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Opracowanie: 

Planergia Sp. z o.o.  

Ligocka 103  

 
 

40-568 Katowice

      dla 67 instalacji zlokalizowanych:
 
na terenie Miasta Nowy Sącz - 29 instalacji
na terenie Gminy Chełmiec - 38 instalacji
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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji pompy ciepła do 

c.w.u wraz z niezbędną automatyką i hydrauliką dla 26 instalacji zlokalizowanych 

w Gminie Chełmiec. Pompy ciepła do c.w.u. wykorzystywać będą energię 

cieplną, zawartą w powietrzu otoczenia, do produkcji ciepłej wody użytkowej dla 

potrzeb indywidualnych gospodarstw domowych 

2. Budowa instalacji  
Każda instalacja będzie zbudowa następujących elementów:  

 

➢ pompy ciepła do c.w.u. o mocy nie mniejszej niż 2,1 kW ze 

zintegrowanym zasobnikiem 

➢ przewodów hydraulicznych wraz z izolacją termiczną 

➢ grzałki elektrycznej 

➢ kanałów powietrznych czerpalny i wyrzutowych wraz z przyłączeniami do 

pompy  

➢ przeponowego naczynia wzbiorczego 

➢ systemu monitoringu instalacji 

➢ grup bezpieczeństwa (zawory bezpieczeństwa, armatura, odpowietrzniki) 

po stronie obiegu CWU 

3. Zakres prac montażowych  

➢ dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych elementów składowych 

instalacji pompy ciepła przeznaczonej do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej 

➢ wykonanie połączeń hydraulicznych wraz z armaturą zabezpieczającą, 

pompą obiegową oraz izolacją termiczną 

➢ wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, 

przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane) 

➢ integracja instalacji pompy ciepła do c.w.u. z istniejącym źródłem 

przygotowania ciepłej wody użytkowej  

➢ włączenie instalacji pompy ciepła do istniejącej instalacji grzewczej 

➢ wykonanie układu automatyki i sterowania 

➢ napełnienie i odpowietrzenie układu  

➢ podłączenie elektryczne z odpowiednimi zabezpieczeniami wymaganymi 

przez producenta pomp ciepła, 

➢ wykonanie testów i uruchomienia instalacji  

➢ pozostałe czynności wynikające obowiązujących przepisów i norm 

4. Pompa ciepła do c.w.u. 

Projektuje się montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej o mocy grzewczej 

nie mniejszej niż 2,1 kW. Minimalne wymagania w zakresie pomp ciepła do 

c.w.u. zostały przedstawione poniżej: 
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➢ kompaktowa budowa urządzenia tj. pompa ciepła zintegrowana z 

zasobnikiem, do montażu wewnątrz budynku; 

➢ moc pompy ciepła bez grzałki elektrycznej wg. PN16147 A15 – nie mniej 

niż 2100 W; 

➢ moc grzałki elektrycznej – nie mniej niż 1000W; 

➢ COP wg EN 16147 dla profilu obciążenia XL – nie mniej niż 3,3; 

➢ dolna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza – nie więcej 

➢ górna granica zastosowania źródła ciepła w postaci powietrza – nie mniej 

niż 35oC; 

➢ zintegrowana wężownica grzewcza – tak; 

➢ temperatura podgrzewu wody bez użycia grzałek – nie mniej niż 60oC; 

➢ sterownik przystosowany do współpracy z instalacjami PV; 

➢ zintegrowany sterownik graficzny (minimalne zakres funkcji: tryb pracy 

automatyczny i ręczny, sterowanie dodatkowym źródłem ciepła np. kocioł 

➢ gwarancja producenta: minimum 5 lat. 

5. Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej  

Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia, zgodnie z PN-76/B-02440, zawory bezpieczeństwa na ciśnienie 

otwarcia 0,6 MPa,   

6. Wytyczne serwisowe 

Instalacja, eksploatacja oraz serwisowanie pompy ciepła powinno być 

przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających 

odpowiednią wiedzę dotyczącą odpowiednich standardów oraz lokalnych 

przepisów i uwarunkowań, jak również doświadczenie w obsłudze sprzętu 

takiego typu.  

 

Po zakończeniu instalacji należy upewnić się, że zapewniono swobodny dostęp ze  

wszystkich stron do urządzenia dla celów serwisowych. 

7. Prowadzenie połączeń hydraulicznych 

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich 

średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. 

Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Rurociągi należy wykonać 

z rur miedzianych, stalowych czarnych lub ocynkowanych, ewentualnie 

materiałów, z jakich wykonane są już istniejące instalacje w danym obiekcie. 

niż - 7st.C;

➢ klasa energetyczna przy profilu obciążenia XL – nie mniej niż A;
➢ typ zbiornika: stalowy nierdzewny;
➢ minimalna pojemność zasobnika – nie mniej niż 250 l;

stałopalny);
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8. Naczynie wzbiorcze, przeponowe 

Każdą instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze, przeponowe. 

Wielkość naczynia przeponowego oraz ciśnienie wstępne i instalacji dobrać wedle 

parametrów pracy instalacji. 

9. Tłumienie drgań  

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu drgań przenoszonych od pracujących 

urządzeń, na połączeniach przewodów przyłączeniowych instalacji c.o., cwu, 

c.t.w.m. z głównymi zaworami odcinającymi instalacji należy zamontować 

gumowe łączniki elastyczne.   

10. Monitoring instalacji  

Do monitoringu parametrów pracy instalacji pompy ciepła projektuje się licznik 

ciepła bezpośrednio połączony z instalacją posiadający możliwość zdalnej 

transmisji danych.  

 

System monitoringu musi umożliwiać transmisję danych (WAN, WLAN lub GSM) 

do serwera dający możliwość stałego nadzoru pracy pompy ciepła do c.w.u. 

Minimalny zakres przekazywanych danych:  

➢ Ilość wyprodukowanej energii cieplnej  

 

Po wykonaniu montażu instalacji pompy ciepła do c.w.u. należy przeprowadzić 

testy końcowe oraz uruchomienie instalacji. W ramach przeprowadzonych testów 

oraz kontroli instalacji należy wykonać wymienione poniżej czynności: 

 

➢ badanie szczelności instalacji; 

➢ badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji; 

➢ badanie odbiorcze elementów zabezpieczających instalację 

➢ badanie odbiorcze urządzeń elektrycznych, pomp obiegowych i układu 

automatyki 

➢ badanie odbiorcze szczelności wykonania instalacji czerpalnej i wyrzutowej 

powietrza. 

 

Wymaga się aby uruchomienia pompy ciepła wykonywał autoryzowany 

przedstawiciel producenta pompy ciepła. 

 

12. Schemat instalacji  

Poglądowy schemat podłączenia pompy ciepła do c.w.u. do istniejącej instalacji 

grzewczej została przedstawiona na ostatniej stronie projektu technicznego. 

➢ informacje o awariach

11. Testy końcowe i uruchomienie instalacji

Ilość zużycia energii elektrycznej
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Na poniższym schemacie zaznaczone elementy wchodzące
w zakres dostawy i montażu




