodą pod ciśnieniem 

około 1,2 MPa. Gaszenie pożaru uruchamiane jest automatycznie po przekroczeniu 

temperatury pęknięcia szklanej ampułki w tryskaczu mgłowym w obrębie powstania pożaru. 

Emisja mgły wodnej w wyniku zainicjowania akcji gaśniczej następuje tylko z dyszy, w 

której wystąpiło pęknięcie ampułki. 

Emisja mgły wodnej z tryskacza mgłowego powoduje spadek ciśnienia w instalacji rurowej, 

co uruchomia system wysokociśnieniowej pompy wraz z akcją gaśniczą. Sekcja mgłowa 

mokra znajduje się tylko w pomieszczeniu pompowni mgły wodnej. 

1.3. Sekcja mgłowa sucha 

Instalacja rurowa na odcinku między pompą a zaworem sekcyjnym jest wypełniona wodą, a 

na odcinku od zaworu sekcyjnego do tryskaczy mgłowych wypełniona jest sprężonym 

powietrzem. Po pęknięciu szklanej ampułki w wyniku wzrostu temperatury, następuje 

inicjacja systemu gaszenia. Po uruchomieniu systemu w wyniku spadku ciśnienia powietrza, 

czujnik ciśnienia w zaworze sekcyjnym otwiera zawór sekcyjny, co powoduje wypełnienie 

rurociągu wodą. Wypływ mgły wodnej z tryskacza mgłowego (po wcześniejszym otwarciu 

zaworu sekcyjnego) powoduje spadek ciśnienia w instalacji rurowej, z automatycznym 

uruchomieniem zestawu wysokociśnieniowej pompy z kontynuacją akcji gaśniczej. Emisja 

mgły wodnej następuje tylko z dyszy, w której wystąpiło pęknięcie ampułki. 

Sekcja mgłowa sucha została zastosowana do ochrony Sali Wielofunkcyjnej (pom. A.02.01) i 

Magazynów Zbiorów (pom. od A.U2.06 do A.U2.15). 

1.4. Sekcja mgłowa wstępnie sterowana  

Instalacja rurowa na odcinku między pompą a zaworem sekcyjnym jest wypełniona wodą, a 

na odcinku od zaworu sekcyjnego do tryskaczy mgłowych wypełniona jest sprężonym 

powietrzem. Gaszenie pożaru uruchamiane jest automatycznie po spełnieniu dwóch 

warunków (koincydencja): 

 pęknie szklana ampułka tryskacza mgłowego w wyniku wzrostu temperatury, 

 instalacja detekcyjna wykryje pożar i przekaże sygnał uruchamiający do Centrali 

Sterowania Gaszeniem – uwzględniając współdziałanie z wentylacją pożarową (punkt 

3.14 niniejszego opracowania). 

Wypływ mgły wodnej z tryskacza mgłowego (po wcześniejszym otwarciu zaworu 

sekcyjnego) spowoduje spadek ciśnienia w instalacji rurowej, co uruchomi zestaw 

wysokociśnieniowej pompy i kontynuację akcji gaśniczej. Emisja mgły wodnej nastąpi tylko 

z dyszy, w której nastąpiło pęknięcie ampułki. Sekcja mgłowa wstępnie sterowana została 



zastosowana do ochrony Hali Wystawy Stałej (pom. A.U3.01) oraz Antresoli wystawy (pom. 

A.U2.17). 

1.5. Podział na sekcje  

Każdej sekcji mgłowej przyporządkowano  jeden zawór sekcyjny.  

Poziom Nr sekcji Ochrona 

Poziom U4 ZS – 1 Pomieszczenie pompowni pom A.U4.12 

Poziom U3 ZS – 2 Antresola wystawy pom. A.U2.17 

Poziom U2 ZS – 3 
Hala Wystawy Stałej (obszar nad antresolą) 
pom. A.U3.01 

Poziom U2 ZS – 4 
Hala Wystawy Stałej (część wysoka) 
pom. A.U3.01 

Poziom U2 ZS – 5 
Magazyny Zbiorów 
pom. od A.U2.06 do A.U2.15 

Poziom 02 ZS – 6 
Sala Wielofunkcyjna 
pom. A.02.01 

 

1.6. Elementy systemu 

Instalacja ochrony przeciwpożarowej składa się z następujących elementów: 

 źródło wody w postaci zbiornika zapasu wody, 

 zestaw filtrów oraz pompy elektrycznej wspomagającej zasilanie w wodę, 

 niskociśnieniowy rurociąg wodny ze stali nierdzewnej (rurociąg ssący), 

 główna jednostka pompowa (pośredni zbiornik wody, zestaw pomp, szafa 

sterownicza), 

 sprężarka, 

 wysokociśnieniowe rurociągi wodne ze stali nierdzewnej (rurociągi dystrybucyjne), 

 zawory sekcyjne, 

 tryskacze mgłowe. 

1.7. Serwis i gwarancje 

Firma przystępująca do pełnienia usługi serwisu powinna posiadać wszelkie niezbędne i 

wymagane prawem doświadczenie, a także spełniać wymagania odnośnie serwisu i gwarancji 

producenta, wykonawcy i dostawy systemu: GM Sprinkler 2 Sp. z o.o. Sp. k. oraz GM 

Sprinkler Sp. z o.o. ul. Przydrożna 1, 03-253 Warszawa. Warunkiem udziału w postępowaniu 

jest posiadanie niezbędnej autoryzacji do wykonania prac przewidzianych w serwisie 

zamontowanego systemu gaszenia, przez firmę producenta i zgodnie z wydaną Aprobatą 

CNBOP w Józefowie (Załącznik nr 1). 

Aby zapewnić, prawidłową  pracę instalacji z zestawem pomp wysokociśnieniowych, należy 

przestrzegać harmonogramu testów oraz wykonywać je zgodnie z opisanymi procedurami 

oraz wymaganiami producenta systemu. Na czas przeprowadzania testów należy zablokować 

na centrali pożarowej przekazywanie sygnałów pożarowych do Straży Pożarnej. Po 



przeprowadzeniu poszczególnych testów należy wpisać je w książkę eksploatacji urządzenia 

wraz z podaniem daty oraz ewentualnych uwag.   

1.7.1. Testy systemowe  

 Testy tygodniowe: 

 Test zestawu pomp wysokociśnieniowych Testy tygodniowe są wykonywane 

przez osoby dozoru i przeszkolone służby techniczne. 

 Testy półroczne: 

 Test zestawu pomp wysokociśnieniowych. 

 Test systemów alarmowych zestawu pompowego.  

 Test zestawu filtrów. 

 Test czujnika poziomu wody w zbiorniku buforowym Testy półroczne są 

wykonywane przez wykwalifikowany serwis. 

Wszystkie elementy testowe i wykaz czynności serwisowych dla systemu 

wysokociśnieniowej mgły wodnej znajdują się w Załączniku nr 2 niniejszego OPZ. 

Schematy rysunkowe stanowią kolejno: 

Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6. 

Część piąta 

2. Maszynownia grzewczo-chłodnicza 

2.1.Informacje o systemie 

Dla zaspokojenia zapotrzebowania budynku na ciepło i chłód wybudowano kaskadę 9 

rewersyjnych pomp ciepła EUROS GEO PRO 42 pracujących w systemie glikol – woda 

(każda o mocy grzewczej 41,5kW w warunkach normowych B0/W35 i 43,8kW w 

projektowanych warunkach pracy B3/W35 oraz o mocy chłodniczej 49,9kW w warunkach 

normowych W12/B25 i 55,1kW w warunkach projektowych W15/B25), oraz 3 nierewersyjne 

pompy ciepła EUROS GEO PRO 54 pracujące w systemie glikol – woda (każda o mocy 

grzewczej 53,6kW w warunkach normowych B0/W35 i 58,6kW w projektowanych 

warunkach pracy B3/W35 oraz o mocy chłodniczej 64,2kW w warunkach normowych 

W12/B25 i 54,0kW w warunkach projektowych W5/B25). 

Dolne źródło ciepła wykonane zostało w postaci kolektorów pionowych. Instalacja DZC 

zapewnia możliwość pasywnego (tzw. free-cooling) jak i aktywnego chłodzenia. Całkowita 

moc grzewcza wymagana przez instalacje wewnętrzne i zapewniana przez maszynownię 

pomp ciepła (z uwzględnieniem współczynników równoczesności) wynosi 500 kW. 

Całkowita moc chłodnicza wymagana przez instalacje wewnętrzne i zapewniana przez 

maszynownię pomp ciepła (z uwzględnieniem współczynników równoczesności) wynosi 613 

kW. Odgazowanie instalacji hydraulicznej odbywa się poprzez zamontowane w układzie 

hydraulicznym zespoły odpowietrzników automatycznych. 

2.2.Dolne źródło pomp ciepła 



Instalacji została napełniona roztworem glikolu propylenowego o stężeniu 30%. Roztwór jest 

nieszkodliwy dla środowiska i biodegradowalny. Układ hydrauliczny jest zamknięty oraz 

szczelny. W początkowym okresie pracy i rozruchu instalacji (ok. 1-3 miesięcy) możliwa jest 

konieczność niewielkiego uzupełniania roztworu glikolu ze względu na odpowietrzanie 

instalacji. W późniejszym okresie, w trakcie normlanej eksploatacji nie ma potrzeby 

uzupełniania roztworu  glikolowego. W razie konieczności wymiany roztworu należy 

odpompować roztwór do tymczasowych zbiorników.   

Maszynownia grzewczo-chłodnicza jest wyposażona w kaskadę pomp ciepła EUROS GEO 

PRO. Maszynownia odpowiada za przygotowanie ciepła i chłodu na potrzeby centralnego 

ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, osuszania powietrza oraz produkcję wody lodowej. 

Dodatkowo w układzie znajduje się instalacja free-coolingu, która schładza czynnik roboczy 

poprzez przetłaczanie go przez gruntowe wymienniki ciepła. Proces ten korzysta z 

właściwości termicznych gruntu, który na pewnej głębokości utrzymuje stałą temperaturę 

równą ok. 10°C niezależnie od pory roku czy warunków atmosferycznych. 

Każda pompa ciepła wyposażona jest we własną automatykę sterującą pracą urządzenia. 

Sterowniki zarządzają pracą urządzenia oraz czuwają nad właściwymi parametrami pracy. 

Elementem nadrzędnym sterującym pracą całości układu jest komputer przemysłowy, który 

decyduje o załączaniu kolejnych jednostek zasilających. Zajmuje się on obsługą błędów 

urządzeń oraz umożliwia komunikację z pozostałymi instalacjami. W przypadku awarii 

pompy ciepła, jej miejsce w kaskadzie natychmiast zajmuje kolejna jednostka, dzięki czemu 

uszkodzenie jednego urządzenia nie wpływa w istotny sposób na działanie instalacji – 

ograniczana jest jedynie dostępna moc szczytowa. 

 Bateria pomp ciepła EUROS GEO PRO jest podzielona na cztery niezależne 

segmenty. Tryb każdego segmentu jest wyznaczany indywidualnie poprzez nadrzędny 

sterownik. W praktyce oznacza to, że: 

 Grzanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest przez segment pomp ciepła PC1 – 3 

i odbywa się niezależnie od pracy reszty układu. 

 Segment pomp ciepła PC10 – 12 jest w stanie jednocześnie dostarczać ciepło do 

instalacji centralnego ogrzewania i chłód do instalacji osuszania powietrza. W 

przypadku, gdy układ nie wymaga grzania CO lub chłodu na potrzeby osuszania, 

pompy ciepła mogą magazynować chłód – bądź ciepło, w zależności od potrzeb. 

Magazynowanie chłodu/ciepła odbywa się w instalacji dolnego źródła. 

 Regulacja segmentu PC10 – 12 jest trójstopniowa zarówno w odniesieniu do mocy 

grzewczej jak i mocy chłodniczej.  Regulacja mocy grzewczej jest niezależna od 

regulacji mocy chłodniczej. Możliwe jest grzanie CO i chłodzenie powietrza inną 

liczbą pomp ciepła. 

 Instalacja osuszania powietrza może być również zasilana bezpośrednio z układu 

dolnego źródła przy zastosowaniu chłodzenia pasywnego tzw free coolingu. 

 Grzanie instalacji CO początkowo jest realizowane przy użyciu kaskady pomp ciepła 

PC10 – 12. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc grzewczą, dołączane są 



kolejne jednostki zasilające z segmentów PC7 – 9, PC4 – 6 oraz PC1 – 3, jeśli ten nie 

realizuje w danej chwili grzania CWU. 

 Produkcja chłodu na potrzeby zasilania klima konwektorów i central wentylacyjnych 

jest realizowana początkowo poprzez instalację chłodzenia pasywnego. Po przełączeniu na 

chłodzenie aktywne jako pierwsze uruchamiane są pompy ciepła z segmentu PC4 – 6. 

Następnie załączane są kolejne jednostki zasilające z segmentów PC7 – 9, PC10 – 12 oraz 

PC1 – 3. 

 W rzadkich przypadkach, kiedy chwilowe zapotrzebowanie przewyższa całkowitą 

moc zainstalowaną, o przydziale jednostek zasilających decyduje predefiniowana lista 

priorytetów. Dzięki temu można np. zapewnić nieprzerwane zasilanie obiektu w CWU 

niezależnie od warunków pracy instalacji. 

 W celu umożliwienia niezależnej pracy poszczególnych segmentów, kolektor 

zasilający został przedzielony przepustnicami wyposażonymi w siłowniki. O otwieraniu i 

zamykaniu przepustnic decyduje centralny sterownik. 

 Sterownik dokonuje pomiaru temperatur wody zasilającej oraz powracającej z 

każdego obiegu grzewczego i chłodniczego. Temperatury te są porównywane z wartościami 

wyznaczonymi z krzywych grzewczych. Algorytm DM (degree-minutes) porównuje zadane i 

zmierzone temperatury obiegów grzewczych (i chłodniczych). Na podstawie przebiegu 

czasowego różnicy tych temperatury wyznaczane jest automatycznie zapotrzebowanie danego 

obiegu na moc grzewczą (lub chłodniczą) i dokonywany jest przez sterownik przydział 

jednostek zasilających. 

 Decyzja o zastosowaniu chłodzenia pasywnego bądź aktywnego jest dokonywana na 

podstawie temperatury dolnego źródła ciepła i jej porównaniu z temperaturą zadaną zasilania 

wyznaczoną z krzywej chłodniczej. Temperatury dolnego źródła są stabilne w krótkich 

okresach. Można zatem oczekiwać, że jeśli temperatura dolnego źródła jest wystarczająco 

niska aby załączyć chłodzenie pasywne, źródło nie ulegnie przegrzaniu w ciągu kilku do  

kilkunastu godzin. 

 Poszczególne układy odbiorcze wyposażone zostały w elementy regulacyjne. W 

przypadku instalacji ogrzewania podłogowego jest to zawór trójdrogowy pełniący funkcję 

mieszacza. Dzięki temu można zapewnić niższą, bezpieczną dla podłóg temperaturę pracy. W 

pozostałych wypadkach bezpośrednio przy odbiornikach ciepła zainstalowane zostały zawory 

odcinające. Aby uniknąć zmiany przepływu czynnika przez klima konwektory i centrale 

wentylacyjne po zamknięciu znajdujących się na instalacji zaworów, zastosowano 

rozwiązanie z elektronicznymi pompami obiegowymi. Urządzenia te utrzymują stałą 

wysokość podnoszenia, a co za tym idzie stały przepływ przez odbiorniki ciepła. 

 Maszynownia pomp ciepła może pracować w szeregu różnych stanów, zwanych 

trybami pracy. Do przełączania poszczególnych trybów pracy służy szereg zaworów 

odcinających. Poniższa wykaz zestawia wszystkie możliwe tryby pracy i skojarzony z nimi 



stan zaworów oraz tryb pracy pomp ciepła. W ostatnich kolumnach wymieniono maksymalną 

moc grzewczą lub chłodniczą dostarczaną do poszczególnych części układu odbiorczego: 

Ciepła woda użytkowa (CWU) 

Centralne ogrzewanie (CO) 

Centralne chłodzenie (CC) 

Osuszanie powietrza (OP) 

Przeznaczenie zaworów: 

ZO1 – odcina pompy ciepła od instalacji centralnego chłodzenia. 

ZO2 – odcina instalację osuszania powietrza od dolnego źródła 

ZO3 – odcina pompy ciepła PC10 – 12 od instalacji centralnego ogrzewania 

ZO4 – odcina pompy ciepła PC10 – 12 od wymiennika zrzucającego ciepło do dolnego źródła 

ZO5 – odcina pompy ciepła PC10 – 12 od dolnego źródła 

ZO6 – odcina pompy ciepła PC10 – 12 od instalacji osuszania powietrza 

ZO7 – odcina pompy ciepła PC2 – 3 od kolektora zasilającego 

ZO8 – odcina pompy ciepła PC2 – 3 od instalacji CWU 

ZO9 – odcina bufor BU3 

ZO10 – odcina pompy ciepła PC1 – 9 od dolnego źródła podczas postoju urządzeń 

ZO11 – dzieli kolektor zasilający na części PC1 – 3 oraz PC4 – 12 

ZO12 – dzieli kolektor zasilający na części PC1 – 6 oraz PC7 – 12 

ZO13 – dzieli kolektor zasilający na części PC1 – 9 oraz PC10 – 12 

Poszczególne tryby pracy odpowiadają następującym sytuacjom: 

Grzanie CWU, grzanie CO, chłodzenie pasywne CC, chłodzenie pasywne OP.  

Grzanie CWU, grzanie CO, chłodzenie pasywne CC, chłodzenie aktywne OP. 

Grzanie CWU, grzanie CO: PC4 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1, chłodzenie aktywne OP. 

Grzanie CWU, grzanie CO: PC7 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1, 4 – 6, chłodzenie 

aktywne OP. 

Grzanie CWU, grzanie CO: PC10 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1, 4 – 9, chłodzenie 

aktywne OP. 



Grzanie CO, chłodzenie pasywne CC, chłodzenie pasywne OP. 

Grzanie CO, chłodzenie pasywne CC, chłodzenie aktywne OP. 

Grzanie CO: PC4 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1 – 3, chłodzenie aktywne OP. 

Grzanie CO: PC7 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1 – 6, chłodzenie aktywne OP. 

Grzanie CO: PC10 – 12, chłodzenie aktywne CC: PC1 – 9, chłodzenie aktywne OP. 

Dopisek FC oznacza pracę free-coolingu. 

Tabela nr 1  

Wiersze oznaczają kolejne tryby pracy, a numery kolumn symbole urządzeń i armatury 

zgodne z rysunkiem MP PW EE IS PC 001: 

 ZO PC moc [kW] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 1 2-3 4-6 7-9 10-12 CWU CO CC OP 

1 Z O O Z O Z Z O O O O GRZ GRZ GRZ GRZ GRZ 88 482 450 FC 
130 
FC 

2 Z Z O Z Z O Z O O O O GRZ GRZ GRZ GRZ GRZ 88 482 450 FC 193 

3 O Z O Z Z O Z O Z O O CHŁ GRZ GRZ GRZ GRZ 88 439 55 193 

4 O Z O Z Z O Z O O Z O CHŁ GRZ CHŁ GRZ GRZ 88 307 220 193 

5 O Z O Z Z O Z O O O Z CHŁ GRZ CHŁ CHŁ GRZ 88 176 386 193 

6 Z O O Z O Z O Z O O O GRZ GRZ GRZ GRZ GRZ 0 570 450 FC 
130 
FC 

7 Z Z O Z Z O O Z O O O GRZ GRZ GRZ GRZ GRZ 0 570 450 FC 193 

8 O Z O Z Z O O Z Z O O CHŁ CHŁ GRZ GRZ GRZ 0 439 165 193 

9 O Z O Z Z O O Z O Z O CHŁ CHŁ CHŁ GRZ GRZ 0 307 331 193 

10 O Z O Z Z O O Z O O Z CHŁ CHŁ CHŁ CHŁ GRZ 0 176 496 193 

Zamontowany komputer przemysłowy komunikuje się z systemem BMS przy użyciu 

protokołu Modbus TCP. Dzięki temu możliwy jest wgląd w pracę maszynowni – odczyt 

stanów poszczególnych urządzeń, temperatur w poszczególnych punktach układu 

hydraulicznego czy regulacja krzywych grzewczych i chłodniczych. Komputer raportuje 

również o wszelkich błędach zauważonych w trakcie pracy. 

Tabela nr 2 

READ/WRITE   READ ONLY     

0 O1H_Set 60 O7H_Set 0 PC1_Tw_in 64 PC9_Tw_in 128 O11_Tin 

1 O1H_A 61 O7H_A 1 PC1_Tw_out 65 PC9_Tw_out 129 O11_Tout 

2 O1H_B 62 O7H_B 2 PC1_Tb_in 66 PC9_Tb_in 130 O12_Tin 

3 O1H_Min 63 O7H_Min 3 PC1_Tb_out 67 PC9_Tb_out 131 O12_Tout 

4 O1H_Max 64 O7H_Max 4 PC1_PG_On 68 PC9_PG_On     

5 O1C_Set 65 O7C_Set 5 PC1_PD_On 69 PC9_PD_On     

6 O1C_A 66 O7C_A 6 PC1_Mode 70 PC9_Mode     

7 O1C_B 67 O7C_B 7 PC1_Alert 71 PC9_Alert     

8 O1C_Min 68 O7C_Min 8 PC2_Tw_in 72 PC10_Tw_in     

9 O1C_Max 69 O7C_Max 9 PC2_Tw_out 73 PC10_Tw_out     

10 O2H_Set 70 O8H_Set 10 PC2_Tb_in 74 PC10_Tb_in     

11 O2H_A 71 O8H_A 11 PC2_Tb_out 75 PC10_Tb_out     

12 O2H_B 72 O8H_B 12 PC2_PG_On 76 PC10_PG_On     

13 O2H_Min 73 O8H_Min 13 PC2_PD_On 77 PC10_PD_On     

14 O2H_Max 74 O8H_Max 14 PC2_Mode 78 PC10_Mode     

15 O2C_Set 75 O8C_Set 15 PC2_Alert 79 PC10_Alert     

16 O2C_A 76 O8C_A 16 PC3_Tw_in 80 PC11_Tw_in     

17 O2C_B 77 O8C_B 17 PC3_Tw_out 81 PC11_Tw_out     

18 O2C_Min 78 O8C_Min 18 PC3_Tb_in 82 PC11_Tb_in     



19 O2C_Max 79 O8C_Max 19 PC3_Tb_out 83 PC11_Tb_out     

20 O3H_Set 80 O9H_Set 20 PC3_PG_On 84 PC11_PG_On     

21 O3H_A 81 O9H_A 21 PC3_PD_On 85 PC11_PD_On     

22 O3H_B 82 O9H_B 22 PC3_Mode 86 PC11_Mode     

23 O3H_Min 83 O9H_Min 23 PC3_Alert 87 PC11_Alert     

24 O3H_Max 84 O9H_Max 24 PC4_Tw_in 88 PC12_Tw_in     

25 O3C_Set 85 O9C_Set 25 PC4_Tw_out 89 PC12_Tw_out     

26 O3C_A 86 O9C_A 26 PC4_Tb_in 90 PC12_Tb_in     

27 O3C_B 87 O9C_B 27 PC4_Tb_out 91 PC12_Tb_out     

28 O3C_Min 88 O9C_Min 28 PC4_PG_On 92 PC12_PG_On     

29 O3C_Max 89 O9C_Max 29 PC4_PD_On 93 PC12_PD_On     

30 O4H_Set 90 O10H_Set 30 PC4_Mode 94 PC12_Mode     

31 O4H_A 91 O10H_A 31 PC4_Alert 95 PC12_Alert     

32 O4H_B 92 O10H_B 32 PC5_Tw_in 96 PW1_On     

33 O4H_Min 93 O10H_Min 33 PC5_Tw_out 97 PW2_On     

34 O4H_Max 94 O10H_Max 34 PC5_Tb_in 98 PW3_On     

35 O4C_Set 95 O10C_Set 35 PC5_Tb_out 99 PW4_On     

36 O4C_A 96 O10C_A 36 PC5_PG_On 100 PW5_On     

37 O4C_B 97 O10C_B 37 PC5_PD_ON 101 PW6_On     

38 O4C_Min 98 O10C_Min 38 PC5_Mode 102 PW7_On     

39 O4C_Max 99 O10C_Max 39 PC5_Alert 103 PW8_On     

40 O5H_Set 100 O11H_Set 40 PC6_Tw_in 104 PW9_On     

41 O5H_A 101 O11H_A 41 PC6_Tw_out 105 PW10_On     

42 O5H_B 102 O11H_B 42 PC6_Tb_in 106 PW11_On     

43 O5H_Min 103 O11H_Min 43 PC6_Tb_out 107 PW12_On     

44 O5H_Max 104 O11H_Max 44 PC6_PG_On 108 O1_Tin     

45 O5C_Set 105 O11C_Set 45 PC6_PD_On 109 O1_Tout     

46 O5C_A 106 O11C_A 46 PC6_Mode 110 O2_Tin     

47 O5C_B 107 O11C_B 47 PC6_Alert 111 O2_Tout     

48 O5C_Min 108 O11C_Min 48 PC7_Tw_in 112 O3_Tin     

49 O5C_Max 109 O11C_Max 49 PC7_Tw_out 113 O3_Tout     

50 O6H_Set 110 O12H_Set 50 PC7_Tb_in 114 O4_Tin     

51 O6H_A 111 O12H_A 51 PC7_Tb_out 115 O4_Tout     

52 O6H_B 112 O12H_B 52 PC7_PG_On 116 O5_Tin     

53 O6H_Min 113 O12H_Min 53 PC7_PD_On 117 O5_Tout     

54 O6H_Max 114 O12H_Max 54 PC7_Mode 118 O6_Tin     

55 O6C_Set 115 O12C_Set 55 PC7_Alert 119 O6_Tout     

56 O6C_A 116 O12C_A 56 PC8_Tw_in 120 O7_Tin     

57 O6C_B 117 O12C_B 57 PC8_Tw_out 121 O7_Tout     

58 O6C_Min 118 O12C_Min 58 PC8_Tb_in 122 O8_Tin     

59 O6C_Max 119 O12C_Max 59 PC8_Tb_out 123 O8_Tout     

    60 PC8_PG_On 124 O9_Tin     

    61 PC8_PD_On 125 O9_Tout     

    62 PC8_Mode 126 O10_Tin     

    63 PC8_Alert 127 O10_Tout     

 

Tabela nr 3  

Zestawienie głównych urządzeń zamontowanych w maszynowni grzewczo-chłodniczej 

Ozn. Nazwa urządzenia ILOŚĆ Producent 

PC1 
do 

PC9 

Rewersyjna pompa ciepła glikol-woda typu Euros 
Geo Pro 42, wyposażona w soft-start i moduł 
aktywnego chłodzenia 

9 szt. Euros 
Energy 

PC10 
do 

PC12 

Pompa ciepła glikol-woda typu Euros Geo Pro 54, 
wyposażona w soft-start 
 
 
 
 

3 szt. Euros 
Energy 



BU1 Zbiornik buforowy czarny typu ZB800 o pojemności 
950 l, z izolacją termiczną i antyroszeniową, 
lokalizacja i wielkość króćców  podłączeniowych na 
zamówienie  

1 szt. Techmet 

BU2 Zbiornik buforowy czarny typu ZB800 o pojemności 
950 l, z izolacją termiczną i antyroszeniową, 
lokalizacja i wielkość króćców  podłączeniowych na 
zamówienie  

1 szt. Techmet 

BU3 Zbiornik buforowy czarny typu ZB800 o pojemności 
950 l, z izolacją termiczną i antyroszeniową, 
lokalizacja i wielkość króćców  podłączeniowych na 
zamówienie  

1 szt. Techmet 

BU4 Zbiornik buforowy czarny typu ZB800 o pojemności 
950 l, z izolacją termiczną i antyroszeniową, 
lokalizacja i wielkość króćców  podłączeniowych na 
zamówienie  

1 szt. Techmet 

CW Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. typu OKC 1000 
NTR/HP o pojemności 930 l, lokalizacja i wielkość 
króćców  podłączeniowych na zamówienie, 
dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną o 
mocy 9 kW 

1szt. Drazice 

NW1 Naczynie przeponowe typu N 1000/6 w izolacji 
antyroszeniowej z pianki kauczukowej o gr. 30 mm, 
wraz z zaworem kołpakowym ze spustem 

2 kpl. Reflex 

NW2 Naczynie przeponowe typu N 250/6 w izolacji 
antyroszeniowej z pianki kauczukowej o gr. 30 mm, 
wraz z zaworem kołpakowym ze spustem 

1 kpl. Reflex 

NW3 Naczynie przeponowe typu N 600/6 w izolacji 
antyroszeniowej z pianki kauczukowej o gr. 30 mm, 
wraz z zaworem kołpakowym ze spustem 
 

2 kpl. Reflex 

NW4 Naczynie przeponowe typu N 1000/6 w izolacji 
antyroszeniowej z pianki kauczukowej o gr. 30 mm, 
wraz z zaworem kołpakowym ze spustem 

1 kpl. Reflex 

NW5 Naczynie przeponowe typu NG 50/6, wraz z zaworem 
kołpakowym ze spustem 

1 kpl. Reflex 

NW6 Naczynie przeponowe typu N 200/6 w izolacji 
antyroszeniowej z pianki kauczukowej o gr. 30 mm, 
wraz z zaworem kołpakowym ze spustem 

  

NW7 Naczynie wzbiorcze dla wody bytowej typu Refix 
DT5 60 

1 kpl. Reflex 

NW8 Naczynie przeponowe typu NG 50/6, wraz z zaworem 
kołpakowym ze spustem 

1 kpl. Reflex 

ZB1 Zawór bezpieczeństwa typu 1915, ½ ”, 4 bar 12 szt. Syr 

ZB2 Zawór bezpieczeństwa typu 1915, 2 ”, 3 bar 3 szt. Syr 

ZB3 Zawór bezpieczeństwa typu 2115, 1 ”, 6 bar 2 szt. Syr 

ZB4 Zawór bezpieczeństwa typu 1915, ½ ”, 4 bar 1 szt. Syr 

W1 Wymiennik ciepła dla osuszania płytowy typu 
 GBS 800H-100, wraz z izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 50 
mm, wspornikami do montażu i dodatkowym 
złączkami montażowymi 
 
 

1 kpl. Kelvion 



W2 Wymiennik ciepła dla free-coolingu płytowy typu 
GBS 1000H-250, wraz z izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 50 
mm, wspornikami do montażu i dodatkowym 
złączkami montażowymi 

1 kpl. Kelvion 

W3 Wymiennik ciepła dla c.w.u. płytowy typu GBS 757L-
40, wraz z izolacją termiczną o grubości 50 mm, 
wspornikami do montażu i dodatkowym złączkami 
montażowymi  

1 kpl. Kelvion  

R1 Rozdzielacz zasilający z rur stalowych czarnych 
DN250 z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o gr. 30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R2 Rozdzielacz powrotny z rur stalowych czarnych 
DN250,  z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R3 Rozdzielacz zasilający z rur stalowych czarnych 
DN250 z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R4 Rozdzielacz powrotny z rur stalowych czarnych 
DN250,  z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R5 Rozdzielacz zasilający z rur stalowych czarnych 
DN250 z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R6 Rozdzielacz powrotny z rur stalowych czarnych 
DN250,  z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R7 Rozdzielacz zasilający z rur stalowych czarnych 
DN150,  z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

R8 Rozdzielacz powrotny z rur stalowych czarnych 
DN150,  z króćcami i izolacją termiczną i 
antyroszeniową z pianki kauczukowej o grubości 
30mm 

1 kpl. PN-79/H-
74244 

LC1 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 34 
DN80, Qn=40 m³/h, kv=179m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

UWAGA: licznik chłodu 

1 kpl. Kamstrup 

LC2 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 34 
DN125, Qn=100 m³/h, kv=373 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603+ Modbus RTU Slave Module        

UWAGA: licznik chłodu 
 
 
 
 

1 kpl. Kamstrup 



LC3 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 34 
DN80, Qn=40 m³/h, kv=179 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

UWAGA: licznik chłodu 

1 kpl. Kamstrup 

LC4 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN20, Qn=1,5 m³/h, kv=3,2 m³/h, gwintowany, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC5 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN40, Qn=10 m³/h, kv=40 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC6 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN40, Qn=10 m³/h, kv=40 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC7 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN50, Qn=15 m³/h, kv=40 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC8 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN80, Qn=40 m³/h, kvs=179 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC9 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN65, Qn=25 m³/h, kvs=102 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC10 Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 
DN40, Qn=10 m³/h, kv=40 m³/h, kołnierzowy, z 
kompletem czujek temperatury, wraz z licznikiem 
ciepła Multical 603 + Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

LC11 Przetwornik przepływu WSDH DN80, Qn=40 m³/h, 
kv=40 m³/h, kołnierzowy, z kompletem czujek 
temperatury, wraz z licznikiem ciepła Multical 6M2 + 
Modbus RTU Slave Module 

1 kpl. Kamstrup 

ZO1 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D6150N z siłownikiem PRCA-S2-T z adapterem 
ZPR01,  DN150, wraz z przeciwkołnierzami 

2 kpl. Belimo 

ZO2 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D6100N z siłownikiem PRCA-S2-T z adapterem 
ZPR03,  DN100, wraz z przeciwkołnierzami 

2 kpl. Belimo 

ZO3 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D650N z siłownikiem SR230A-5, DN50, wraz z 
przeciwkołnierzami 

6 kpl. Belimo 

ZO4 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D650N z siłownikiem SR230A-5, DN50, wraz z 
przeciwkołnierzami 

6 kpl. Belimo 

ZO5 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D665N z siłownikiem SR230A-5, DN65, wraz z 
przeciwkołnierzami 
 

6 kpl. Belimo 



ZO6 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D665N z siłownikiem SR230A-5, DN65, wraz z 
przeciwkołnierzami 

6 kpl. Belimo 

ZO7 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D665N z siłownikiem SR230A-5, DN65, wraz z 
przeciwkołnierzami 

4 kpl. Belimo 

ZO8 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D650N z siłownikiem SR230A-5, DN50, wraz z 
przeciwkołnierzami 

4 kpl. Belimo 

ZO9 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D680N z siłownikiem GR230A-5, DN80, wraz z 
przeciwkołnierzami 

1 kpl. Belimo 

ZO11 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D6150N z siłownikiem PRCA-S2-T z adapterem 
ZPR01,  DN150, wraz z przeciwkołnierzami 

2 kpl. Belimo 

ZO12 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D6150N z siłownikiem PRCA-S2-T z adapterem 
ZPR01,  DN150, wraz z przeciwkołnierzami 

2 kpl. Belimo 

ZO13 Zawór odcinający on-off międzykołnierzowy typu 
D6150N z siłownikiem PRCA-S2-T z adapterem 
ZPR01,  DN150, wraz z przeciwkołnierzami 

2 kpl. Belimo 

ZT1 Zawór trójdrogowy mieszający typu R3020-4-S2 z 
siłownikiem LR24A-SR, DN20, kvs=4m³/h 

1 kpl. Belimo 

ZR1 Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, płynną 
nastawą wstępną i funkcją odcięcia, kołnierzowy, typu 
Hydrocontrol VFC, DN65, wraz z przeciwkołnierzami 

8 kpl. Oventrop 

ZR2 Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, płynną 
nastawą wstępną i funkcją odcięcia, kołnierzowy, typu 
Hydrocontrol VFC, DN65, wraz z przeciwkołnierzami 

1 kpl. Oventrop 

ZR2 Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, płynną 
nastawą wstępną i funkcją odcięcia, kołnierzowy, typu 
Hydrocontrol VFC, DN65, wraz z przeciwkołnierzami 

1 kpl. Oventrop 

ZR3 Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, płynną 
nastawą wstępną i funkcją odcięcia, gwintowany, typu 
Hydrocontrol VTR, DN32 

1 kpl. Oventrop 

PD1 Pompa obiegowa typu Stratos 65/1-16 PN10 12 szt. Wilo 

PD2 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 65/1-21/2,3 1 szt. Wilo 

PD3 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 80/1-37/5,3 1 szt. Wilo 

PD4 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 100/1-33/5,6 1 szt. Wilo 

PP1 Pompa obiegowa typu Stratos 40/1-12 PN10 12 szt. Wilo 

PW1 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 65/1-17/1,7 1 szt. Wilo 

PW2 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 100/1-27/4,8 1 szt. Wilo 

PW3 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 1 szt. Wilo 

PW4 Pompa obiegowa typu Stratos 25/1-8 PN10 1 szt. Wilo 

PW5 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 32/0,5-12 PN10 1 szt. Wilo 

PW6 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 40/0,5-16 PN10 1 szt. Wilo 

PW7 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 50/0,5-12 PN10 1 szt. Wilo 

PW8 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 1 szt. Wilo 

PW9 Pompa obiegowa typu Stratos MAXO 50/0,5-16 PN10 1 szt. Wilo 
PW10 Pompa obiegowa typu Stratos GIGA 50/1-44/3,2 1 szt. Wilo 

PCW Pompa obiegowa typu Stratos 40/1-8 PN10 1 szt. Wilo 

PCY Pompa cyrkulacyjna typu Stratos-Z 25/1-8 PN10 1 szt. Wilo 

 



2.3.Wykaz czynności gwarancyjnych 

 Zakres czynności serwisowych:  

 Kontrola szczelności układów chłodniczych pomp ciepła (zgodnie z ustawą o F-

gazach z dnia 15 maja 2015 roku.)  

 Metoda kontroli bezpośredniej z zastosowaniem urządzenia zgodnego z wymaganiami 

ustawy;  

 Metodą pośrednią na podstawie parametrów pracy urządzenia i ciśnień panujących w  

układzie;  

 Kontrola przeprowadzona przez personel posiadający wymagane ustawą certyfikaty;  

Kontrola szczelności układu gazowego i hydraulicznego jest wymagana ustawą i musi być 

rejestrowana w Centralnym Rejestrze Operatorów przez Operatora systemu.  

 Przegląd pomp ciepła:   

 poprawność działania automatyki. 

 kontrola wzrokowa wycieków w układzie hydraulicznym.  

 Czyszczenie filtrów w układzie hydraulicznym.  

 Sprawdzenie ciśnień w instalacjach wodnej oraz glikolowej.  

 Sprawdzenie ciśnień w naczyniach wzbiorczych.  

 Zamknięcie/otwarcie zaworów ręcznych i automatycznych w celu zapewnienia ich 

poprawnego zamykania/otwierania. 

 Sprawdzenie działania siłowników zaworów - w tym mieszaczy.  

 Sprawdzenie działania pomp obiegowych:   

 ocena wzrokowa pod względem uszkodzeń i wycieków,  

 serwisowe uruchomienia każdego urządzenia  

 Sprawdzenie działania czujników temperatury;  

 Ocena poprawności wskazań  liczników ciepła;   

 Sprawdzenie działania systemu sterowania:  

 kontrola załączania pomp ciepła  

 pomp obiegowych  

 siłowników  

 zaworów automatycznych . sprawdzenie nastaw i parametrów pracy.   

Wymagana częstotliwość serwisu:  

 Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych – raz na rok  

 Kontrola działania wszystkich urządzeń – dwa razy w roku 

Załączniki do specyfikacji OPZ: 

1. Załącznik nr 1.3.1  Aprobata CNBOP dla systemu wysokociśnieniowej mgły 

wodnej. 

2. Załącznik nr 1.3.2 Wykaz przeprowadzanych testów i czynności serwisowych w 

okresach czasowych dla systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej. 

3. Załącznik nr 1.3.3  Poziom U4 - Schemat instalacji wysokociśnieniowej mgły 

wodnej. 



4. Załącznik nr 1.3.4  Poziom U4 - Pompownia ppoż. 

5. Załącznik nr 1.3.5  Poziom U2 - HWS i magazyny zbiorów. 

6. Załącznik nr 1.3.6  Poziom O2 - Sala Wielofunkcyjna. 

7. Załącznik nr 1.3.7  Poziom U2 - Schemat maszynowni grzewczo-chłodniczej. 

8. Załącznik nr 1.3.8  Poziom U2 - Rzut maszynowni grzewczo-chłodniczej. 

9. Załącznik nr 1.3.9  Poziom U2 - Przekroje poprzeczne maszynowni grzewczo-

chłodniczej. 

 


