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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji c.o. i instalacji zasilania nagrzewnic central 

wentylacyjnych w budynku hali sportowej 

Iłowa ul. Piaskowa 

działki nr  739, 665/1, 665/2, 738/2, 738/1, 667/2, 627, 741

1.0. Podstawa opracowania  

- zlecenie Inwestora

- P.B. Architektura hali sportowej

- P.B. Instalacje wentylacji i ogrzewania powietrznego w budynku hali sportowej

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące normy i zasady projektowania

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozwiązanie  zagadnień  technicznych  związanych  

z  ogrzaniem  pomieszczeń  zaplecza  socjalno-administracyjnego  budynku  hali  sportowej  oraz  

z  doprowadzeniem  czynnika  grzejnego  do  nagrzewnic  central  wentylacyjnych  zainstalowanych  

w rozpatrywanym obiekcie. Zakresem opracowania objęto określenie obliczeniowego zapotrzebowania na 

ciepło  poszczególnych  z  w/w  pomieszczeń  budynku,  dobór  elementów  grzewczych  (grzejników)  oraz 

osprzętu  instalacji  obejmującego  rurociągi  czynnika  grzejnego  wraz  z  niezbędną  armaturą.  Instalacje 

technologiczne źródła ciepła  obsługującego rozpatrywane instalacje  objęta jest odrębnym opracowaniem  

– P.B. Technologia wodnej  kotłowni  niskotemperaturowej  o znamionowej  mocy cieplnej  Qmax=225kW 

opalanej gazem ziemnym naazotowanym GZ-41.5. 

3.0. Opis instalacji

W  rozpatrywanym  budynku  przewiduje  się  wykonanie  czterech  odrębnych  instalacji  grzewczych. 

Pierwsza  z  nich  odpowiedzialna  będzie  za  doprowadzenie  czynnika  grzejnego  do  poszczególnych 

grzejników konwekcyjnych  instalacji  c.o.  obsługujących  poszczególne  pomieszczenia  obiektu.  Pozostałe 

trzy  instalacje  to  niezależne  instalacje  zasilania  nagrzewnic  central  wentylacyjnych  obsługujące 

pomieszczenia zaplecza socjalnego budynku hali sportowej. Ogół w/w instalacji projektuje się w układzie 

dwururowym. Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego tz/tp=90/70°C. 

Maksymalne ciśnienie robocze instalacji pr=0,25MPa.

Miejscem  włączenia  rurociągów  omawianych  instalacji  do  instalacji  technologicznej  źródła  ciepła 

będzie zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni rozdzielacz dwudzielny, którego lokalizację prze4dtawiono 

na rys. nr 1.
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Rurociągi każdej z trzech instalacji zasilania w czynnik grzewczy nagrzewnicy centrali  wentylacyjnej 

przewiduje  się  w całości  wykonać  z instalacyjnych  rur  miedzianych  łączonych  metodą lutowania  lutem 

miękkim w zakresie  średnic  do d=35mm, oraz lutem twardym dla rurociągów o średnicach  większych.  

Ten  sam rodzaj  materiału  planuje  się  zastosować  także  do  wykonania  części  rurociągów  instalacji  c.o. 

obejmujących  jedynie  odcinki  pomiędzy  rozdzielaczem  kotłowni  a  rozdzielaczami  kolektorowymi 

przedmiotowej instalacji. Doprowadzenie czynnika do poszczególnych elementów grzejnych – grzejników 

konwekcyjnych w tej instalacji planuje się bowiem zrealizować w oparciu o system „rura w rurze” na bazie 

rur z usieciowanego polietylenu z warstwą antydyfuzyjną EVOH typu PE-Xc względnie z 5-warstwowych 

rur PERTEC o średnicy dxg=16x2,0mm z płaszczem ochronnym typu Peschel. Przewody ogółu instalacji 

wykonane  z  rur  miedzianych  prowadzone  będą  zasadniczo  po  powierzchni  przegród  budowlanych  

w  przestrzenie  powyżej  stropu  podwieszonego  poszczególnych  pomieszczeń  z  zachowaniem  odległości 

pomiędzy tymi przegrodami a zewnętrzną powierzchnią izolacji przewodów wynoszącą dla rur o średnicy 

do  dn=40mm  min.  3cm.  Jedynie  pionowe  odcinki  przewodów  podejściowych  do  rozdzielaczy 

kolektorowych  instalacji  c.o.  planuje  się  prowadzić  w  bruzdach  ścian.  Trasy  przebiegu  omawianych 

rurociągów, średnice przewodów oraz kierunki i wielkość spadków przedstawiono na rys. nr. 1. 

Do mocowania  przewodów instalacji  do przegród budowlanych  stosować  typowe stalowe zawiesia  

i uchwyty do rur wyposażone w podkładki gumowe przylegające do powierzchni rur na całym obwodzie  

w  punkcie  montażu.  Odległości  pomiędzy  uchwytami  do  mocowania  nie  obciążonych  poziomych 

przewodów miedzianych winna wynosić maksymalnie: 

        średnica przewodu                                             odległość 
               22mm                                                                  2,00m
                28mm                                                                  2,25m
                35mm                                                                  2,75m
                42mm                                                                  3,00m 

Jeśli  masa przewodów poziomych pomiędzy dwoma uchwytami zostanie podwyższona np. z powodu 

zamontowania kompensatora to podane wyżej odległości między mocowaniami powinny być zmniejszone: 

- dla rur o średnicy ≤22mm o 20%
- dla rur o średnicy ≥28mm o 50%. 

Dla przewodów pionowych rozstaw uchwytów może być większy niż dla nieobciążonych przewodów 

poziomych odpowiednio o: 

- dla rur o średnicy ≤22mm o 30%
- dla rur o średnicy ≥28mm o 10%

Szczególnego rodzaju mocowania wymaga armatura montowana na rurociągach. Zastosowane w tym 

celu  uchwyty montażowe powinny zapewnić  obustronne  usztywnienie  tak, aby siły powstające  np.  przy 

obsłudze tej armatury były przenoszone na wspornik uchwytu a nie na rurociąg. 

Zasadniczo przewody omawianych instalacji  wykonane z rur miedzianych projektuje  się prowadzić  

w sposób  umożliwiający naturalną  kompensację  wydłużeń liniowych  wywołanych  temperaturą  czynnika 

grzejnego.  Dodatkowo z  uwagi  na  znaczne  długości  odcinków prostoliniowych  przewiduje  się  na  tych 
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przewodach zabudowę wykonanych  z kształtek instalacyjnych kompensatorów U-kształtowych.  Wymiary 

wymaganych  ramion kompensacyjnych,  minimalne  odległości  od punktów załamań rurociągów,  miejsca 

zabudowy niezbędnych punktów stałych podano na rys. nr 1. Punkty stałe przewiduje się zastosować także 

w połowie wysokości każdego z pionowych przewodów podejściowych do rozdzielacza kolektorowego.

W miejscach przejść poziomych rurociągów instalacji  przez przegrody budowlane należy zastosować 

tuleje ochronne o średnicy większej co najmniej o jedną dymensję od średnicy rurociągu przewodowego. 

Wyjątkiem od tej  zasady będzie  przejście  przedmiotowych  rurociągów prze  ścianę  pomiędzy kotłownią 

pom. 1/47 a pomieszczeniem salki do ćwiczeń pom. 1/46.  Ściana ta stanowi bowiem ścianę  oddzielenia 

przeciwpożarowego a sposób wykonania omawianych przez ta przegrodę przejść określono szczegółowo  

w stanowiącym odrębne opracowanie P.B. Technologia wodnej kotłowni niskotemperaturowej w budynku 

hali sportowej.

Przewody instalacji c.o. systemu „rura w rurze” z omówionych powyżej rur polietylenowych mocować 

za pomocą systemowych uchwytów do w/w rur  do podłoża pomieszczeń przez które  będą prowadzone. 

Odległość pomiędzy uchwytami ok. 1,0m. Montażu tych przewodów dokonać z zapewnieniem możliwości 

kompensacji  ich  wydłużeń  poprzez  wykonanie,  co  najmniej  dwóch  zmian  kierunku  ich  prowadzenia 

najlepiej  pod  kątem  90° na  odcinkach  pomiędzy  poszczególnymi  grzejnikami  a  obsługującymi  je 

rozdzielaczami kolektorowymi. Minimalny promień gięcia omawianych tu przewodów wynosi R=5dz, gdzie 

dz jest  średnicą  zewnętrzną  polietylenowego  przewodu.  Przy montażu  należy także  zwrócić  uwagę  na 

potrzebę zapewnienia  właściwej  grubości szlichty przykrywającej  przewody tej  części instalacji  c.o. oraz 

niezbędnej  grubości  warstwy  izolacji  termicznej  podłoża  na  którym będą  one  prowadzone.  Minimalna 

grubość  szlichty  przykrywającej  omawiane  przewody  układane  w  posadce  winna  wynosić  35mm.  

W  przypadku  zastosowania  jako  warstwy  nawierzchniowej  posadzki,  terakoty,  grubość  szlichty  należy 

zwiększyć do poziomu co najmniej 45mm. Natomiast grubość warstwy izolacji termicznej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  λ=0,035W/mK w temperaturze 40°C powinna wynosić dla pomieszczeń z posadzką 

położoną na gruncie min. 54mm. W przypadku takiej  lokalizacji  omawianych przewodów, przedmiotowe 

rurociągi wraz z płaszczem ochronnym Peschel prowadzić należy w dodatkowej otulinie termoizolacyjnej  

o grubości min. 20mm przystosowanej do rur o średnicy zewnętrznej 27/28mm.

Jako  rozdzielacze  kolektorowe  przewiduje  się  zastosować  rozdzielacze  typu  RMV.  Każdy  

z rozdzielaczy umieszczony zostanie w szafce podtynkowej zabudowanej w ścianie wewnętrznej budynku. 

Miejsca zabudowy, wielkość rozdzielaczy i gabaryty szafek podano na rys. nr 1. Armaturą każdej z obu 

belek każdego z rozdzielaczy będą odpowietrzniki oraz spustowy zawór kulowy dn=15mm. Producentem 

zaproponowanych elementów systemu „rura w rurze” obejmujących rury, rozdzielacze, szafki oraz osprzęt 

pomocniczy  jest  firma  Roth  Polska  Sp.  z  o.o.  Zielona  Góra  ul.  Dekoracyjna  1c.  Na  rurociągach 

podejściowych z rur miedzianych do każdego z rozdzielaczy kolektorowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie 

w obszarze szafek zamontować kulowe kurki do wody gorącej o połączeniach gwintowanych. Dodatkowo 
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w celu  zapewnienia  stałości  ciśnienia  dyspozycyjnego  oraz  zrównoważenia  hydraulicznego  obiegów do 

poszczególnych  rozdzielaczy  na  wspomnianych  powyżej  przewodach  przewiduje  się  montaż  armatury 

regulacyjnej Stanowić ją będą montowane na przewodach zasilających zawory równoważące typu STAD 

i  na  przewodach  powrotnych  regulatory  ciśnienia  różnicowego  typu  STAP.  Miejsca  zabudowy  w/w 

elementów oraz ich średnice podano na rys. nr 1. 

Jako elementy grzejne projektuje się zastosować zasadniczo stalowe, zaworowe grzejniki płytowe typu 

Gentil Compact (stara nazwa Purmo V). Jedynie z pomieszczeniach natrysków przewiduje się zastosowanie 

higienicznych  zaworowych  grzejników  płytowych  typu  Ventil  Hygiene  (stara  nazwa  Purmo  PV)  

w  wykonaniu  odpornym  na  działanie  wilgoci  i  innych  czynników  korozyjnych  które  występują  

w pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi.  Typ  i  wielkość  projektowanych  w poszczególnych 

pomieszczeniach  budynku  grzejników  podano  na  rys.  nr  1.  Producentem  ogółu  zaproponowanych 

grzejników jest firma Rettig Heating Sp. z o.o. Warszawa ul. Rotmistrza Pileckiego 91. Grzejniki montować 

do ścian ogrzewanych pomieszczeń przy wykorzystaniu odpowiednich zestawów wsporników systemowych, 

stosownie  do  typu  zastosowanego  elementu  grzejnego.  Każdy  z  grzejników  wyposażyć  w  głowicę 

termostatyczną  o  zakresie  regulacji  16-28°C.  Do  połączenia  króćców  przyłączeniowych  każdego  

z grzejników z odpowiednimi rurociągami polietylenowymi zastosować armaturę podłączeniową Vekotec. 

Poniżej podano oznaczenia katalogowe planowanej armatury przygrzejnikowej: 

- głowice termostatyczne typ B z zabezpieczeniem dla miejsc ogólnodostępnych nr kat 2500-00.500

- armaturę Vekotec z gwintem wewnętrznym Rp1/2” model kątowy nr kat. 0551-50.000. 

Producentem  w/w  armatury  jest  firma  Heimeier  której  krajowym  dystrybutorem  jest  firma  

IMI International Sp z o.o.Olewin 50A, Olkusz. 

W  celu  wykonania  przyłączenia  każdego  z  grzejników  z  wychodzącymi  ze  ściany  przewodami 

przyłączeniowymi  zleca  się  stosować  przewidziane  dla  tych  potrzeb,  wykonane  z  styropianu  bloki 

przyłączeniowe  np.  pochodzące  z  oferty  firmy  Roth  Polska  Sp.  z  o.o.  Bloki  montować  w  uprzednio 

przygotowanych bruzdach ścian przed położeniem tynku i wykonaniem szlichty podłogi. Do połączenia rur 

polietylenowych z armaturą Vekotec przy poszczególnych grzejnikach stosować złączki zaciskowe np. firmy 

Heimeier nr kat. 1311-16.351 przystosowanych do rur z tworzywa sztucznego o średnicy dxg=16x2,0mm. 

Połączenie  omawianych  rur  z  króćcami  kolektorów  RMV  wykonać  stosując  zaciskowe  śrubunki 

przyłączeniowe ¾” np. z oferty firmy Roth Polska Sp. z o.o. Regulację hydrauliczną instalacji c.o. dokonać 

poprzez stosowne nastawy na zaworach równoważących STAD, regulatorach ciśnienia różnicowego STAP 

oraz wkładkach zaworowych poszczególnych grzejników. Wielkości nastaw podano na rys. nr 1. 

Zgodnie z wytycznymi P.B. Instalacje wentylacji i ogrzewania powietrznego w budynku hali sportowej 

na podejściowym rurociągu powrotnym do każdej z nagrzewnic central  wentylacyjnych zainstalowanych  

w pom. 1/14 przewiduje się zamontowanie trójdrogowego zaworu regulacyjnego. Szczegółowe oznaczenie 

i parametry techniczne tej armatury wchodzącej w zakres dostawy central  wentylacyjnych podano w w/w 

opracowaniu.
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Jako  armaturę  odcinającą  montowaną  na  rurociągach  podejściowych  do  każdego  z  omawianych 

rozdzielaczy  kolektorowych  RMV  instalacji  c.o.  zastosować  gwintowane  kulowe  kurki  do  wody  

np.  art.  nr  140 z oferty firmy Lechar.  Ten  sam rodzaj  armatury rozmieszczonej  zgodnie  ze schematem 

montażowym przedstawionym jako szczegół A na rys. nr 1 zastosować na przewodach podejściowych do 

każdej  z  nagrzewnic.  Natomiast  jako  armaturę  spustową  w  omawianych  instalacjach  przewiduje  się 

zastosować kulowe zawory spustowe dn=15mm np. art. 104 z oferty firmy Lechar.

W  najwyższych  punktach  instalacji  zgodnie  z  dyspozycjami  rys.  nr  1przewiduje  się  zastosowanie 

poziomych, przepływowych zbiorniczków odpowietrzających typu B wg. PN-91/B-02420. W górnej części 

każdego  z  w/w  zbiorniczków  jak  i  omówionego  wcześniej  filtroodmulnika  montować  odpowietrznik 

automatyczny Flexvent Super dn=15mm firmy Flamco. Każdy z odpowietrzników wyposażyć w stanowiący 

element wyposażenia dodatkowego zawór odcinający.

Wyposażenie  instalacji  c.o.  oraz  instalacji  zasilania  nagrzewnic  central  wentylacyjnych  w armaturę 

montowaną  w  pomieszczeniu  kotłowni  w  rejonie  rozdzielacza  dwudzielnego  objęto  P.B.  Technologia 

wodnej kotłowni niskotemperaturowej stanowiącego odrębne opracowanie.

Po wykonaniu całości instalacji należy je przepłukać a następnie poddać badaniu szczelności na zimno 

i w stanie gorącym. Wielkość ciśnienia próbnego podczas próby na zimno powinna wynosić p=0,45MPa 

(prinst=0,25MPa).  Badanie  instalacji  wykonanych z rur  miedzianych  przeprowadzić  zgodnie z zapisem  

pkt. 11.8 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe wyd. Arkady Warszawa 1988r. W przypadku instalacji z rur polietylenowych próbę 

szczelności  przeprowadzić  zgodnie  z  zapisami  pkt.  9.7  „Warunków  wykonania  i  odbioru  rurociągów  

z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r.  Badanie szczelności  i  działania  omawianych 

instalacji w stanie gorącym przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno. Badanie to 

należy przeprowadzić po uruchomienia źródła w miarę możliwości przy najwyższych parametrach czynnika 

grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. W czasie tej próby należy sprawdzić stan 

wszystkich połączeń oraz skontrolować zdolność do przejmowania przez ramiona kompensacji naturalnej  

i kompensatory U-kształtowe zabudowane na rurociągach z rur miedzianych wydłużeń liniowych. Instalacje 

można  uznać  za  spełniające  wymaganie  szczelności  eksploatacyjnej  jeżeli  w  czasie  3  dobowej  jej 

obserwacji  niezbędne  uzupełnienie  wody w zładzie  nie  przekroczy 0,1% ich  pojemności.  Po uzyskaniu 

pozytywnych  wyników  obu  prób  całość  przewodów  instalacji  z  rur  miedzianych  należy  zaizolować 

termicznie  stosując  

w tym celu fabrycznie przygotowane otuliny np. otuliny z pianki poliuretanowej Thermaflex FRZ. Zaleca 

się zastosowanie na rurociągach omawianych instalacji, prowadzonych w obrębie kotłowni, rodzaju otulin 

użytych do izolacji przewodów instalacji technologicznej kotłowni. Zgodnie z PN-B-02421:2000 minimalna 

grubość  warstwy izolacji  termicznej  z  materiału  charakteryzującego  się  współczynnikiem przewodzenia 

ciepła  w  temperaturze  40°C,  równym  0,035W/(mxK),  montowanej  na  przewodach  instalowanych  

7



w  pomieszczeniach  nieogrzewanych  z  temperaturą  obliczeniową  ti≥2°C  lub  w  pomieszczeniach 

ogrzewanych  z  temperaturą  obliczeniową  ti<12°C  w  przypadku  temperatury  przesyłanego  czynnika 

grzewczego na poziomie do 95°C wynosi: 

średnica nominalna rurociągu                          grubość warstwy izolacji
             ≤20mm                                                                30mm
               25mm                                                                30mm
               32mm                                                                35mm
              40mm                                                                 35mm

Natomiast  w  przypadku  izolacji  termicznej  montowanej  na  przewodach  instalowanych  

w  pomieszczeniach  ogrzewanych  z  temperatura  obliczeniową  ti≥12°C służących  do  przesyłu  czynnika 

grzewczego o temperaturze do 95°C wynosi: 

średnica nominalna rurociągu                          grubość warstwy izolacji
             ≤20mm                                                                20mm
               25mm                                                                20mm
               32mm                                                                25mm
              40mm                                                                 25mm

4.0. Wytyczne branżowe
4.1. Branża budowlana

1. Przewidzieć  w  przegrodach  budowlanych  otworów  do  przeprowadzenia  poziomych  rurociągów 

przedmiotowych instalacji.  Wymiary tych otworów winny zapewnić  możliwość zastosowania  na 

przewodach,  tuleji  ochronnych  o średnicy większej  co  najmniej  o  jedną  dymensję  od  średnicy 

rurociągów  przewodowych.  Projektując  w/w  otwory  w  ścianie  oddzielenia  przeciwpożarowego 

pomiędzy pom. 1/46  i  pom. 1/47  należy uwzględnić  zapisy pkt.  4.5.  P.B.  Technologia  wodnej 

kotłowni niskotemperaturowej w budynku hali sportowej, stanowiącego odrębne opracowanie.

2. Przewidzieć w ścianach w rejonie projektowanych rozdzielaczy kolektorowych RMV instalacji c.o. 

bruzdy dla przeprowadzenia rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy do w/w rozdzielaczy. 

Minimalne wymiary bruzd pod omawiane przewody BxL=150x85mm. 

3. Przewidzieć  w ścianach  wnęki  dla  montażu  szafek  w/w rozdzielaczy.  Lokalizacja  szafek  i  ich 

wymiary wg. rys. nr 1. 

4. Zapewnić podłożu na którym układane będą rury polietylenowe w instalacji c.o., warstwę izolacji 

termicznej  oraz  stosowną  grubość  przykrywającej  te  przewody  warstwy  szlichty  zgodnie  

z wytycznymi pkt. 3.0. 

5. Zapewnić  w rejonie  króćców przyłączeniowych każdego z grzejników wnękę dla  umieszczenia  

w  niej  bloku  przyłączeniowego.  Wymiary  zaproponowanego  w  części  opisowej  niniejszego 

opracowania bloku styropianowego z oferty firmy Roth Polska Sp. z o.o. wynoszą: 

- szerokość -105mm, 
      - wysokość 260mm, 
      - grubość siany 50mm
      - głębokość całkowita 180mm
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6. Zapewnić dostęp do całości armatury montowanej na prowadzonych w przestrzeni międzystropowej 

rurociągach omawianych instalacji. Miejsca zabudowy armatury wg. dyspozycji rys. nr 1.

7. Przewidzieć obudowy całości  zastosowanych  grzejników. Obudowy grzejników winny posiadać  

w  płycie  czołowej  co  najmniej  niezabudowane  poziome  szczeliny  o  szerokości  100mm 

umieszczone w dolnej i górnej jej części. 

4.2. Branża elektryczna

1. Instalację  c.o.  oraz  instalacje  zasilania  nagrzewnic  central  wentylacyjnych  wykonane  z  rur 

miedzianych  a  także  metalową  armaturę  oraz  stalowe  grzejniki  w  instalacji  c.o.  wykonanej  

z przewodów z tworzywa sztucznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi  

o których  mowa § 183 ust.  1 pkt  7 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 

2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zm). 

5.0. Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z niniejszym opracowaniem, "Warunkami technicznymi  wykonania  

i  odbioru  robót  budowlano-montażowych"  tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  Wytycznymi 

dotyczącymi  instalacji  rur  z rur  miedzianych  wydanymi  przez COBRTI INSTAL Warszawa 1993r.  oraz 

"Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw sztucznych"  wyd.  PKTSGGiK 

Warszawa 1994r."

                                                                                                               Opracował

                                                                                                mgr inż. Andrzej Lewandowski
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6.0. Obliczenia
6.1. Współczynniki przenikania ciepła

Obliczenia współczynników przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród budowlanych budynku 

hali sportowej zawarte są w P.B. Architektura

6.2. Bilans zapotrzebowania ciepła

Instalacja c.o. (ogrzewanie grzejnikowe) -41860W

Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej układ nr 2 – 22510W 

Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej układ nr 3 – 17590W 

Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej układ nr 4 – 11390W

      Uwaga:  Obliczenia  zapotrzebowania  na  ciepło,  dobór  elementów  grzejnych  instalacji  c.o.  dla  

                     poszczególnych pomieszczeń budynku oraz wyniki  obliczeń hydraulicznych całości  

                     omawianych w niniejszym opracowaniu instalacji zamieszczono w egz. archiwalnym
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