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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

I INSTALACJA C.O.
Ciepło dla potrzeb grzewczych, cz ęściowo wentylacyjnych i podgrzewu c.w.u. przygotowyw ane
będzie w kotłowni gazowej zlokalizowanej na poziomie parteru projektowanego budynku.
Instalacj ę c.o. zaprojektowano w układzie pompowym, dwururowy m.
Instalacja grzewcza składa si ę z trzech sekcji:
- 2 sekcji ogrzewania grzejnikowego
- 1 sekcja ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej

Przewody.
Przewody poziome instalacji grzejnikowej prowadzone pod stropem parteru, piony c.o. oraz
całą instalacj ę ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych zostały zaproj ektowane z rur stalowych
ze szwem ł ączonych przez spawanie.
Instalacj ę grzejnikow ą od pionów  do grzejników wykona ć w układzie trójnikowym z rur
 polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT z wkł adką aluminiow ą, materiał
PE-RT II generacji DOWLEX 2388 z umieszczon ą pośrodku przekroju przewodu,
rur ą z aluminium, posiadaj ących współczynnik chropowato ści wzgl ędnej k = 0,0004,
współczynnik przewodno ści cieplnej dla rury 0.40 W/m2K oraz max. parametry  pracy
dla instalacji wodoci ągowych 70°C i 10 bar i centralnego ogrzewania 95°C i 6 bar.
Do łączenia stosowa ć kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosi ądzu cynowanego
w komplecie z tulej ą zaciskow ą z aluminium lub zł ączki z PPSU,
w komplecie z tulej ą zaciskow ą ze stali nierdzewnej. Wszystkie zł ączki powinny by ć wyposa żone
 w system gwarancji próby szczelno ści przy próbie ci śnieniowej.
Maksymalna temperatura robocza dla tych rur wynosi +90°C a maksymalne ci śnienie robocze
w tej temperaturze 0.6 MPa.
Przy prowadzeniu przewodów nale ży zachowa ć minimalny promie ń gięcia równy 4-5 d zewn.
Podejścia do grzejników typu VK wykona ć od dołu ze ściany z zastosowaniem zestawów
przył ączeniowych o figurze k ątowej.
Przewody do grzejników prowadzi ć w posadzkach i w bruzdach ściennych w izolacji termicznej
bez spadków. Przy układaniu przewodów nale ży zwróci ć uwagę na kompensacj ę
oraz lokalizacj ę punktów stałych na instalacji c.o.
Punkty stałe nale ży stosowa ć przy odgał ęzieniach.
Maksymalne odst ępy podpór przesuwnych dla rur PE-RT/AL./PE-RT wynosz ą :
rura Dz 16 - odst ęp 1,2 m
rura Dz 20 - odst ęp 1.3 m
rura Dz 25 - odst ęp 1.5 m
rura Dz 32 - odst ęp 1.6 m
Miejsca zamocowa ń powinny uwzgl ędniać zasady kompensacji wydłu żeń.
Kompensacja wydłu żeń cieplnych- naturalna i kompensatorami u-kształtowy mi.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale ży wykona ć w tulejach ochronnych
umo żliwiaj ących swobodne przemieszczanie si ę zaizolowanego przewodu.
Szczególn ą uwagę należy zwróci ć przy przej ściu przewodami przez ścianę dylatacyjn ą.
Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprz ez zbiorniki odpowietrzaj ące w kotłowni oraz
automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinaj ącym zamontowane w najwy ższych
 punktach poziomów oraz poprzez odpowietrzniki auto matyczne na ka żdym pionie
i odpowietrzniki na grzejnikach.
W najni ższych punktach instalacji nale ży zamontowa ć zawory odwadniaj ące.
W części rysunkowej dla rur stalowych podano średnice nominalne, a dla rur tworzywowych średnice
zewnętrzne.

 Grzejniki.
Do ogrzewania pomieszcze ń objętych układem ogrzewania grzejnikowego przyj ęto grzejniki stalowe płytowe
 typu VK zasilane od dołu o wysoko ści 500, 600 i 900 mm.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejn iki łazienkowe drabinkowe - ASTER.
Podejścia do grzejników typu VK wykona ć ze ściany za pomoc ą zestawów przył ącznych k ątowych.
Grzejniki łazienkowe montowa ć na wysoko ści ca 1,0m nad posadzka.

Armatura.
Grzejniki centralnego ogrzewania typu VK z wbudowany mi zaworami ( w obliczeniach przyj ęto wkładki
zaworowe Oventrop) nale ży wyposa żyć w głowice termostatyczne o zakresie temperatur 16- 28oC
Przed grzejnikami typu VK projektuje si ę element przył ączeniowy o figurze k ątowej
z obustronnym odci ęciem.
Przy grzejnikach stoj ących stosuje si ę element przył ączeniowy prosty.
Przy grzejnikach łazienkowych oraz boczno zasilanych  należy zamontowa ć zawory termostatyczne
 z głowicami termostatycznymi a na gał ązkach powrotnych zawory RLV.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje si ę poprzez separatory powietrza na poszczególnych gał ęziach
w kotłowni raz poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym na pionach, na grzejnikach
 oraz w najwy ższych punktach instalacji.
Dla armatury odpowietrzaj ącej i odcinaj ącej montowanej w bruzdach lub obudowanych nale ży
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zamontowa ć drzwiczki z blachy nierdzewnej o wymiarach 15x 15 cm.
Na odgał ęzieniach projektuje si ę zawory odcinaj ące kulowe.

Instalacja ciepła technologicznego
Instalacja ciepła technologicznego zaopatrywa ć będzie w ciepło nagrzewnic ę  zespołu wentylacji nawiewnej.
 Zasilanie w ciepło nagrzewnicy centrali wentylacyj nej podwieszanej, zlokalizowanej w pomieszczeniu ga rażu,
 projektuje si ę z regulacj ą jakościow ą na odbiorniku. Regulacja ta odbywa ć się będzie poprzez układ mieszaj ący
(zawór trójdrogowy na zasilaniu) oraz pomp ą obiegow ą. Układ ten zapewnia stały przepływ czynnika przez
nagrzewnic ę, regulowana za ś będzie jego temperatura w zale żności od wymaganej temperatury
 powietrza nawiewanego. Przed zaworem mieszaj ącym nale ży zamontowa ć filtr siatkowy z zaworami
 odcinaj ącymi kulowymi, a za pomp ą zawór zwrotny.
W celu odpowietrzenia instalacji c.t. projektuje si ę separator powietrza w kotłowni oraz
odpowietrzniki automatyczne w najwy ższym punkcie instalacji.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji Qc.t.   =  10,5kW

Izolacja antykorozyjna.
Instalacj ę c.o. i c.t. wykonan ą z rur stalowych czarnych nale ży zabezpieczy ć antykorozyjnie zgodnie
 z obowi ązującymi wytycznymi wg instrukcji KOR-3A oraz norm ą PN-79/H-97070.
Przed wykonaniem zabezpieczenia nale ży dokładnie oczy ścić powierzchnie rur z rdzy i tłuszczu.
Oczyszczone powierzchnie nale ży pokry ć dwukrotnie farb ą podkładow ą

ftalowo-miniow ą lub cynkorem.
Po wyschni ęciu tak przygotowanego podło ża zabezpieczone powierzchnie pomalowa ć farbami
nawierzchniowymi, olejnymi lub syntetycznymi. Podcza s malowania temperatura otoczenia nie
powinna by ć niższa ni ż +10st.C, a wilgotno ść względna powietrza powy żej 75%.
Wszystkie wyroby malarskie winny by ć atestowane i u żyte w okresie gwarancyjnym.
Z uwagi na zawarto ść substancji palnych i toksycznych podczas malowania  należy przestrzega ć
obowi ązujących przepisów BHP i p.po ż.

Izolacje termiczne
Przewody poziome zasilaj ące i powrotne instalacji c.o. prowadzone pod strope m parteru oraz piony
należy izolowa ć otulinami z pianki polietylenowej:

        dla rur do o 22 -     gr 20 mm
        dla rur  o 22 – o35       -     gr 30 mm

    dla rur  o 35– o100     gr = średnicy wewn ętrznej rury
Przewody instalacji c.o. zasilaj ące grzejniki, prowadzone w bruzdach i w posadzkach należy izolowa ć
 rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Therma compact S grubo ści 6 mm.

Płukanie i próby
Po zakończeniu monta żu ruroci ągów nale ży wypłuka ć instalacj ę w celu usuni ęcia zanieczyszcze ń monta żowych.
Próbę szczelno ści nale ży przeprowadzi ć zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach techn icznych
wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych.”.
Zgodnie z tymi wytycznymi prób ę szczelno ści nale ży przeprowadzi ć przed zakryciem instalacji w cało ści.
Przed prób ą należy napełni ć instalacj ę wodą oraz dokładnie odpowietrzy ć.
Próbę hydrauliczn ą wodą zimną należy przeprowadzi ć na ciśnienie 0.5 MPa. Wymienione ci śnienie nale ży
dwukrotnie podnosi ć w okresie 30 min. do pierwotnej warto ści.
Po dalszych 30 min. spadek ci śnienia nie mo że przekroczy ć 0.06 MPa.
W czasie nast ępnych 120 min. spadek ci śnienia nie mo że przekroczy ć 0.02 MPa.
W przypadku wyst ąpienia przecieków w czasie przeprowadzania próby na leży je usun ąć
i przeprowadzi ć całą prób ę ponownie.
W czasie przeprowadzania próby szczelno ści instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe mus zą znajdowa ć
się w stanie całkowitego otwarcia ( zało żone kapturki  a nie głowice ).
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem ba dania szczelno ści mo żna przyst ąpić
do zaizolowania ruroci ągów i zakrycia bruzd.
Próba na gor ąco - wod ą o temperaturze i ci śnieniu roboczym. Podwy ższanie temperatury wody zasilaj ącej
 w instalacji mo że następować w tempie max. 5°C na godzin ę. Po 3 dobowym okresie działania mo żna przyst ąpić
do regulacji instalacji wykonuj ąc wszystkie nastawy przewidziane w projekcie. Ruch próbny 72 godziny zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta żowych cz. II..
Wykonanie płukania i prób instalacji c.o. nale ży potwierdzi ć zapisem w Dzienniku Budowy dokonanym przez
 Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenia p.po ż.
Przy przej ściu instalacji przez stropy i ściany oddzielenia po żarowego ruroci ągi
zabezpieczy ć przeciwpo żarowo do klasy odporno ści ogniowej elementu budowlanego przez
które przechodz ą. Przejścia wykona ć wg. wytycznych producenta.

II.  TECHNOLOGIA KOTŁOWNI  GAZOWEJ

Projektowany układ technologiczny kotłowni przygotow ywać będzie ciepło dla potrzeb
potrzeb grzewczych, ciepła technologicznego do nagr zewnicy wentylacyjnej oraz
przygotowania ciepłej wody u żytkowej dla Hali nr 4.

Układ na potrzeby centralnego ogrzewania.
Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana b ędzie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parter u.
Kotłownia przygotowywa ć będzie czynnik grzejny na cele c.o, c.t. o parametrac h 80/60stC.
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Wymagana moc grzewcza wytwarzana b ędzie w jednej jednostce kotłowej np. VITOPLEX 200 typ SX2
 o znamionowej mocy cieplnej 270 kW.
Kocioł wyposa żony b ędzie w modulowany palnik wentylatorowy RS34 MZ na ga z ziemny GZ50 z kompletn ą

ścieżką gazow ą. Regulacja pogodowa układu technologicznego kotłow ni prowadzona b ędzie regulatorem
 nadrz ędnym Vitotronic 200H. Regulator sterował b ędzie temperatur ą na zasilaniu oraz 1 obiegu grzewczego
poprzez mieszacz trójdrogowy.
Kocioł wyposa żony b ędzie w regulator kotłowy Vitotronic 300 GW2B który sterował b ędzie dwoma obiegami
 grzewczymi z mieszaczami.
Dla wymuszenia przepływu w poszczególnych obiegach grzewczych projektuje si ę pompy obiegowe bezdławnicowe.
Na wszystkich obiegach grzewczych i c.t. projektuje  się pompy z elektroniczn ą regulacj ą prędkości obrotowej
 /regulacja proporcjonalno-ci śnieniowa/, na obiegu c.w.u projektuje si ę pompy stopniowe.
 Przed zanikiem dopływu wody  kotły zabezpieczone b ędą przez zabezpieczenie stanu wody np. typ 933.1.
 Przed zanikiem ci ągu kominowego oraz przed niekontrolowanym wypływem gazu do komory kotła zabezpiecza
automatyka palnika oraz czujnik ci ągu kominowego.
W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wz rostem ci śnienia projektuje
się membranowe zawór bezpiecze ństwa na kotle oraz naczynie wzbiorcze ci śnieniowe.
Zaprojektowano zawory bezpiecze ństwa typ 1915 11/4”(najmniejsza średnica kanału dolotowego 27 mm)
 Ciśnienie pocz ątku otwarcia 3,5 [bar].
Układ automatyki nale ży dodatkowo wyposa żyć w czujniki ci ągu kominowego znajduj ące
się na każdym czopuchu kotłów, które b ędą wyłączały cały układ w przypadku zaniku ci ągu
lub cofki spalin /wył ączenie układu oznacza wył ączenie kotłów z ruchu/.
Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektow ano naczynie wzbiorcze ci śnieniowe
typ N400.
Naczynie wzbiorcze nale ży podł ączyć do rozdzielacza powrotnego instalacji
/wg schematu technologicznego/.
Przed naczyniem nale ży zamontowa ć złącze samoodcinaj ące SU 1” oraz manometr.
Przed przył ączeniem kotła do instalacji grzewczej nale ży instalacj ę dokładnie przepłuka ć

w celu usuni ęcia zanieczyszcze ń i osadów.
Uzupełnianie wody w zładzie /poł ączenie rozł ączne/ projektuje si ę do rozdzielacza
powrotnego poprzez zawór ze zł ączką do w ęża.
Wodę do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzu pełniania nale ży przygotowa ć w stacji uzdatniania
wody AQUASET 500   wyposa żony w zestaw przył ączeniowy.
Odprowadzenie spalin z kotła projektuje si ę czopuchem dwu ściennym ze stali nierdzewnej
dn200 oraz kominem spalinowym Schiedel  Rondo Plus 25  wg cz ęści architektonicznej.

Układ centralnej ciepłej wody.
Podgrzew ciepłej wody u żytkowej od temperatury 5 st.C do 55 st.C odbywał si ę będzie
w podgrzewaczu pojemno ściowym o pojemno ści 1000 l.
Celem zabezpieczenia podgrzewacza /wymiennika/ prze d nagłym wzrostem ci śnienia,
na przewodzie wody zimnej  projektuje si ę membranowy zawór bezpiecze ństwa typ 2115
o średnicy kró ćca wlotowego 3/4”.  Zawór nie mo że być odci ęty od podgrzewacza.
Wylot przewodu wyrzutowego zaworu bezpiecze ństwa nie mo że być zamkni ęty.
Zawór nale ży zamontowa ć ponad górn ą kraw ędzią podgrzewacza i przewód wyprowadzi ć nad kratk ę ściekow ą.
W celu zmniejszenia liczby zadziała ń zaworu bezpiecze ństwa dodatkowo na przewodzie dopływowym wody zimnej
 przed podgrzewaczem ciepłej wody u żytkowej projektuje si ę naczynie wzbiorcze przeponowe przepływowe
 DT 5 80 z armatur ą przepływow ą Flowjet.
Na przewodzie dopływowym wody zimnej do podgrzewacz a projektuje si ę filtr, wodomierz oraz zawór zwrotny.
 Przyjmuje si ę wymuszony układ cyrkulacji ciepłej wody.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego i c.c. w..
Instalacja c.o. wg  PN-99/B-2414
Zabezpieczenie stanowi ą następujące elementy :
a\ zawory bezpiecze ństwa
- membranowy zawór bezpiecze ństwa typ 1915 o średnicy kró ćca dolotowego 11/4”, najmniejsza średnica kanału
dolotowego wynosi 27 mm , nastawa ci śnienia otwarcia 3,5 bar.
b\ naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.
- naczynie wzbiorcze przeponowe N400 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar, ci śnienie wstepne 1,5 bar.
Przyjęto średnic ę rury wzbiorczej ?25. Na rurze wzbiorczej nale ży zamontowa ć
/wg. schematu/ manometr oraz zł ącze samoodcinaj ące– SU 1”.
Instalacja c.w.u. wg PN-76/B-02440
Zabezpieczenie stanowi ą następujące elementy :
-  zawór bezpiecze ństwa
Dobrano membranowy zawór bezpiecze ństwa typ 2115 o średnicy kró ćca dolotowego 3/4”, najmniejsza średnica
 kanału dolotowego wynosi 20 mm , nastawa ci śnienia otwarcia 6 bar.
Zawór b ędzie umieszczony na przewodzie dopływowym wody zimn ej nad górn ą kraw ędzią podgrzewacza c.w.u.
-naczynie wzbiorcze
Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe przepływo we DT 5 80 z armatur ą
przepływow ą Flowjet, P- 10bar, ci śnienie wst ępne 4,2 bar.
Ruroci ągi,  armatura.
Ruroci ągi instalacji grzewczej w kotłowni projektuje si ę z rur stalowych czarnych bez szwu
łączonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Instalacj ę wodoci ągow ą w kotłowni projektuje si ę z rur stalowych ocynkowanych
armatura:
- odcinaj ąca: przepustnice kołnierzowe dla średnic od O65 i wy żej, zawory kulowe, zwrotna –
o poł ączeniach gwintowanych
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- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinaj ącymi /w najwy ższych punktach
instalacji/,
- filtry siatkowe z poł ączeniami gwintowanymi

Wentylacja nawiewna i wywiewna kotłowni.
Wymagana powierzchnia kanału nawiewnego F=270x5=135 0 cm2.
Nawiew powietrza do kotłowni projektuje si ę kanał stalowym o wym. 600x250 mm.
Wlot powietrza (czerpnie powietrza) zlokalizowa ć na wys. 2,35 nad terenem, a w kotłowni doln ą kraw ędź wylotu
 kanału nale ży umie ścić na wysoko ści 30 cm nad posadzk ą.
W celu umo żliwienia regulacji nawiewu projektuje si ę przepustnic ę z możliwo ścią zamkni ęcia przekroju
przepływowego kanału nie wi ęcej ni ż o 50 %.
Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych F=0,5?1350 =675 cm2. Wywiew powietrza odbywał si ę będzie
 kanałami wentylacji grawitacyjnej umieszczonymi po d stropem kotłowni wg projektu architektoniczno-kon strukcyjnego.
Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin z kotła projektuje si ę kominem Rondo Plus 25 o średnicy dn250 mm.
 Komin w dolnej cz ęści komin wyposa żony b ędzie w wyczystk ę oraz misk ę kondensatu
z przewodem odpływowym.
Czopuch  dn 200 projektuje si ę z blachy nierdzewnej z rur i kształtek w systemie MKD.
Wlot spalin do komina projektuje si ę pod k ątem 90? i dostosowa ć z otworem wlotowym do komina.
Izolacja termiczna.
Przewody nale ży izolowa ć po wyschni ęciu powłok malarskich. Izolacja cieplna powinna
odpowiada ć wymaganiom normy PN-85/B-02421.
Ruroci ągi instalacji c.o. zaizolowa ć otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo ść izolacji
wynosi:
        - ruroci ągi zasilaj ące i powrotne c.o.: 30 mm
        - ruroci ągi zimnej wody: 13 mm
        - ruroci ągi ciepłej wody i cyrkulacji: 25 mm

Izolacj ę owin ąć płaszczem z folii polietylenow ą.
Ruroci ągi nale ży oznaczy ć umownie wg PN-70/N-01270 w zale żności od przepływaj ącego czynnika.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przed wykonaniem izolacji termicznej ruroci ągi nale ży zabezpieczy ć antykorozyjnie poprzez zastosowanie
odpowiednich powłok malarskich wg nast ępujących kart katalogowych:
- RMP 01/80 - 6.4.01.-ruroci ągi na parametry 80/60st.C.
Powłoki malarskie nale ży wykona ć po przeprowadzeniu prób ci śnieniowych.
Podło że pod powłoki powinno by ć oczyszczone do 2-go stopnia czysto ści wg normy
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-9 7051.
Płukanie i próby instalacji cieplnej.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji ruroci ągi nale ży przepłuka ć dwukrotnie przez 15÷20 min za ka żdym razem.
 Prędkość wody płucz ącej 1 m/s. Instalacj ę uważa się za przepłukan ą gdy w wypływaj ącej wodzie płucz ącej
zawarto ść zawiesiny wynosi mniej ni ż

5 mg/l.
Płukaniu nale ży podda ć ruroci ągi wody grzewczej, ciepłej i zimnej.
Instalacj ę technologiczn ą należy podda ć próbie ci śnieniowej zgodnie z PN-64/B-104. Ci śnienie próbne 0,5 MPa.
 Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ci śnieniowej instalacj ę technologiczn ą podda ć badaniom
w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i c iśnieniu roboczym.
Instalacj ę wody zimnej i ciepłej nale ży podda ć próbie szczelno ści na ci śnienie próbne 0,9 MPa.
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Nr STWiOR: S2.1-ST, S2.2-ST
Instalacja c.o., c.t. z kotłowni ą gazowa
1 Nr STWiOR: S2.2-ST

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI
1.1 Nr STWiOR: S2.2-ST

Ruroci ągi
1.1.1 Nr STWiOR: S2.2-ST

KNR 215/403/1 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15·mm 4 m

1.1.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/2
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20·mm 4 m

1.1.3 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/3 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25·mm 16 m

1.1.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/3 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 32·mm 2 m

1.1.5 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/4 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 40·mm 12 m

1.1.6 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/4 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50·mm 12 m

1.1.7 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/5
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65·mm 3 m

1.1.8 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/403/6
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 80·mm 14 m

1.1.9 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/104/2
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 20·mm 2 m

1.1.10 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/104/3
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 25·mm 6 m

1.1.11 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/104/4
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 32·mm 8 m

1.1.12 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/104/5
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 40·mm 16 m

1.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
Urządzenia i armatura

1.2.1 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/504/1
analogia -niskotemperaturowy kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy 270 kW z regulatorem kotłowym i palnikiem 
wentylatorowym 1 kpl

1.2.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
KALKULACJA INDYWIDUALNA. Montaż stacji uzdatniania wody np Aquaset 500 lub o takich parametrach 1 kpl

1.2.3 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 220/404/1
Uruchomienie węzłów wodnych c.o. i c.w.u. 2 szt

1.2.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/3 (1)
Złącze samoodcinające SU 1" 1 szt

1.2.5 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/4 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodociągowej, Dn25·mm - analogia 1 szt

1.2.6 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/4 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodociągowej, Dn 32·mm - analogia 1 szt

1.2.7 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/5 (1)
Filtr siatkowy do instalacji wodociągowej, Dn40·mm - analogia 1 szt
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1.2.8 Nr STWiOR: S2.2-ST

KNR 215/112/2 (1)
Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 20·mm 1 szt

1.2.9 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/3 (1)
Zawory przelotowe  sieci wodociągowych, Dn 25·mm 4 szt

1.2.10 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/4 (1)
Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 32·mm 2 szt

1.2.11 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/5 (1)
Zawory przelotowe sieci wodociągowych, Dn 40·mm 3 szt

1.2.12 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/108/4
analogia - montaż wodomierza WS32 , Dn 32·mm 1 kpl

1.2.13 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/108/2
analogia -montaż wodomierza dn 20, Dn 20·mm 1 kpl

1.2.14 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/5 (2)
Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 40·mm 1 szt

1.2.15 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/4 (2)
Zawory zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32·mm 1 szt

1.2.16 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/3 (2)
Zawory  zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm 1 szt

1.2.17 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/3 (2)
Zawór przelotowy prosty c.o.  Fi·25·mm 6 szt

1.2.18 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/4 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty c.o.Fi·32·mm 3 szt

1.2.19 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/4 (2)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·40·mm - c.o. 2 szt

1.2.20 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/5 (1)
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·50·mm 6 szt

1.2.21 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/412/4
analogia - przepustnica kołnierzowa , Dn 80·mm 6 szt

1.2.22 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/4 (9)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·32·mm 1 szt

1.2.23 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/4 (10)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·40·mm 1 szt

1.2.24 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/3 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·25·mm 1 szt

1.2.25 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/5 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi·50·mm 2 szt

1.2.26 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 708/903/1
Montaż króćców pomiarowych, manometrycznych o połączeniu gwintowym 20 szt

1.2.27 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 708/903/3
Montaż króćców pomiarowych, termometrycznych o połączeniu gwintowym 15 szt

1.2.28 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 708/903/3
Montaż króćców pomiarowych czujników - analogia 6 szt

1.2.29 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNNR 4/508/1
Pojemnościowy podgrzewacz c.w.Vitocell 100 o pojemności 1000·dm3 1 szt

1.2.30 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/507/2
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego, N400 1 szt

1.2.31 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/507/2
Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego przepływowe z armaturą przyłaczeniową Flowjet 11/4" t, DT 5 80 1 szt

1.2.32 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/509/1
Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o, Fi do 100·mm 2 m
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1.2.33 Nr STWiOR: S2.2-ST

KNR 220/416/7
Magnetoodmulacz OISm 200/650,        PN 10, T 110 C. 1 szt

1.2.34 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 220/312/2
Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50·mm 15 szt

1.2.35 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 220/312/5
Manometry z rurką syfonową 20 szt

1.2.36 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNRW 215/412/7
Separator powietrza , Fi·25·mm 4 szt

1.2.37 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem stopowym, Fi·15·mm 1 szt

1.2.38 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa c.t. UPE 25-60 1 kpl

1.2.39 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa kotłowa UPS 32-60 1 kpl

1.2.40 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa c.o. UPE 40-100 2 kpl

1.2.41 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa  ładująca podgrzewacz UPS 32-60 1 kpl

1.2.42 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 707/102/1
Pompa obiegowa cyrkulacyjnaUPS 25-80 B180 1 kpl

1.2.43 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/412/2
analogia - zawór trójdrogowy mieszający DN 40 kvs 25 m3/h z siłownikiem 1 szt

1.2.44 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/412/2
analogia - zawór trójdrogowy mieszający DN 32 kvs 16m3/h z siłownikiem 1 szt

1.2.45 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/1 (4)
Zawór trójdrogowy mieszający dn15, Kv4m3/h, 1 szt

1.2.46 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/412/2
analogia - zawór trójdrogowy mieszający DN 65 kvs 63 m3/h z siłownikiem 1 szt

1.2.47 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/113/8
Zawór bezpieczeństwa typ 2115, membranowy, Dn·20·mm 1 szt

1.2.48 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/113/8
Zawór bezpieczeństwa typ 1915, membranowy, Dn·32·mm 1 szt

1.2.49 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/3
analogia - zawór antyskażeniowy BA 295 dn 25 1 szt

1.2.50 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/415/4 (1)
analogia - zabezpieczenie stanu wody  typ 933.1 1 szt

1.2.51 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/112/1 (1)
Zawór napełniania instalacji 1 szt

1.2.52 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/1 (4)
analogia - Zawór równoważący STAD , Fi·15 mm 1 szt

1.2.53 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/6 (3)
analogia - zawór równoważący STAD dn 40 2 szt

1.2.54 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 215/408/6 (3)
analogia - zawór równoważący STAD dn 32 1 szt

1.3 Nr STWiOR: S2.2-ST
Roboty malarskie, chemoodporne i antykorozyjne

1.3.1 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/102/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi·do 57·mm 8,8 m2

1.3.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi·58-219·mm 3,2 m2
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1.3.3 Nr STWiOR: S2.2-ST

KNR 712/105/4
Odtłuszczanie, rurociągi 12 m2

1.3.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/202/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba olejna ogólnego stosowania 8,8 m2

1.3.5 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/202/5 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba olejna ogólnego stosowania 3,2 m2

1.3.6 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/210/4 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa nawierzchniowa 
ogólnego stosowania 8,8 m2

1.3.7 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 712/210/5 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa nawierzchniowa 
ogólnego stosowania 3,2 m2

1.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
Izolacje termiczne

1.4.1 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/21
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 76-114·mm 14 m

1.4.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/20
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 54-70·mm 15 m

1.4.3 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 28-48·mm 30 m

1.4.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/15
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 28-48·mm 16 m

1.4.5 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/17
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 25·mm (P), rurociąg Fi 76-114·mm 18 m

1.4.6 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/6
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 12-22·mm 6 m

1.4.7 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 34/101/7
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg Fi 28-48·mm 8 m

1.4.8 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 216/619/4
analogia - owinięcie izolacji płaszczem z folii polietylenowej 22,1 m2

1.5 Nr STWiOR: S2.2-ST
Nawiew do kotłowni, czopuch

1.5.1 Nr STWiOR: S2.2-ST
Kalkulacja indywidualna
kalkulacja indywidualna -  czopuch dwuścienny fi 200 1 kpl

1.5.2 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 217/104/5
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 
1800·mm- kanał nawiewny 600x250 7,8 m2

1.5.3 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 217/138/4 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000·mm, typ AIV 600x250 1 szt

1.5.4 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 217/146/2 (1)
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 1800·mm, czerpnieścienna 600x250 1 szt

1.6 Nr STWiOR: S2.2-ST
AKPiA

1.6.1 Nr STWiOR: S2.2-ST
KNR 708/204/2
analogia-Montaż układu sterowania i regulacji kotłowni - 1 układ
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2 Nr STWiOR: S2.1-ST
NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
Ruroci ągi, Elementy

2.1.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/1 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 15·mm 31 m

2.1.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/2
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20·mm 545 m

2.1.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/3 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25·mm

165+96 = 261,000000
Ogółem: 261 261 m

2.1.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/3 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 32·mm 279 m

2.1.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/4 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 40·mm 166 m

2.1.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/4 (2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50·mm 45 m

2.1.7 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/9906/1
analogia - Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20·mm - 
rury polietylenowe wielowarstwowe z wkładką alum fi 20. 1 210 m

2.1.8 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/404/2
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 2 537 m

2.1.9 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/429/1
Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm 143 kpl

2.1.10 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/406/3 (2)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE 1 próba

2.1.11 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/406/5
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych 1 210 m

2.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
Armatura

2.2.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/408/2 (2)
analogia -Zawór kulowy przelotowy prosty c.o.Fi·20 mm 50 szt

2.2.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/408/3 (2)
analogia- Zawór kulowy przelotowy c.o. Fi·25·mm 6 szt

2.2.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/408/4 (3)
analogia- Zawór kulowy przelotowy c.o. , Fi·32·mm
cz. admnistracyjna 2 = 2,000000

Ogółem: 2 2 szt
2.2.4 Nr STWiOR: S2.1-ST

KNR 215/415/5
Zawór odpowietrzający Fi 6·mm - przy grzejnikach niezintegrowanych 4 szt

2.2.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/426/1
analogia- separator powietrza dn 25 4 szt

2.2.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR INSTAL 215/309/7
analogia - Zestaw przyłączny do instalacji dwururowej, mosiężny, kątowy z odcięciem  2 dn 15 143 szt

2.2.7 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 34 szt

2.2.8 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR INSTAL 215/309/7
analogia - montaż głowic termostatycznych do grzejników typu V 143 szt

2.2.9 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR INSTAL 215/309/7
Zawory  termostatyczny z głowicą, Dn·15·mm 7 szt

2.2.10 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/415/1 (1)
analogia - Zawory powrotu RLV., Dn·15·mm 7 szt
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2.2.11 Nr STWiOR: S2.1-ST

KNR 215/512/1
Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 150 szt

2.2.12 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/120/3
Drzwiczki stalowe do zaworów i odpowietrzników 29 szt

2.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
Grzejniki

2.3.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe,  długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-50 2 szt

2.3.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-60 9 szt

2.3.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe,  długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-70 4 szt

2.3.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-80 9 szt

2.3.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-90 1 szt

2.3.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe,  długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-100 6 szt

2.3.7 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe,  długość do 1600·mm - Grzejnik V22-50-110 3 szt

2.3.8 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-40 16 szt

2.3.9 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-50 8 szt

2.3.10 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-60 9 szt

2.3.11 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-70 21 szt

2.3.12 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-80 12 szt

2.3.13 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-90 8 szt

2.3.14 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-100 8 szt

2.3.15 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-60-110 6 szt

2.3.16 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-40 2 szt

2.3.17 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-60 4 szt

2.3.18 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-70 5 szt

2.3.19 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-80 8 szt

2.3.20 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-90 1 szt

2.3.21 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/418/7
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - Grzejnik V22-90-100 1 szt

2.3.22 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/425/1
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm- A-504 3 szt
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2.3.23 Nr STWiOR: S2.1-ST

KNNR 4/425/1
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm- A-308 1 szt

2.3.24 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/425/1
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800·mm- A-608 1 szt

2.3.25 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNNR 4/425/2
Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1200·mm - Grzejnik A-512 2 szt

2.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
Izolacje antykorozyjne i cieplne

2.4.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 15·mm 31 m

2.4.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 20·mm 545 m

2.4.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 25·mm 261 m

2.4.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 32·mm 279 m

2.4.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 40·mm 166 m

2.4.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/110/23 (1)
Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami z poliuretanowej, izolacja 50·mm, rurociąg Fi 50·mm, 45 m

2.4.7 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/106/4
Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 , izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi·20·mm 1 210 m

2.4.8 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 
57·mm 233 m2

2.4.9 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 233 m2

2.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
Przebicia

2.5.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach 19 szt

2.5.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 401/206/3
Uszczelnienie otworów w stropach i ścianach zaprawą ognioodporną, 19 szt

2.5.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 401/335/1
Wykucie bruzd poziomych w ścianach 120 m
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3 Nr STWiOR: S2.1-ST
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

3.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
Ruroci ągi, armatura

3.1.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/2
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20·mm 1 m

3.1.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/403/3 (1)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 25·mm 95 m

3.1.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/411/2 (1)
analogia -  Zawór przelotowy kulowy, Fi·15·mm 1 szt

3.1.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/411/2 (1)
analogia -  Zawór przelotowy kulowy, Fi·25·mm 2 szt

3.1.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/412/7
Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm 2 szt

3.1.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/426/1
analogia- separator powietrza dn 25 2 szt

3.1.7 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/408/3 (5)
Zawór zwrotny przelotowy c.o.  Fi·25·mm 1 szt

3.1.8 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNRW 215/530/3
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 2 szt

3.1.9 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 220/312/5
Manometry z rurką syfonową 4 szt

3.1.10 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/408/4 (1)
analogia -  zawór  równoważący STAD Fi·15·mm 2 szt

3.1.11 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 31/209/9
filtry siatkowe, Dn 25·mm 1 szt

3.1.12 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/123/2 (1)
analogia - pompa UPS 25-40 1 szt

3.1.13 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/415/3 (1)
analogia - zawór tródrogowy mieszający DN 15 z siłownikiem 1 szt

3.1.14 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/404/2
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 95 m

3.1.15 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/512/1
Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 1 szt

3.1.16 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 215/120/1
analogia-Szafka na węzeł regulacyjny 1 szt

3.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
Roboty izolacyjne  , antykorozyjne, przebicia

3.2.1 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 401/206/3
Uszczelnienie otworów w stropach i ścianach zaprawą ognioodporną, 2 szt

3.2.2 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 25·mm 95 m

3.2.3 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/110/22 (1)
Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) 
Thermasheet FR, izolacja 80·mm, rurociąg Fi 25·mm, 15 m

3.2.4 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 34/403/2 (2)
Izolacja dwuwarstwowa matami (płytami) Thermasheet powierzchni ścian powierzchni płaskich, izolacja 45·mm, 1,3 m2

3.2.5 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 216/601/1
Płaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55·mm, rurociągi, Fi do 55·mm 4,5 m2

3.2.6 Nr STWiOR: S2.1-ST
KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 
57·mm 20 m2
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3.2.7 Nr STWiOR: S2.1-ST

KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa 20 m2


