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I.OPIS TECHNICZNY  

 
1.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  
Tematem opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu wykonawczego:  

− kotłowni gazowej – technologia 
− instalacji solarnej i przygotowanie c. wody uŜytkowej 

 dla budynku - Domu Opieki Zdrowotnej „Hospicjum”  na działce  nr. 179/3 obręb 13  
 w Busku Zdroju. 
Inwestor: FUNDACJA GOSPODARCZA św. BRATA ALBERTA w Kielcach, 
                 25-725 Kielce, ul. Sienna 5 

 
2.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
2.1.Zlecenie Inwestora  
2.2.Projekt architektoniczno-budowlany 
2.3.Projekt budowlany zamienny z IX.2015r. 
2.4.Opracowania branŜowe  
2.5.Obowiązujące przepisy i normy  

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
3.1. ZAŁOZENIA PROJEKTOWE 
Dla potrzeb grzewczych budynku projektuje się zespół pomieszczeń i urządzeń dla potrzeb 
centralnego ogrzewania, c. technologicznego dla wentylacji mechanicznej oraz przygotowa-
nia c. wody uŜytkowej. 
Instalacje i źródło ciepła zostały zaprojektowane w sposób umoŜliwiający zasilanie pomiesz-
czeń pacjentów z awaryjnego źródła ciepła. 
Podstawowym źródłem zasilania kotłów jest gaz ziemny, a rezerwowym gaz LPG. 
Przewidziano zespół kotłów „KCO1”  dla całego budynku oraz kotłów „KCO2”  - rezerwo-
wych dla zespołu pomieszczeń pacjentów.. 
Na piętrze w pom.nr.1.15 zaprojektowano kotłownię z węzłem rozdzielczym R1, na parterze 
w pom.nr.0.38 węzeł rozdzielczy R2, a w piwnicy – pom.nr.-1.10 węzeł rozdzielczy R3 oraz 
przygotowanie c. wody uŜytkowej. 

3.2 KOTŁOWNIA GRZEWCZA 
Pomieszczenie kotłowni dostępne jest z korytarza. Pomieszczenie posiada wentylację wy-
wiewną i i nawiewną, okno  połaciowe, drzwi o odporności ogniowej min. EI 30.  
Powierzchnia pomieszczenia P =12.6 m2 
1.Kotłownia opalana gazem ziemnym 
Bilans cieplny kotłowni 
Zapotrzebowanie ciepła dla centralnego ogrzewania Qco = 120, kW 
Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji mechanicznej Qwm = 145 kW 
Razem Q = 265 kW 
Kotły KCO1 - dla łącznego zapotrzebowania ciepła w ilości Q = 265 kW - projektuje się trzy 
kotły grzewcze kondensacyjne typu WGBH090 Broetie (poz.1) zasilane gazem ziemnym.  
Kotły sterowane będą pełną automatyką regulacyjną kotłów  oraz sterownikiem grupowym  
pracujące w funkcji temperatury zewnętrznej - maksymalne parametry wody grzewczej                             
75 / 60 OC przy temperaturze zewnętrznej tz = - 20 OC.    
Zestaw montaŜowy, pompy kotłowe, zabezpieczenie kotłów stanowi wyposaŜenie kompletu  
Woda grzewcza z skierowana będzie z kotłów poprzez  sprzęgło hydrauliczne (w komplecie 
z kotłami) na  rozdzielacz –węzeł rozdzielczy zasilania i powrotu R1 ( poz.3 ). 
2.Kotłownia opalana gazem LPG  
Bilans cieplny kotłowni 
Zapotrzebowanie ciepła dla centralnego ogrzewania Qco = 47.4 kW 
Zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji mechanicznej Qwm = 32 kW 
Razem Q = 79.4 kW 
Kotły KCO2 - dla łącznego zapotrzebowania ciepła w ilości Q = 798.4 kW - projektuje się 
dwa kotły grzewcze kondensacyjne typu WGBH050 Broetie (poz.2) zasilane gazem LPG.  



 

Kotły sterowane będą pełną automatyką regulacyjną kotłów  oraz sterownikiem grupowym  
pracujące w funkcji temperatury zewnętrznej - maksymalne parametry wody grzewczej                             
75 / 60 OC przy temperaturze zewnętrznej tz = - 20 OC.    
Zestaw montaŜowy, pompy kotłowe, zabezpieczenie kotłów stanowi wyposaŜenie kompletu  
Woda grzewcza z skierowana będzie z kotłów poprzez  sprzęgło hydrauliczne (w komplecie 
z kotłami) na  rozdzielacz –węzeł rozdzielczy zasilania i powrotu R1 ( poz.3 ). 
 
3.3. WĘZŁY ROZDZIELCZE. 
Projektuje się trzy węzły rozdzielcze  
Węzeł rozdzielczy R1 – w pomieszczeniu kotłowni – pom. nr.1.15 
Na rozdzielaczu ( poz.3) przewidziano cztery wyjścia: 
- wyjście φ 42 z układem pompowo – mieszającymi dla obiegu grzejnikowego pomieszczeń 
pacjentów na piętrze  Q = 25.5 kW  (poz.9)  
- wyjście φ 42 z układem pompowo – mieszającymi dla obiegu grzejnikowego pomieszczeń 
ogólnych pacjentów na piętrze Q = 28.6 kW  (poz.10)   
- wyjście φ 76 z układem pompowym dla zasilania central wentylacyjnych dla Q = 132 kW 
central N1, N3, N4 (poz.14)  
- wyjście φ 76 z układem pompowy dla zasilania węzłów R2 i R3 (poz.16)  
Zabezpieczenie instalacji przewidziano przeponowym naczyniem wzbiorczym N-300 ( poz.6) 
Węzeł rozdzielczy R2 – w pomieszczeniu nr.0.38 na parterze  
Na rozdzielaczu ( poz.4) przewidziano trzy  wyjścia: 
- wyjście φ 42 z układem pompowo – mieszającymi dla obiegu grzejnikowego pomieszczeń 
pacjentów na piętrze  Q = 21.9 kW  (poz.11)  
- wyjście φ 42 z układem pompowo – mieszającymi dla obiegu grzejnikowego pomieszczeń 
ogólnych pacjentów na piętrze Q = 29.3 kW  (poz.12)   
- wyjście φ 28 z układem pompowym dla zasilania centrali wentylacyjnej N2 dla Q = 13 kW  
(poz.15)  
Zabezpieczenie instalacji przewidziano przeponowym naczyniem wzbiorczym N-80 ( poz.7) 
Węzeł rozdzielczy R3 – w pomieszczeniu nr.-1.10 w piwnicy 
Na rozdzielaczu ( poz.5) przewidziano dwa  wyjścia: 
- wyjście φ 35 z układem pompowo – mieszającymi dla obiegu grzejnikowego pomieszczeń 
w piwnicy i na parterze ( kuchnia ) Q = 14.9 kW  (poz.13)  
- wyjście φ 42 z układem pompowym dla zasilania podgrzewacza c. wody uŜytkowej (poz.17)  
Zabezpieczenie instalacji przewidziano przeponowym naczyniem wzbiorczym N-50 ( poz.8) 
 
3.4. INSTALACJA SOLARNA I PRZYGOTOWANIE C.WODY UśYTKOWEJ 
Dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej przewidziano zasilanie podgrzewacza c. wody 
z kotła gazowego ze wspomaganiem poprzez układ solarny. 
Układ solarny składać się będzie z 40 kolektorów słonecznych  8 zespołów po 5 kolektorów 
typ KS2100TP AC ( poz.20) – połączone w układzie tichelmana. Kolektory montowane będą 
na dachu budynku na konstrukcji wsporczą  < 45o dla dachów płaskich. 
Instalacja solarna napełniana będzie czynnikiem Temsol Eko przy pomocy pompy ręcznej 
(poz.38) 
Na rys. K4 podano lokalizację kolektorów na połaci dachowej, średnice rurociągów oraz spo-
sób połączenia kolektorów.   
Na zespole baterii  4 x 5 kolektorów przewidziano zawory regulacyjne typ ABQM ( poz.37). 
Stację solarną  stanowi układ pompowym obiegu pierwotnego (poz.26) i wtórnego (poz.27), 
wymiennikiem typ BL50C-56H (poz.21), zaworami bezpieczeństwa (poz.31,32), zaworami 
odcinającymi. Zabezpieczenie instalacji solarnej przewidziano przeponowym naczyniem typ 
DSV-300 (poz.24) 
Rurociągi obiegu pierwotnego poprowadzone będą po dachu i poprzez budynek pionem 
„COS” poprowadzone będą do pom. węzła rozdzielczego R3 do stacji solarnej. 
Ze stacji solarnej – z wymiennika po stronie wtórnej zasilane będą 2 zasobniki ciepłej wody 
typ SAC1000 o pojemności 1000 l kaŜdy (poz.22) 
Z zasobników woda skierowana będzie na węŜownicowy podgrzewacz c. wody typ VF1000 
(poz.23).  
Zabezpieczenie zasobników i podgrzewacza stanowić będą zawory bezpieczeństwa (poz.33) 
oraz przeponowe naczynia wzbiorcze (poz.25).  



 

Na zasilaniu wodą zimną przewidziano wodomierz skrzydełkowy φ 32 (poz.34) 
Instalacja solarna sterowana będzie sterownikiem (poz.40)  i współpracować z instalacją 
grzewczą z kotła gazowego na zasadzie „priorytetu”  w automatyce kotłowni. 
Instalacje układu solarnego i przygotowania c. wody uŜytkowej projektuje się z rur miedzia-
nych łączonych na złączki zaciskowe 
 
3.5. STACJA UZDATNIANIA WODY 
Dla napełniania zładu i uzupełniania przewidziano stację uzdatniania (poz.18) wraz z filtrem 
do wody,  automatycznym zaworem napełniania instalacji grzewczej (poz.41), izolatorem 
przepływów typ BA φ 20 (pooz.42) oraz wodomierzem φ 15 (poz.43) 
  
3.6. RUROCIĄGI I ARMATURA, ODPOWIETRZANIE. 
Rurociągi grzewcze z kotła gazowego wykonane będą z rur stalowych typ Mapres łączonych 
na złączki zaciskowe. Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz rurociągi instalacji so-
larnej projektuje się z rur miedzianych.  
Na rurociągach montować zawory kulowe odcinające typu NAVAL oraz zawory zwrotne  
Odpowietrzanie rurociągów poziomych w kotłowni będzie się odbywać w najwyŜszych punk-
tach przy pomocy separatora (poz.39, 40) 
 
3.7.  IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW. 
Projektuje się izolację termiczną rurociągów izolacja typ prefabrykowanego.  
Dla rurociągów grzewczych w kotłowni, węzłach rozdzielczych przewidziano izolację typ                  
Steinonorm300 dla rurociągów φ 76 -  40 mm, φ 54 -  30 mm, φ 42 -  25 
Rurociągi instalacji solarnej przewidziano izolację typ HT/armaflex. Na zewnątrz budynku  
(na dachu)  o grubości = średnicy rur , w budynku o grubości 25 mm. 
Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolowane będą izolację typ Armaflex AC dla rur  
φ 54 -  25 mm, φ 35 -  19 mm 
Przed załoŜeniem izolacji rurociągi stalowe naleŜy oczyścić i pomalować zgodnie z instrukcją 
KOR-3.  
 
3.8. ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA KOTŁOWNI. 
Dla kotłów projektuje się odprowadzanie spalin poprzez zastosowanie systemu powietrzno – 
spalinowego f-my Wadex ze stali stopowej cienkościennej.  
Dla kotłów KCO1 z kominem φ 200/300 (poz.44), a dla kotłów  KCO2 z kominem                                  
φ 160/21000 (poz.45). 
Dla odprowadzenia skroplin z kotłów i kominów kondensacyjnych przewidziano neutralizato-
ry ścieków stanowiące dostawę wraz z kominami.  
Nawiew powietrza do spalania przewidziany jest poprzez przewód powietrzno-spalinowy, a 
dla wentylacji pomieszczenia zaprojektowano kanał typu „Z” o pow. min. 300 cm2 z wylotem 
(nie wyŜej niŜ 30 cm dół otworu nad posadzką kotłowni) zabezpieczonym kratą nawiewną  
regulowaną zapewniającą ograniczenia pole przekroju przepływowego nie więcej niŜ 50%. 
Kanał nawiewny naleŜy przy przejściu przez pomieszczenie nr .1.19 obudować w klasie za-
bezpieczenia ppoŜ.EI60. 
Dla zapewnienia wentylacji wywiewnej pomieszczenia przewidziano kanał grawitacyjny dwu-
płaszczowy φ 180/245 Jeremias. 
 
3.9. ZABEZPIECZENIE P.POśAROWE KOTŁOWNI. 
Pomieszczenie kotłowni naleŜy wyposaŜyć w 2 gaśnice proszkowe typ GP-6x/ABC 6 kg.  
Drzwi do kotłowni wykonane będą na obciąŜenie ogniowe min. 0.3 godziny 

3.10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI GAZOWEJ  
Wykonanie robót montaŜowych, próby i odbiory wykonać na podstawie „Warunków Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”.  
Kotły montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy na wypoziomowanych fundamentach wy-
konanych zgodnie z wytycznymi budowlanymi.  
Przy dostawie urządzeń Ŝądać świadectw dopuszczeniowych, w tym dla kotłów świadectw 
wystawionych przez Instytut Gazownictwa oraz UDT.  



 

Przed załoŜeniem izolacji termicznej na rurociągach cieplnych naleŜy oczyścić je do połysku 
metalicznego i pomalować farbą odporną na wysokie temperatury, zalecaną przez wytwórcę 
izolacji termicznej.  
Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę kotłowni bez stałej obsługi. 

3.11. WYTYCZNE BRANśOWE 
a). roboty budowlane 
- ściany i stropy kotłowni o 60  min. odporności ogniowej  
- drzwi do kotłowni o odporności ogniowej 30 min. atestowane  
- wentylację nawiewno-wywiewną kotłowni, oraz kominy  
- posadzkę w kotłowni i węzła R2 i R3 wyłoŜyć płytkami. 
- ściany do wysokości 2.0 m wyłoŜyć płytkami lub min. pomalować lakierem,         
  a powyŜej i strop farbą emulsyjną w kolorze białym    

b). roboty elektryczne. 
  - wykonać zasilanie pomp  
 - oświetlenie kotłowni i węzłów R2 i R3 
 - instalację odgromową kominów 
  - instalację sterowania kaskadowego kotłów zgodnie z wytycznymi firmy Broetie i Hewalex   
    i schematem  technologicznym 
  - instalację elektryczną dla aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej   
  - sygnalizacje stanu awaryjnego do pomieszczenia monitoringu. 

c) roboty gazowe 
  - instalacje gazową doprowadzającą gaz do kotłów  
  - aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej gazu ziemnego i gazu LPG  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. WKAZ  URZĄDZEŃ   

 
Poz. Nazwa, wyszczególnienie Ilość Dystrybutor 

1 

KCO1 
Kondensacyjny wiszący kocioł gazowy (na gaz ziemny) 
typ Brotje WGBH090 -3 szt  
zabezpieczenie stanu wody 933.1 – 1 szt  
pompa obiegowa typ Hep 25-180-10 3 szt 
zawór bezpieczeństwa typ 1915 3/4" 3.0bar - 3 szt 
naczynie przeponowe co reflex NG8 - 3 szt 
sprzęgło 250/150 modułowe do kaskad brotje wraz z 
izolacją – 1kpl 
rama 120/ 80 modułowa dla 3 kotłów brotje wraz z izo-
lacją – 1 kpl 
czujniki temperatury typ uaf6 c przylgowy, uf6 c zanu-
rzeniowy, wwf temperatury cwu podgrzewacza 
moduł bm bus do kaskady kotłów serii e , typ ewm b 
rozszerzający funkcje kotła o 2 obiegi i solar 

1 BIMS 

2 

KCO2  
Kondensacyjny wiszący kocioł gazowy (na gaz LPG) 
typ Brotje WGBH050 -2 szt  
zabezpieczenie stanu wody 933.1 – 1 szt 
pompa obiegowa typ Hep 25-180-10 2 szt 
zawór bezpieczeństwa typ 1915 3/4" 3.0bar - 2 szt 
naczynie przeponowe co reflex NG8 - 2 szt 
sprzęgło 160/80 modułowe do kaskad brotje wraz z izo-
lacją – 1kpl 
rama 80/ 80 modułowa dla 2 kotłów brotje wraz z izola-
cją – 1 kpl 
czujniki temperatury typ uaf6 c przylgowy, uf6 c zanu-
rzeniowy, wwf temperatury cwu podgrzewacza 
moduł bm bus do kaskady kotłów serii e oraz typ ewm b 
rozszerzający funkcje kotła o 2 obiegi i solar 

1 BIMS 

3 Rozdzielacz R1                                                                                
Rozdzielacz modułowy typ MGV-2 + MGV-2 Dn80 1 Meibes 

4 Rozdzielacz R2                                                                                    
Rozdzielacz modułowy typ MGV-3 Dn50 1 Meibes 

5 Rozdzielacz R3                                                                                         
Rozdzielacz modułowy typ MGV-2 Dn50 1 Meibes 

6 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-300                             
z zaworem przyłącznym Dn25 1 Reflex 

7 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-80                          
z zaworem przyłącznym Dn25 1 Reflex 

8 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N-50                            
z zaworem przyłącznym Dn20 1 Reflex 

9 

Zespół pompowo – mieszający Dn40 typu FL-MK dla 
obiegu grzejnikowego dla Q = 25.5 kW, ∆t = 15OC             
Pompa typ Magna 32-60 +zawór trójdrogowy  Dn32 
kvs=16 m3/h 

1 Meibes 

10 

Zespół pompowo – mieszający Dn40 typu FL-MK dla 
obiegu grzejnikowego dla Q = 28.6 kW, ∆t = 15OC                                              
Pompa typ Magna 32-60 +zawór trójdrogowy Dn32 
kvs=16 m3/h 

1 Meibes 



 

11 

Zespół pompowo – mieszający Dn40 typu FL-MK dla 
obiegu grzejnikowego dla Q =21.9 kW, ∆t = 15OC                                              
Pompa typ Magna 32-60 +zawór trójdrogowy Dn32 
kvs=16 m3/h 

1 Meibes 

12 

Zespół pompowo – mieszający Dn40 typu FL-MK dla 
obiegu grzejnikowego dla Q = 29.3 kW, ∆t = 15OC                                              
Pompa typ Magna 32-60 +zawór trójdrogowy Dn32 
kvs=16 m3/h 

1 Meibes 

13 

Zespół pompowo – mieszający Dn32 typu V-MK dla 
obiegu grzejnikowego dla Q = 14.9  kW, ∆t = 15OC                                              
Pompa typ Magna 25-60 +zawór trójdrogowy Dn25 
kvs=10 m3/h 

1 Meibes 

14 
Zespół pompowy Dn65 typu FL-UK dla obiegu ciepła 
technologicznego dla Q = 132 kW, ∆t = 20OC                                              
Pompa typ Magna3 40-120   

1 Meibes 

15 
Zespół pompowy Dn25 typu V-UK dla obiegu ciepła 
technologicznego dla Q = 13 kW, ∆t = 20OC                                              
Pompa typ UPE 25-60   

1 Meibes 

16 
Zespół pompowy Dn65 typ FL-UK                                      
Pompa typ Magna3 40-80  1 Meibes 

17 
Zespół pompowy Dn40 typ V-UK - ładujący obiegu cie-
płej wody - pompa typ Magna 32-60   Meibes 

18 Stacja uzdatniania  wody typ Cosmowater standard 15 
+ filtr mechaniczny clear 1"  

1 BIMS 

19 Odpowietrzacz Dn65 typ Spirovent (połączenia spawa-
ne) typ BA  2 HUSTY 

20 

Kolektor słoneczny płaski typ KS2100 TLP AC – 40 szt 
(montowany w 8 bateri po 5 szt) wraz z osprzętem kolek-
torów typ ZPKS-5- 8 kpl, przyłączem elast. KS3/4-8kpl, 
uchwytem korekcyjnym KSOL-2 -8kpl,KSOL-1 – 24 kpl 

1 Hewalex 

21 Wymiennik ciepła typ BL50C-56H 1 Hewalex 
22 Zasobnik słoneczny c. wody typ SAC-1000 2 Hewalex 

23 WęŜownicowy podgrzewacz c. wody typ VF-1000 1 Hewalex 

24 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ DSV-300 z zawo-
rem przyłącznym Dn25 1 Hewalex 

25 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ DV-50 z zaworem 
przyłącznym Dn20 3 Hewalex 

26 Pompa typ Z30/1-12 Stratos 1 WILO 
27 Pompa typ TOP-Z30/7 Star 1 WILO 
28 Pompa typ Z25/6Star 3 WILO 

29 
Zawór trójdrogowy (rozdzielajacy) Dn40 kvs=25 m3/h 
typ DR25MA + siłownik VMM20 1 Honeywell 

30 
Zawór trójdrogowy (mieszajacy) Dn25 kvs=10 m3/h              
typ DR40MA + siłownik VMM20 1 Honeywell 

31 Zawór bezpieczeństwa membranowy dla instalacji so-
larnej typ 8115 φ 3/4”, P = 6 atn - Syr 

1 HUSTY 

32 Zawór bezpieczeństwa membranowy dla instalacji co.          
typ 1915 φ 1/2”, P = 6 atm - Syr 

1 HUSTY 

33 Zawór bezpieczeństwa membranowy dla instalacji ccw.          
Typ 2115 φ 3/4”, P = 6 atm - Syr 

3 HUSTY 

34 Wodomierz skrzydełkowy Dn 32 do wody zimnej 1 Powogaz 

35 Filtr typ FS-1/50 2 BIMS 

36 Filtr typ FS-1/32 1 BIMS 



 

37 Zawór regulacyjny AB-QM φ 40 2 Danfoss 

38 Pompa ręczna skrzydełkowa typ S2/4 φ 25                                1 LFPomp 

39 
Odpowietrznik automatyczny Dn15 typ AB050+                          
zawór φ 15Sterownik RX910 

2 HUSTY 

40 Sterownik typ RX910 1 Hewalex 

41 Automatyczny zawór napełniania instalacji c.o                      
φ 20 typ 2128 

1 HUSTY 

42 Izolator przepływów typ BA φ 20 typ 6600 1 HUSTY 

43 Wodomierz φ 15 do wody zimnej 1 Powogaz 

44 Przewód powietrzno-spalinowy dla 3 kotłów WGBH090 1 WADEX 

45 Przewód powietrzno-spalinowy dla 2 kotłów WGBH050  1 WADEX 

 Pompa typ Magna 32-60 – rezerwa magazynowa 2 Grundfoss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. UWAGI KOŃCOWE.  

1. Wykonanie robót montaŜowych, próby i odbiory na podstawie "Warunków  
    Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych". 

2.  Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe 
     do stosowania w budownictwie i być wyposaŜony w elementy zabezpieczające zgodnie  
    z certyfikatem dopuszczeniowym. 
 
3.  Wykonawstwo naleŜy zlecić koncesjonowanemu wykonawcy posiadającemu certyfikaty   
     firm dostarczajacych urządzenia. 
  
4. Przed załoŜeniem izolacji termicznej na rurociągach cieplnych naleŜy je oczyścić  do 
    połysku metalicznego i pomalować farbą odporną na wysokie temperatury zalecaną przez 
     wytwórcę izolacji termicznej.  
 
5. Kotłownia ze względu na swój charakter oraz zastosowaną automatykę i zabezpieczenia  
    jest  kotłownią  bezobsługową.  
 
6. Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają kaŜdorazowo zgody nadzoru autorskiego 
     zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
7. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i materiałów o charakterystyce odpowiada- 
    ącej załoŜeniom projektowym pod warunkiem uzgodnienia ich  z Inwestorem, oraz z      
    biurem projektów .  
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