OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kotłowni na biomasę do podgrzewania c.o. i c.w.u. w
istniejącym budynku biurowo usługowym przedsiębiorstwa ANDI Andrzej Jarczyński Pasłęk, ul.
Bohaterów Westerplatte 37D
2.Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest instalacji kotłowni na biomasę do podgrzewania c.o. i c.w.u. w
istniejącym budynku przedsiębiorstwa ANDI Andrzej Jarczyński w Pasłęku. Opracowanie
zawiera trasy przewodów poszczególnych przyłączy ze średnicami oraz ich spadkami. Dobrano
i określono rodzaj proponowanych materiałów.
3.Podstawa opracowania
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:
· Uzgodnienia z Inwestorem
· opracowanie architektoniczno-budowlane
· normy i przepisy.
4. Technologia pracy kotłowni biomasowej
Zaprojektowano jeden kocioł zasilający instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej dla budynku produkcyjnego. Do obliczeń przyjęto następujące parametry
znamionową moc grzewczą o modulacji 30 do100 kW, sprawność pracy nominalnej 93,4, klasa
sprawności kotła wg normy EN303-5-2012 5. Przyjmuje się minimalną temperaturę wody na
powrocie 45 st.C, zakres ustawień dla regulatora temperatury 50-80 st.C
Rozprowadzenie instalacji CO i CWU należy wykonać z rur stalowych podwójnie
ocynkowanych dla instalacji ciepłej wody użytkowej łączonych przez kształtki gwintowane lub
z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc łączonych na kształtki zaciskowe. Dla potrzeb CO
instalację należy wykonać z rur czarnych ocynkowanych zewnętrznie łączonych na kształtki
zaciskowe lub z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc łączonych na kształtki zaciskowe.
Na wejściu zimnej wody przed mkotłem należy zamontować zawór odcinający, zawór zwrotny,
zawór bezpieczeństwa oraz przeponowe naczynie wzbiorcze. Podłączenie urządzeń oraz
armatury należy wykonać wg schematu technologicznego zamieszczonego na rysunku nr 1.
Instalację wody zimnej izolować otulinami z pianki polietylenowej o gr. 9 mm.
Instalację c.w.u. i c.o. ocieplić otuliną z pianki polietylenowej o grubości:

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów średnicy do 25 mm- 3 cm,
- dla przewodów średnicy 32÷50 mm - 5 cm,
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do
mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.
Próbę szczelności należy wykonać przy ciśnieniu 1,0 MPa. Instalacja nie powinna
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.
Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0
MPa, utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować armaturę i przewody. Badanie
instalacji c.w.u. wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o
temperaturze 55°C. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać
ciepłą wodą przez okres kilku minut dla każdego punktu czerpalnego.
Dezynfekcję instalacji przeprowadza się wodą chlorową z chloratora (ze mieszania
gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru,
podchloryn wapnia lub sodu, zawierającą, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka
dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu instalacji. Pozostałość chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację
należy przepłukać wodą czystą jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu
powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarnoepidemiologicznej.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać z
zastosowaniem atestowanych przepustów p.poż. Dla rur stalowych stosować wełnę
mineralną: gęstości 80kg/m3, grubości 50mm, długość l=750mm oraz elastyczną masę
uszczelniającą na głębokość 10mm - 20mm: przy przejściach przez ściany – po obu stronach
przepustu, przy przejściach przez strop - jednostronnie (górna strona przepustu. Przepusty
instalacyjne o średnicy powyżej 4cm, w przegrodach nie stanowiących oddzielenia
pożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 powinny
mieć klasę odporności ogniowej tych przegród. Zewnętrzne powierzchnie rur należy
zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych.
Przewody z rur stalowych czarnych należy oczyścić z rdzy poprzez szczotkowanie a
następnie pomalować dwukrotnie:
- pierwsza warstwa - farba podkładowa miniowa
- druga warstwa – farba nawierzchniowa ftalowa
Warunki wykonania i montażu
- Przepisami B.H.P.
Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowiązującymi normami
i przepisami.
Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i
przemysłowych oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznych"
PKTSGGiK W-wa 94 r.
Funkcjonalność:
Automatyczny kocioł na pellet drzewny, będzie służył jako główne jednofunkcyjne źródło
ciepła, które ma zapewnić energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz
podgrzania ciepłej wody użytkowej. Projektowane urządzenie ma zapewnić użytkownikowi
bezpieczną i komfortową eksploatację i w tym celu powinno składać się z:
1. Korpusu kotła w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania
2. Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet
3. Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem
4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemności 280L wykonany ze stali ocynkowanej z
regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika
5. Automatykę sterującą pracą kotła, palnika, obwodami grzewczymi i stanami
alarmowymi
Dla projektowanego kotła stawia się poniższe wymagania:
Kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy nominalnej 100 kW na paliwo pellet drzewny o
jakości A1 według normy EN PLUS 14961-2 z możliwością spalania pelletu o jakości A2 i B.
Projektowany kocioł musi posiadać certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.
Konstrukcja:
Projektowany kocioł grzewczy powinien posiadać wymiennik z trójciągowym obiegiem spalin
wykonanym ze stali kotłowej nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN 10028) o minimalnej grubości
5mm i płaszcza zewnętrznego ze stali nie gorszej niż S235JR (EN 10025-2) o minimalnej
grubości 4mm, przegrody ogniowe ze stali nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN 10028) o
minimalnej grubości 5mm. Płaszczyzny wymiennika mają umożliwiać czyszczenie powierzchni
manualnie przez obsługę. Konstrukcja kotła nie może umożliwiać spalania innych paliw niż
pelletu drzewnego, ani zamontowania dodatkowego rusztu.
Paliwo:
Podstawowym rodzajem paliwa stosowanym w kotle jest granulat z trocin (tj.pellet, pelet)
wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 2014 w klasie C1 / A1
Specyfikacja pelletu A1:
• granulacja 6 i 8 mm;
• długość 3,15 ≤ L ≤ 40
• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg
• zawartość popiołu ≤ 0.7%
• wilgotność ≤ 10 %
• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3
• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° C

Palnik:
Projektowany kocioł powinien posiadać obrotowy palnik nadmuchowy z automatycznym
rozpalaniem i wygaszaniem paliwa, aż do całkowitego wyłączenia palnika i kotła, wyposażony
w mechaniczne czyszczenie paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien
posiadać możliwość pracy na mocy modulowanej od 30 % do 100 % Palnik powinien być
wykonany ze stali, gdzie elementy narażone na działanie płomienia muszą być wykonane ze
stali żaroodpornej. Palnik zasilany w paliwo powinien być przez podajnik ślimakowy sterowany
z automatyki kotła, który pobiera paliwo ze zbiornika przy kotłowego i grawitacyjnie zsypuje je
do palnika, wewnątrz którego ślimak stalowy przekazuje paliwo do paleniska. Obsługa palnika
powinna być ułatwiona poprzez możliwość wyczyszczenia przestrzeni pomiędzy rusztem, a
obudową rusztu bez konieczności demontażu całej rury rusztu.
Automatyka:
Automatyka urządzenia powinna sterować pracą palnika, informować o stanach awaryjnych,
sterować pogodowo obwodami grzewczymi instalacji centralnego ogrzewania i wody
użytkowej oraz współpracować z siecią Internetową lub komórkową GSM. Wymagane jest,
aby automatyka sterowała pracą bufora i ochroną powrotu( dla wydłużenia żywotności kotła)
przez sterowanie siłownika mieszacza. Automatyka powinna umożliwiać podłączenie do
nadrzędnego urządzenia sterującego.
Parametry ciśnieniowe:
Kocioł grzewczy musi mieć możliwość pracy w instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego zgodnie z polską normą. W niniejszej realizacji przediduje się pracę systemu w
układzie otwartym.
Dopuszcza się stosowanie urządzenia o wyższych parametrach niż opisane. Nie dopuszczalne
jest stosowanie urządzenia, które nie spełnia postawionych wymagań.
Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń odbiorczych kotłowni biomasowej wykonać w
ścisłej koordynacji instalacyjnej z dostawcami w/w urządzeń odbiorczych - oraz zgodnie z
dokumentacjami techniczno-montażowymi tych urządzeń odbiorczych technologicznych.
Średni pobór mocy kotła 224 W, maksymalny pobór mocy kotła 515 W.
Przewody zasilające urządzenia elektryczne układać w listwach (lub rurach)
elektroinstalacyjnych. Bezpośrednie podejścia do urządzeń wykonać od dołu, przewody
prowadzić w rurkach instalacyjnych karbowanych giętkich z tworzywa sztucznego. Przewody
elektryczne układać zachowując odstęp od gorących elementów instalacji sanitarnych.
Podłączenie urządzeń powinien wykonać wykwalifikowany elektromonter posiadający
uprawnienia zgodnie z DTR urządzeń.
5. Instalacja CO
Instalację c.o. zaprojektowano jako instalację systemu zamkniętego o parametrach
70/50 °C.
Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń wykonano w oparciu o normy
PN-83/B-03406 oraz PN-91/B-02020.
Jako urządzenia grzejne dobrano nagrzewnice wodne wentylatorowe typ uniwerslany,
które należy montować na ścianie za pomocą zestawu montażowego na wysokości 4 m nad
posadzką. Nagrzewnice podłączyć wykorzystując nowe rurociągi. Odpowietrzenie nagrzewnic
za pomocą ręcznych zaworów odpowietrzających (zamontowanych fabrycznie).
Usytuowanie nagrzewnic, rozprowadzenie i średnice przewodów – wg rysunków. Po
zamontowaniu instalacji całość poddać próbie szczelności na zimno (0,6 MPa) i na gorąco z

dokonaniem regulacji. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. Instalację należy
wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
Zabezpieczenie instalacji kotłowni biomasowej przed wzrostem ciśnienia stanowi
otwarte, naczynie wzbiorcze..
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych STEEL systemu
SAHNA, KANTHERM, RM lub równoważne, łączonych przez kształtki zaciskowe.
Przewody prowadzić ze spadkiem 5‰ w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów
przez przegrody i podciągi wykonać w rurach osłonowych stalowych bez szwu o dwie
dymensje większych od prowadzonych przewodów.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne
przesuwanie się rur.
Instalację c.o. ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej Thermaflex FRZ o grubości:
•
20mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22m
•
30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 35mm
•
równej średnicy wewnętrznej rury dla rur o średnicy wewnętrznej powyżej 35
mm.
Na izolacji nanieść oznakowanie przewodów w postaci opaskowej oraz strzałek określających
przepływ czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupą norm PN-70/N-01270.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać
z zastosowaniem atestowanych przepustów p.poż. Dla rur stalowych stosować wełnę
mineralną: gęstości 80kg/m3, grubości 50mm, długość l=750mm oraz elastyczną masę
uszczelniającą na głębokość 10mm - 20mm: przy przejściach przez ściany – po obu stronach
przepustu, przy przejściach przez strop - jednostronnie (górna strona przepustu. Przepusty
instalacyjne o średnicy powyżej 4cm, w przegrodach nie stanowiących oddzielenia
pożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60
powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród.
Zewnętrzne powierzchnie rur należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok
ochronnych. Przewody z rur stalowych czarnych należy oczyścić z rdzy poprzez szczotkowanie
a następnie pomalować dwukrotnie:
- pierwsza warstwa - farba podkładowa miniowa
- druga warstwa – farba nawierzchniowa ftalowa

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWEGO
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT
BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
1. Zakres robót
- obejmuje projekt kotłownię biomasową do podgrzewania c.w.u. i CO w istniejącym budynku
przedsiębiorstwa ANDI Andrzej Jarczyński Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 37D
Planowane roboty obejmować będą branże: instalacji sanitarnych.
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych - ul. Bohaterów Westerplatte 37D
3. Skala zagrożenia zdrowia ludzi
- podczas wykonywania prac przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi:
A – dużą – przy montażu urządzeń, armatury i rurociągów, występuje ryzyko poparzenia
ludzi oraz upadek przedmiotów.
B – małą – istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi
narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp.
Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną
wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz
bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń.
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
- teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie instruktażu pracowników
- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie
odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego
nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować
zagrożenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .
6. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do w/w
inwestycji
- po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały
budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej
i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz
innych zagrożeń.
7. Dokumentacja projektowa
- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji
maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami
trzecimi na terenie budowy.
8.W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ
- nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej, gdyż nie występuje żaden z rodzajów
robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane.
9. Informacje dodatkowe
- na budowie powinien znajdować się Dziennik Budowy.
W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2. Komendę Policji
3. Komendę Straży Pożarnej
4. Pogotowie Ratunkowe

HUSTY
wersja 6.05
Obliczenia przepustowości zaworów bezpieczeństwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003
HUSTY 31-989 Kraków, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl
WYNIKI OBLICZEŃ PRZEPUSTOWOŚCI ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA

Dane zaworu bezpieczeństwa
Typ: SYR 1915 1"
Najmniejsza średnica kanału przepływowego
Powierzchnia kanału przepływowego
Dopuszczony współczynnik wypływu dla cieczy
Ciśnienie początku otwarcia
Przyrost ciśnienia początku otwarcia
Ciśnienie zrzutowe
Ciśnienie odpływowe

d:
A:
alfa:
p:
b1:
p1:
p2:

Czynnik roboczy: woda
Temperatura zrzutowa
Gęstość wody w warunkach zrzutowych
Obliczenia:
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa

t1:
gamma1:

20.0
314.2
0.40
3.00
10.0
3.30
2.50

mm
mm2
bar
%
bar
bar

100.0 C
958.4 kg/m3

(masowa)

Obliczona przepustowość zaworu bezpieczeństwa (masowa)
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa (objętościowa)

m: 5534.6 kg/h

Obliczona przepustowość zaworu bezpieczeństwa

V:

(objętościowa)

5.8 m3/h
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Dane instalacji grzewczej
Źródło ciepła
nr Typ
1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy
Suma

Moc
[kW]
100
100

Pojemność wodna
[ litrów ]
322
322

Rura wzbiorcza
L <= 10m
10 < L <= 30m
DN 20
DN 20
DN 20
DN 20

Dobór wg
DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania
tv
90,0°C
Temperatura powrotu
tr
70,0°C
Rozszerzanie
n
3,6 %
Ochrona przed zamarzaniem
0,0%
Min. Temperatura układu
10,0°C
Wartość zadana oganicznika/czujnika temp.max
95,0°C
Ciśnienie statyczne
pst
0,2 bar (ü
Min. ciśnienie pracy/ciśnienie wstępne
po
1,0bar (ü
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
psv
2,5bar (ü
Ciśnienie instalacji
pe
2,0bar (ü
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia min.
0,0bar (ü
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia max
0,0bar (ü
Wymagane funkcje: Stabilizacja ciśnienia / automatyczne uzupełnianie / Centralne automatyczne odgazowanie / Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadów z wkładem magnetycznym
Ciśnienie wody uzupełniającej
pn
3,5bar (ü
Maks. średnica zbiornika
2 000mm
Maks wys ustawienia
8 000mm
Rodzaj powierzchni grzewczych
Udział w kW
1. Grzejnik płytowy
20
2. Konwektory
80
Pojemność sieci zewnętrznej
Pojemność innych urządzeń (np. zasobnik buforowy)
Pojemność układu/sieci
Pojemność źródeł ciepła Vk
Zasobnik buforowy
Pojemność całkowita instalacji Va
Pojemność po rozszerzeniu
Zawartość wstępna wody
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Rzeczywisty zasób wody

Pojemność w litrach
130
320
0
0
450
322
0
772

Ve

28 litrów
0,5%
4 litrów
2,5%
19litrów

lub
lub

Wart.przybliżone ciśnienia pracy instalacji = ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze
Max temp. układu. (°C)
Ciśnienie w bar

10
1,4

20
1,4

30
1,5

40
1,5

50
1,6

60
1,7

70
1,8

80
1,9

90
2,0

Poprawność tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane układu są zgodne z zasadami doboru.
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1. Zabezpieczenie układu/sieci
Pozycja
1.1

Indeks
8001613

ilość
1

Tekst
Reflex NG,
ciśnieniowe naczynie przeponowe do
zamkniętych instalacji grzewczych i
chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE.
-spawane
-naczynia o pojemności od 35 l - w wykonaniu stojącym
-lakierowana powłoka zewnętrzna
-niewymienna membrana
Typ
:
NG 140
Pojemność nominalna
:
140 l
Max pojemność użytkowa
:
126 l
Dop. temp. inst. zasil.
:120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ciśnienie pracy
:
6 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne:
1,5 bar
Ciśnienie wstępne ustawione:
1,0 bar
Średnica
:
480 mm
Wysokość
:
886 mm
Waga
: 13,1 kg
Przyłącze układu
:
R 1
Kolor
:
szary

1.2

7613100

1

Złącze odcinające Reflex SU,
do naczyń wzbiorczych w zamkniętych
obiegach wody grzewczej i chłodniczej.
Zawór odcinający i opróżniający
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TÜV.
Typ
Przyłącze
Dop. ciśnienie pracy
Dop. temp. pracy

E-Mail: info@reflex.de

:
:
:
:

SU R 1 x 1
R 1 x R 1
PN 10
120 °C
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Tekst
Reflex Fillset,
zestaw do bezpośredniego połączenia
urządzeń uzupełniających ubytki wody
w instalacjach grzewczych i chłodniczych
z siecią wody pitnej wyposażony w uchwyt
do zamocowania na ścianie.
Budowa:
- kulowe zawory odcinające
- rozdzielacz systemów zgodnie z DIN1988
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadnikiem zanieczyszczeń
- wodomierz
- uchwyt do poziomego montażu na ścianie
Typ
Dop. ciśnienie pracy
Dop. temp. pracy
Współczynnik przepływu kvs
Waga
Długość wbudowania
Przyłącze
wejście
wyjście

1.4

8830720

1

:
:
:
:
:
:
:
:

1
10 bar
60 °C
0,8 m3/h
1,7 kg
293 mm
G 1/2
G 1/2

Reflex Servitec,
automat odgazowujący próżniowo do
zamkniętych układów grzewczych
i chłodniczych.
Wielofunkcyjna, w pełni automatyczna
jednostka umożliwiająca separację
gazów w układzie oraz w wodzie uzupełniającej. Funkcja "auto start",
funkcja automatycznego zrównoważenia
hydraulicznego, sterowanie procesem
uzupełniania wody i jego kontrola.
Układ składa się z części hydraulicznej oraz i jednostki do sterowania
i obsługi Reflex Control Basic. Całość
jest w sposób ergonomiczny i ułatwiający konserwację zamontowana na stojącej
aluminiowej konstrukcji. Oznaczenie CE.
W części hydraulicznej proces odgazowania odbywa się bezpośrednio za pomocą
umieszczonej pionowo pompy wirnikowej,
wyposażonej w dyszę rozpylającą, automatyczny odpowietrznik oraz kontrolę
ciśnienia i poziomu wody. Pompa jest
wykonana ze stali szlachetnej.
Jednostka sterująca Control Basic jest
zabudowana w osłonie z tworzywa sztucznego, w której znajduje się zarówno
elektronika, jak również panel do
obsługi, w postaci klawiatury membranowej
odpornej na zabrudzenia.
Jednostka Control Basic to zautomatyzowany, swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy z zegarem czasu rzeczywistego, pamięcią błędów i parametrów,
dwuwierszowym wyświetlaczem tekstowym
dla ciśnienia oraz istotnych komunikatów
o pracy i zakłóceniach, wyświetlaczem
LED dla trybów pracy i ogólnych komunikatów o błędach.
Komponenty elektryczne do komunikacji
zewnętrznej:
-interfejs RS 485 jako interfejs danych
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Tekst
lub w celu podłączenia komponentów
komunikacyjnych
-wyjście bezpotencjałowe do przesyłania
komunikatów zbiorczych
-wejście do analizy sygnałów z wodomierza kontaktowego
- wejście do sterowania uzupełnianiem
poprzez sygnał zewnętrzny.
Układ jest wyposażony we wszystkie
przewody rurowe, gotowy do podłączenia zgodnie z przepisami VDE,
wyposażona w kabel sieciowy
(długość = 5 m) i wtyczkę. Przyłącza
do układu poprzez zamontowane zawory
odcinające.
Zoptymalizowany tryb pracy z trzema
programami odgazowania: ciągłego,
interwałowego i odgazowania wody uzupełniającej.
Trójdrogowy kulowy zawór silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupełnianie.Sterowanie za pomocą
wbudowanego czujnika ciśnienia lub
zewnętrznego sygnału 230 V (np.układu
stabilizacji ciśnienia), automatyczne
zatrzymanie i komunikat o zakłóceniu
przy przekroczeniu czasu i/lub liczby
cykli uzupełniania. Uzupełnianie jest
również możliwe z otwartego zbiornika
rozdzielającego. Kontrolowane uzupełnianie, automatyczne przerwanie i komunikat o zakłóceniu w przypadku przekroczenia czasu uzupełniania i/lub liczby
cykli.
Możliwość analizy sygnałów z wodomierza
kontaktowego z możliwością kontroli
wkładu urządzenia zmiękczającego
w instalacji uzupełniającej wodę.
Dokumentacja i kontrola całości układu
w odniesieniu do powyższych parametrów.
Typ
:
Dop. ciśnienie pracy
:
8 bar
Dop. temp. pracy
:
70 °C
Dop. temp. otoczenia
:>0..35 °C
Poziom ciśnienia akust.
:< 55 dB(A)
Zasilanie
:230 V/ 50 Hz
Pobór mocy elektr.
:
0,75 kW
Prąd znamionowy
:
3,0 A
Głęb. x Szer. x Wys. (mm) : 285/257/653
Waga
:
13,0 kg
Przyłącza po stronie ciśn. :
G 1/2
po stronie odpł. :
G 1/2
uzupełnianie
:
G 1/2
Stopień wytrącania gazów
:do 90 %
Częśc.natęż.przepł.-sieć do:
0,05 m³/h
Natęż.przepływu-uzupełn. do:
0,05 m³/h
Dane instalacji zasilającej
Pojemność wodna
:
źródło ciepła - zawór bezp.:
Ciśn. wstępne w naczyniu
:
ew. min. ciśnienie pracy
Ciśn. końcowe w ukł. stab. :
Min. ciśn. dopływu - uzup. :

E-Mail: info@reflex.de
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2,5 bar
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Tekst
Uruchomienie Reflex
uruchomienie układu stabilizacji ciśnienia z 1 pompą lub kompresorem typu
Reflexomat, Reflexomat Compact, Variomat,
Variomat Giga lub Servitec przez autoryzowany serwis Reflex.
Warunek:
Urządzenie przed uruchomieniem musi być
podłączone hydraulicznie i elektrycznie
oraz gotowe do napełnienia wodą.
Zbiornik układu stabilizacji nie może
być napełniony wodą. Należy zapewnić
wystarczający zasób wody na czas
uruchomienia.
Uwaga:
Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia
przez autoryzowany serwis Reflex jest
warunkiem otrzymania gwarancji na układ
stabilizacji ciśnienia.
Koszty uruchomienia ponosi firma Reflex.

1.6

9256040

1

Reflex Exdirt Magnet,
separator osadów i zanieczyszczeń do
układów grzewczych i chłodniczych
względnie do zamkniętych układów
hydraulicznych.
Dla mediów: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.
Urządzenie do usuwania nawet bardzo
małych cząsteczek osadów - do 0,5
mikrometrów ze strumienia cieczy dzięki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkładem magnetycznym.
Magnes neodymowy (neodym-żelazo-bor)
w tulei umożliwia separację cząstek ferromagnetycznych. Po wykręceniu tulei
z magnesem z obudowy cząsteczki te
są usuwane z obiegu.
Szybkie usuwanie zanieczyszczeń, bez
konieczności przerywania pracy instalacji umożliwia odpowiednio usytuowany
zawór spustowy.
Typ
:
D 1 1/2 M
Materiał obudowy
:
Mosiądz
Wariant montażu
:
Poziomo
Wariant przyłączy
:
Gwint
Przyłącze
:
Rp 1 1/2
Przyłącze odszlamiające:
Rp 3/4
Max ciśnienie pracy
:10 bar
Max temperatura pracy :
110 °C
Max strumień przepływu :
5 m³/h
Współczynnik kvs
:
40 m³/h
Długość wbudowania
:
88 mm
Wysokość
:
197 mm
Średnica
:
65 mm
Waga
:
1,5 kg

1.7

9254811

E-Mail: info@reflex.de
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Izolacja Reflex Exiso,
przeznaczona do separatora mikropęcherzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osadów i zanieczyszczeń
Reflex Exdirt.
Składa się z dwóch wyprofilowanych
Internet: www.reflex.de
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Tekst
części wykonanych z twardej pianki.
W zestawie zamek zatrzaskowy oraz taśma
dociskowa.
Typ
Wysokość
Szerokość
Długość
Grubość izolacji
Dop. temp. pracy

E-Mail: info@reflex.de

: A/D 22 - 1 1/2
:
220 mm
:
100 mm
:
105 mm
:
15 mm
:110°C
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2. Zabezpieczenie źródła ciepła 1
Pozycja
2.1

Indeks
9250000

ilość
1

Tekst
Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do układów
grzewczych, chłodniczych względnie
do zamkniętych układów hydraulicznych.
Urządzenie do stałego odprowadzania
pęcherzy gazu z najwyższych punktów
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.
Typ
Materiał obudowy
Przyłącze
Max ciśnienie pracy
Max temperatura pracy
Wysokość
Średnica
Waga

E-Mail: info@reflex.de

:
:
:
:
:
:
:
:

1/2
Mosiądz
IG 1/2
10 bar
10 bar
110 °C
122 mm
63 mm

Internet: www.reflex.de

Czujnik
temp.
pokojowej

Czujnik
temp.
C.O.
Termostat
ochrona temperatury powrotu

Czujnik
temp.
zewnętrznej

C.W.U.
Czujnik temp.
C.W.U.
Zawór
R144ST
GIACOMINI

Naczynie
wzbiorcze

Naczynie
wzbiorcze C.W.U.

Czujnik
temperatury
kotła

Czujnik temp.
powrotu

sieć
wodociągowa
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