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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  podłączenie c.w.u. do segm. „D” -  budynek Starostwa Powiatowego w Po-

znaniu ul. Jackowskiego 18 

 
1. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
Ciepła woda dla budynku Starostwa Powiatowego przygotowywana jest centralnie w węźle cieplnym 

zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym - piwnica budynku – segm.”A”.  

W segmencie „D” w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zamontowane są podgrzewacze elek-

tryczne przepływowe, które należy zdemontować. Projektuje się wykonanie poziomu instalacji cwu/cyrk z 

węzła cieplnego oraz 2 pionów wodociągowych w segm. „D”  

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wykonana zostanie z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau 

łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Poziom w piwnicy prowadzony w przestrzeni stropu pod-

wieszanego (konieczny demontaż i ponowny montaż stropu). Piony w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych wykonać jako natynkowe w obudowie z płyty GKF. 

Dla uniknięcia strat ciepła wszystkie przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji zaizolować termicznie izolacją 

z polietylenu Tubolit DG gr. 13 - 25mm. Kompensacja przewodów naturalna na załamaniach tras . Prze-

wody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych lub ściankach działowych obok przewodu wody 

zimnej. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wraz z armaturą przystosowana do ciśnienia 0,6 MPa. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze-

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem instalacji  c.w.u./cyrk do węzła cieplnego należy prze-

prowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją za-

wartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych” firmy Rehau – dla rurociągów PEX.  

Projektowane ciśnienie próby : 6 bar (po odcięciu zaworami od instalacji kotłowni).  

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne. 
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  Instalacja cwu/cyrk. 
  Rurociągi 

  
Rura PP PN10 łączona przez zgrzewanie polifuzyjne  
Ø32 

BORYSZEW 105 mb 

  
Rura PP PN10 łączona przez zgrzewanie polifuzyjne  
Ø25 

BORYSZEW 105 mb 

  Armatura 
  Zawór odcinający mufowy PN10 DN20   5 szt. 

  Zawór odcinający mufowy PN10 DN25   5 szt. 

  
Zawór regulacyjny dla cyrkulacji typ Aquastrom T + 
DN15 

  2 szt. 
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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  montażu dodatkowego grzejnika w pom. nr 31 piwnica segm. „D” -  budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

 
2. INSTALACJA C.O. 
 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym – piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona-

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod-

wieszanych. Aktualnie w pomieszczeniu nr 31 nie ma grzejnika c.o.. W ramach projektu należy zamon-

tować grzejnik stalowy typu C (podejście boczne) i podłączyć go do poziomu instalacji c.o. przebiegają-

cego w korytarzu piwnicy. 

Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau łączonych za 

pomocą kształtek zaciskowych (w celu  wyeliminowania lutowania w pomieszczeniach archiwum). Ga-

łązki grzejnikowe przebiegają natynkowo pod stropem piwnicy i dalej po ścianach pomieszczenia do 

grzejnika. Dla ograniczenia strat ciepła rurociągi należy izolować termicznie prefabrykowaną izolacją z 

pianki polietylenowej o min. grubości 20mm. Grzejnik zaopatrzyć w zawór i głowicę termostatyczną na 

gałązce zasilającej, na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający ze spustem. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze-

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych” firmy Rehau – dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 

tom II Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśnienie próby : 6 bar. 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne. 
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Zestawienie materiałów – dodatkowy grzejnik w pom. nr 31 archiwum segment „D” 
 
  Grzejnik c.o. 
  Grzejnik stalowy, panelowy typ C22 600-1200 PURMO 1 kpl. 

  Zawór termostatyczny prosty ½” DANFOSS 1 kpl. 

  Głowica termostatyczna ½” DANFOSS 1 szt. 
  Rurociągi 

  
Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe Ø16x2,0 

REHAU 12 mb 
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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  montażu dodatkowego grzejnika w pom. informacji parter segm. „B” -  budy-

nek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

 
3. INSTALACJA C.O. 
 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym – piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona-

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod-

wieszanych. Aktualnie w pomieszczeniu informacji jest zainstalowany grzejnik stalowy jednakże jego 

moc cieplna jest niewystarczająca dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu. W ramach 

projektu należy zamontować dodatkowy grzejnik stalowy typu V (podejście dolne) i podłączyć go do po-

ziomu instalacji c.o. przebiegającego w korytarzu piwnicy. 

Rurociągi instalacji c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX firmy Rehau łączonych za 

pomocą kształtek zaciskowych (w celu  wyeliminowania lutowania w pomieszczeniach piwnicznych). 

Gałązki grzejnikowe przebiegają natynkowo w przestrzeni stropu podwieszanego piwnicy i dalej prze-

chodzą przez strop do  pomieszczenia do grzejnika. Dla ograniczenia strat ciepła rurociągi należy izolo-

wać termicznie prefabrykowaną izolacją z pianki polietylenowej o min. grubości 20mm. Grzejnik zaopa-

trzyć w głowicę termostatyczną oraz armaturę odcinająca typu Multiflex dla grzejnika z zasilaniem dol-

nym. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze-

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych” firmy Rehau – dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 

tom II Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśnienie próby : 6 bar. 

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne. 
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Zestawienie materiałów – dodatkowy grzejnik w pom. informacji 
 
  Grzejnik c.o. 
  Grzejnik stalowy, panelowy typ V22 600-1000 PURMO 1 kpl. 

  Głowica termostatyczna ½” DANFOSS 1 szt. 

  
Zestaw przyłączeniowy grzejnika z zasilaniem dolnym 
MUlfiflex ½” 

OVENTROP 1 szt. 

  Rurociągi 

  
Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe Ø16x2,0 

REHAU 10 mb 
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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  montażu kurtyn powietrznych nad wejściami do segm. „A” „B” i „D” -  budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

4. INSTALACJA C.O. 
Aktualnie nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku zainstalowana jest kurtyna powietrzna elek-

tryczna o długości L=1600mm. Istniejąca kurtyna nie zabezpiecza przed wychłodzeniem pomieszczenia 

holu wejściowego w okresie zimowym. W ramach projektu przewidziano wymianę kurtyny elektrycznej i 

zastąpienie jej układem 2 kurtyn AD 210W + AD215W firmy FOKO z wymiennikami wodnymi. 

Nad wejściami do segmentów „A” i „D” nie ma zamontowanych kurtyn – w ramach projektu przewidziano 

montaż odpowiednio – segm. „A” kurtyny AD 210W, segm. „D” AD 215W z wymiennikami wodnymi. 

Wymienniki wodne kurtyn podłączone będą do instalacji c.o. budynku. 

Budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest w czynnik grzewczy z kompaktowego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym – piwnica budynku. Instalacja wewnętrzna c.o. wykona-

na jest z rurociągów miedzianych; rozprowadzenie poziomów w piwnicach w przestrzeni stropów pod-

wieszanych. Rurociągi instalacji c.o. zasilające kurtyny powietrzne zaprojektowano z rur wielowarstwo-

wych typu PEX firmy Rehau łączonych za pomocą kształtek zaciskowych (w celu  wyeliminowania luto-

wania w pomieszczeniach piwnicznych). Rurociągi c.o. przebiegają natynkowo w przestrzeni stropu pod-

wieszanego piwnicy i dalej przechodzą przez strop do  pomieszczenia holu wejściowego do kurtyn (w 

pomieszczeniu hallu rurociągi prowadzone podtynkowo). Dla ograniczenia strat ciepła rurociągi należy 

izolować termicznie prefabrykowaną izolacją z pianki polietylenowej o min. grubości 20mm. Dla zapew-

nienia regulacji pracy kurtyn powietrznych przewidziano zastosowanie regulatorów elektronicznych z 

termostatem pomieszczeniowym (dla wejścia segm.”B” i „D” dodatkowo sprzęgniętego z czujnikiem za-

mknięcia drzwi wejściowych) . Funkcję wykonawczą pełnią zawory dwudrogowe z siłownikiem elektrycz-

nym. Regulacja hydrauliczna realizowana będzie poprzez zawory typu STAD montowane na gałązce 

powrotnej. Armaturę projektuje się umieścić w skrzynkach stalowych podtynkowych w okolicach kurtyn. 

Wszystkie połączenia armatury z rurociągami są połączeniami gwintownymi. Wszystkie przejścia prze-

wodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w rurach osłonowych (tulejkach) tak aby nie 

stanowiły punktów stałych. Przed podłączeniem nowej instalacji do istniejących poziomów c.o. należy 

przeprowadzić ich płukanie i próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją 

zawartą w poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych” firmy Rehau – dla rurociągów PEX a 

dla rurociągów stalowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 

tom II Instalacje Sanitarne. Projektowane ciśnienie próby : 6 bar. 
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Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych urządzeń. 

Zestawienie materiałów – kurtyna powietrzna 
 
  Kurtyna powietrzna 

  

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym    typ AD 
210 W ; wymiary : 1020x350x225mm 
Moc grzewcza max.9,3 kW 
Wydatek powietrza 1200 m3/h  
waga 15kg 

FRICO 2 kpl. 

  

Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym    typ AD 
215 W ; wymiary : 1530x350x225mm 
Moc grzewcza max. 14,3kW 
Wydatek powietrza 1800 m3/h  
waga 21kg 

FRICO 2 kpl. 

  Sterownik CB30N FRICO 3 szt. 

  Termostat 2-stopniowy RTI2 FRICO 3 szt. 

  Czujnik drzwiowy z przekaźnikiem czasowym MDC  FRICO 1 szt. 

  Zawór dwudrogowy TW25 z siłownikiem SD20  FRICO 1 kpl. 

  Zawór dwudrogowy TW20 z siłownikiem SD20  FRICO 2 kpl. 
  Armatura 
  Zawór odcinający mufowy PN10 DN32   2 szt. 

  Zawór odcinający mufowy PN10 DN20   6 szt. 

  Zawór regulacyjny STAD mufowy PN16 DN20   2 szt. 

  Zawór regulacyjny STAD mufowy PN16 DN15   1 szt. 

  Zawór odcinający (spust) PN10 DN15   6 szt. 

  Automatyczny odpowietrznik TACO DN15   6 szt 
  Rurociągi 

  
Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe Ø20x2,0 

REHAU 54 mb 

  
Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe Ø25x2,5 

REHAU 253 mb 

  
Rura wielowarstwowa Rautitan stabil łączona na 
kształtki zaciskowe Ø32x3,0 

REHAU 24 mb 
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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  usprawnienia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu palarni  3 piętro   

segm. „C” -  budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

 

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Aktualnie w pomieszczeniu palarni zainstalowany jest wentylator kanałowy wywiewny służący do czaso-

wej wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni. W trakcie użytkowania instalacji nieskuteczność 

wentylacji mechanicznej spowodowaną brakiem odpowiedniej wielkości strumienia powietrza wywiewa-

nego oraz brakiem doprowadzenia powietrza świeżego do pomieszczenia. W ramach projektu przewi-

dziano demontaż istniejącej instalacji i wykonanie nowej instalacji nawiewno-wywiewnej spełniającej 

wymagania dla pomieszczeń typu palarnia.  

Do pomieszczenia objętego opracowaniem będzie dostarczane powietrze świeże w ilości pokrywającej 

niezbędne minimalne zapotrzebowanie ze względów higienicznych (przewidziano 10krotną wymianę 

powietrza w ciągu 1h) . Powietrze wentylacyjne dostarczane będzie poprzez nawietrzaki podokienne 

typu NWp-al  z filtrem powietrza i przepustnicą regulacyjną .  

 Wywiew realizowany będzie poprzez wentylator dachowy CTB 4 800/250   firmy Venture Industrie o 

wydajności 600m3/h. Wentylator załączany będzie ręcznie z ustawianą stałą czasową wyłączenia. W 

stropie podwieszanym zamontować wywiewnik z przepustnicą regulacyjną. Dalej instalację wyprowadzić 

ponad dach , gdzie zamontowany będzie wentylator. Uwaga : zwrócić szczególną uwagę przy wykony-

waniu uszczelnienia przejścia kanału wentylacyjnego przez dach 

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i kształtki 

połączeniowe o przekroju kołowym wg normy PN/B-03410 z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu 

SPIRO. Klasa wykonania „N” (na ciśnienie do 1000 Pa) wykonanie standardowe według PN/B-03434. 

klasa szczelności „A” – szczelność normalna wg PN/B-76001. Kanały łączone za pomocą kształtek me-

todą wsuwkową z uszczelnieniem obwodowym taśmą samoprzylepną systemową, połączone blachow-

krętami zabezpieczającymi przed rozsunięciem złożonych ze sobą elementów. Podwieszenia, podparcia 

i mocowanie przewodów realizowane do konstrukcji stropu wykonane z systemowych elementów kształ-

towych typu (WEMEFA, SIKLA, KMW, HILTI, NICZUK) z zastosowaniem wkładek amortyzacyjnych gu-

mowych profilowanych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonane jako bezstykowe z prze-

grodami. Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych urządzeń. 
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Zestawienie materiałów – wentylacja pomieszczenia palarni 
 
  Wentylator wywiewny 

  

Wentylator wywiewny dachowy  
CTB 4 800/250 średnica dolotowa 250mm 
Montaż bezpośrednio na kanale went. 
Wydatek powietrza  600m3/h  
Podstawa dachowa tłumiąca 

VENTURIE INDUSTRIE 1 kpl. 

  Regulator prędkości obrotowej REB VENTURIE INDUSTRIE 1 szt. 

  Podstawa dachowa B-II Ø250  1 szt. 
  Akcesoria 
  Wywiewnik kasetonowy z przepustnicą regulacyjną    1 szt. 

  
Nawietrzak podokienny z kratką aluminiową typ NWp-
al  z filtrem powietrza i przepustnicą 

HAKOM 3 szt. 
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Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Wentylatory dachowe wyci¹gowe CTB przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu 

zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych z mieszkañ, toalet, biur, 

sklepów, magazynów. 

Dachowe wentylatory promieniowe montowane bezpoœrednio na przewodzie wentylacyjnym, 

z wirnikiem z ³opatkami pochylonymi do ty³u, z ocynkowanej blachy stalowej. Obudowa wentylatora 

wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej farb¹ epoksydow¹. Wszystkie modele 

wyposa¿one s¹ w siatkê ochronn¹. Seria wentylatorów CTB sk³ada siê z czterech wielkoœci dla œrednic 

przewodów wentylacyjnych 160, 200, 250 i 315 mm. Ka¿dy z wentylatorów CTB standardowo 

wyposa¿ony jest w wy³¹cznik serwisowy o stopniu ochrony IP 55 umieszczony na obudowie 

wentylatora oraz króciec przy³¹czeniowy wraz z uszczelk¹ gumow¹.

Wentylatory CTB wyposa¿one s¹ w jednofazowe silniki indukcyjne 230V 50Hz z zewnêtrznym 

wirnikiem, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji F.

wentylatory dachowe CTB

175

www.venture.pl

Dane techniczne

Typ prêdkoœæ pobór mocy natê¿enie wydajnoœæ poziom ciœnienia masa
obrotowa max. max. wlot wylot

3[obr./min] [W] [A] [m /h] [dB(A)] [kg]

akustycznego

[dB(A)]

CTB/4-400/160 1425 41 0,18 450 53 60 5,5

CTB/4-500/200 1450 47 0,21 570 57 63 6,5

CTB/4-800/250 1430 55 0,24 840 58 64 8,0

CTB/4-1300/315 1410 110 0,48 1400 62 69 9,0

Akcesoria

regulator
REB

str. 586

Wymiary [mm]

Typ O OD1 L LTD1

CTB/4-400/160 410 159 143 229

CTB/4-500/200 410 199 156 242

CTB/4-800/250 470 249 179 266

CTB/4-1300/315 470 314 202 288

oD1

oD2

LT

L
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Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27, 05-092 £omianki - Kie³pin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 22 59, 751 12 02                e-mail: venture@venture.pl

wentylatory dachowe CTB

Charakterystyki pracy

Charakterystyka akustyczna

CTB/4-400/160

A 31 39 44 50 51 52 53 39 58 37

B 29 37 42 47 48 48 44 34 53 33

C 34 40 44 47 46 45 40 32 52 32

A 32 41 48 54 59 60 56 42 64 43

B 31 39 45 51 55 57 48 37 60 39

C 34 41 47 50 53 54 44 36 58 37

Poziom mocy akustycznej na wlocie i wylocie w dB(A) dla ró¿nych zakresów czêstotliwoœci w trzech punktach charakterystyki: 
A – wolny wylot, B – ciœnienie œrednie, C – ciœnienie maksymalne.

wlot

wylot

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA CTB/4-500/200

A 33 45 47 51 53 53 57 44 60 40

B 32 45 45 49 51 50 51 41 57 36

C 31 46 44 47 48 48 47 39 55 34

A 32 45 50 56 60 61 61 47 66 45

B 32 44 48 53 58 59 56 44 63 43

C 32 44 46 51 56 57 51 42 60 40

wlot

wylot

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA

CTB/4-800/250

A 32 45 50 56 56 55 61 49 64 43

B 29 41 46 52 52 51 52 45 58 38

C 42 51 52 53 53 51 49 43 59 39

A 31 44 54 60 63 64 63 51 69 48

B 29 42 48 55 59 60 55 47 64 43

C 42 51 53 57 60 60 54 46 65 44

wlot

wylot

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA CTB/4-1300/315

A 42 51 56 60 60 58 62 53 67 46

B 37 46 52 56 56 55 56 48 62 42

C 41 48 51 54 55 53 52 47 60 40

A 42 52 61 65 68 68 66 58 73 53

B 40 47 56 60 64 64 60 52 69 48

C 43 49 55 59 63 62 57 51 67 47

wlot

wylot

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA
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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu Technicznego  montażu zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej ppoż   -  budynek 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

 

 6. ZESTAW HYDROFOROWY 
Aktualnie budynek Starostwa Powiatowego wyposażony jest w wewnętrzną instalację hydrantową z hy-

drantami Ø25 wyposażonymi w wąż półsztywny. Instalacja  zasilana jest z zewnętrznej miejskiej sieci 

wodociągowej poprzez oddzielne przyłącze służące tylko instalacji hydrantowej . Ze względu na wystę-

pujące na sieci zbyt małe ciśnienie spadające do wartości 2,8 bar nie jest możliwe uzyskanie wymaga-

nego w przepisach ciśnienia 2 bar na najwyżej położonym hydrancie. Konieczna jest zabudowa układu 

podwyższenia ciśnienia – zestawu hydroforowego.  

W ramach projektu przewidziano montaż 2 pompowego zestawu hydroforowego firmy WILO typu CO-2 

MHI 405/ER-EB  o wymaganych parametrach technicznych : 

− przepływ obliczeniowy   Q=2,0 l/s 

− wymagane ciśnienie tłoczenia H=4,0 bar 

Zestaw zamontowany będzie w pomieszczeniu piwnicznym – segm „D” w którym zlokalizowany jest wo-

domierz. Podłączenie zestawu wykonać wg schematu – rys 7S.  

Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. 

Po zakończeniu montażu zestawu wykonać próbę działania instalacji hydrantowej – wypływ w każdym z 

hydrantów powinien wynosić l/s przy ciśnieniu 2 bary  

Podczas robót przestrzegać należy zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” tom II Instalacje Sanitarne oraz DTR-kach montowanych urządzeń. 
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Zestawienie materiałów – zestaw hydroforowy dla instalacji ppoż 
 
  Zestaw hydroforowy 

  

Zestaw hydroforowy  
typ CO-2 MHI 405/ER-EB  
Q=2,0 l/s 
H=4,0 bar 
2 pompowy 
Sterowanie automatyczne 
Pelektr = 1,1kW 
U 3 x 400V 

WILO 1 kpl. 

  Armatura 
  Zawór odcinający mufowy PN16 DN50   2 szt. 

  Zawór odcinający kołnierzowy PN16 DN100   1 szt. 

  Manometr techniczny 0…1,0MPa   1 szt. 
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CO-2 MHI  405/ ER-EB

Wysokość podnoszenia
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Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Temperatura płynu

Gęstość

Lepkść k inematyczna

Ciśnienie  pary

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj konstrukcji

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minimalna tem perat.płynu

Maksym alna.tem p.płynu

WILO

CO-2 MHI  405/ ER-EB

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m³/h

m

Prędkość obrotowa 1/m in2900

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obr. znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10R 2 / PN

R 2 / PN 10

68

2900

IP 54

1,1

Woda, czysta

0,9982

1,001

45

7,2

20

Zestaw wie lopompowy

PN 10

7,43

48

3,1

0,1

Korpus

Wał

Wirnik

Uszczelnienie mechaniczne

1.4301

1.4301

1.4301

1.4301

B-grafit/materia ł ceram iczny

A 600
B 775
C 180
D 580
E 366
F 980

0

70

mm

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Urządzenie  do podwyż.ciśnienia

3~400 V, 50 Hz

Orurowanie 1.4571

Nr Art. Wersja standardowa: 2520795

Insta lacja: Standardowe urządzenie  do podwyższania ciśnienia

kWMoc na wale  P2 1,73

NPSH 0,603 m

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

Data

Projekt nr

25.06.2010 Strona 1 / 1

Poz. Nr

Miejsce montażu

Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. 3.1.9  -  24.11.2009 (Build 12)Wersja software'u 01-01-2010Status danychGrupa użytkownika PL
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