
 

KÓRNICA SALA GIMNASTYCZNA 
Opis do instalacji CO w posadzce 

 
5.3  Instalacja CO. 

 
W zakres opracowania wchodzi odrębny obieg CO z pompą obiegową zasilający 

nowoprojektowane pomieszczenia sali gimnastycznej i zaplecza z instalacji istniejącej 

kotłowni. Obieg ten częściowo prowadzony będzie w istn. kanale instalacyjnym w budynku 

szkoły obok nowego przewodu wody zimnej a w pozostałej części w posadce. 

Zapotrzebowanie ciepła na cele CO wynosi 42,6 kW. Zaprojektowano instalację CO o 

parametrach czynnika grzewczego wynoszących 90/70 oC. W kotłowni z rur stalowych a w 

kanale i w posadce z rur z PEX z przekładką aluminiową. Przyjęto pompę obiegowa CO typ 

UPS 25-55-180 trójbiegową oraz zawór odcinająco-regulacyjny [typu Ballorex] na głównym 

przewodzie powrotu instalacji przy istn. rozdzielaczu powrotu kotłów. Elementy te ułatwią 

skonfigurowanie obiegu do pracy. Odpowietrzenie  instalacji  indywidualne  za  pomocą  

odpowietrzników w grzejnikach oraz odpowietrzników automatycznych na rurach. Do 

ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe zasilane z dołu w wersji 

standartowej oraz higienicznej. Grzejniki w wersji higienicznej zastosowano w 

pomieszczeniach o podwyższonej czystości [szatnie, umywalnie i WC]. Regulacja 

przepływów w instalacji oraz indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach 

odbywać się będzie za pomocą wkładek termoregulacyjnych z podwójną regulacją z 

głowicami termostatycznymi montowanych na wlotach do grzejników. Izolowane termicznie 

będą wszystkie przewody. 

 

6.3  Instalacja CO i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

 Orurowanie prowadzić po ścianach oraz w posadce [instalacja CO] Przejścia przez 

ściany i stropy w rurach ochronnych. Zastosować rury stalowe czarne ze szwem wg PN-

74/B-74200 łączone przez spawanie oraz rury z PEX z przekładką aluminiową łączone na 

zaciski. Odcinek instalacji zasilającej aparaty prowadzony w istn. kanale ze względu na 

trudności w wykonywaniu spawania łączyć przez skręcanie na złączki czarne. Montaż rur z 

PEX wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
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Próba szczelności i regulacja instalacji. 

 Po zmontowaniu instalację [przed zakryciem bruzd] należy dokładnie przepłukać a 

następnie wykonać próby szczelności na 0,5 [MPa]. Po stwierdzeniu szczelności instalacji 

wykonać próbę cieplna instalacji w wraz z jej odpowietrzeniem oraz ewentualną korektą 

nastaw zaworów. 

Izolacja termiczna. 

 Po wykonaniu próby ciśnienia wszystkie przewody należy zaizolować pianką PE w 

płaszczu z folii aluminiowej. 

o następujących grubościach [dla przewodów stalowych]: 

• przewody o średnicach Ø32 – grubość izolacji 50mm 

• przewody o średnicach Ø50 – grubość izolacji 70mm 

o następujących grubościach [dla przewodów PEX]: 

• przewody o średnicach Ø16, Ø20, Ø25 – grubość izolacji 25mm 

• przewody o średnicach Ø32 i Ø40 – grubość izolacji 40mm 

• przewody o średnicach Ø50 – grubość izolacji 50mm 
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