
BUDOWA WIATY Z GRILLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA SANITARNĄ. 

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INSTALACJI OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
ORAZ INSTALACJI WOD-KAN.

I. DANE OGÓLNE
1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuj ę rozwi ązania w zakresie wykonania instalacji ogrzewania
elektrycznego oraz instalacji wod-kan. dla budynku wiaty z grillem wraz z
infrastruktur ą sanitarn ą. Budynek obj ęty opracowaniem zlokalizowany jest na
dz. nr 194/7, obr ęb Klimkówka, gmina Ropa. 

2. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora,
b) P.W. - ,,Architektura”,
c) Uzgodnienia z inwestorem,
d) Obowi ązuj ące normy i przepisy,
e) Katalogi urz ądze ń,
f) Uzgodnienia mi ędzybran żowe,
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - t j. Dz.U. Nr 207

poz. 2016 z pó źniejszymi zmianami,
h) Rozporz ądzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.11.2008  r.  W

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowi adać  budynki  i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06 .2002, poz. 690.

3. Charakterystyka rozwi ązań instalacyjnych
W  budynku  przewidziano  ogrzewanie  elektryczne  reali zowane  za  pomoc ą
grzejników  elektrycznych.  Szczegóły  rozwi ązań  w  zakresie  ogrzewania
elektrycznego przedstawiono na rys. 1.
Źródłem  zasilania  budynku  w  wod ę  zimn ą  b ędzie  projektowana  instalacja
wodoci ągowa  Ø32PE  (według  odr ębnego  opracowania).  Przygotowanie  ciepłej
wody  u żytkowej  nast ąpi  poprzez  projektowan ą  pomp ę  ciepła.  Odprowadzenie
ścieków  sanitarnych  nast ąpi  poprzez  projektowan ą  instalacj ę  kanalizacji
sanitarnej  Ø160PVC.  Szczegóły  rozwi ązań  instalacji  wod-kan.  przedstawiono
na rys. 2.
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II. ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE – OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
1. Podstawa opracowania

Obliczenia  strat  ciepła  oraz  przedstawione  rozwi ązania  techniczne
przedstawiono w oparciu o nast ępuj ące normy i wytyczne:

a) Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  6.  War unki  Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

b) PN-EN  ISO  13790  Energetyczne  wła ściwo ści  u żytkowe
budynków – Obliczanie zu życia energii do ogrzewania i chłodzenia

c) PN-EN  12831  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach.  Met oda  obliczania
projektowego obci ążenia cieplnego

d) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i  metody bada ń.

2. Wyniki oblicze ń cieplnych
Projektowane  zapotrzebowanie  mocy  cieplnej  dla  potr zeb  centralnego
ogrzewania dokonano przy pomocy programu Termo Inte rsoft. 
Budynek zlokalizowany został  w III  strefie klimatyc znej,  temp. zewn ętrzna
obliczeniowa wynosi -20°C. Temperatury wewn ętrzne pomieszcze ń w zale żności
od przeznaczenia zostały zawarte w tabeli nr 1.
Oblicze ń  cieplnych  dokonano  przy  nast ępuj ących  wła ściwo ściach  cieplnych
przegród budowlanych, zgodnie z poni ższ ą tabel ą.

L.p. Rodzaj przegrody budowlanej Współczynnik
przenikania ciepła U

[W/m2K]
1. Ściana zewn ętrzna 0,21
2. Ściana wewn ętrzna 0,40
3. Podłoga na gruncie 0,29
4. Strop zewn ętrzny 0,20
5. Okno zewn ętrzne 1,30
6. Drzwi zewn ętrzne 1,70

3. Grzejniki
Doboru grzejników dokonano w zale żności od funkcji pomieszcze ń i zwi ązanych
z tym wymaga ń temperaturowych. Zaprojektowano grzejniki elektryc zne.
Zestawienie dobranych grzejników:

Nr Pomieszczenie
Powierzchnia

[m2]
Ilo ść szt.
grzejników

Moc
grzejnika

[W]

Rozmiar
[cm]

1
Przebieralnia

damska
5,11 1 750 384x451x99

2
Toaleta

damska/NPS
4,60 1 750 384x451x99

3 Toaleta m ęska 2,96 1 500 384x451x99

4
Przebieralnia

męska
4,45 1 750 384x451x99

5
Pomieszczenie

gospodarcze
3,06 1 500 384x451x99

4. Uwagi ko ńcowe
a) Roboty  wykona ć  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania

i odbioru  robót  budowlano  –  monta żowych,  cz ęść  II  Instalacje
sanitarne i przemysłowe

b) Materiały  u żyte  do  budowy  instalacji  powinny  by ć  dopuszczone  do
stosowania w budownictwie 

c) Wszystkie prace monta żowe nale ży wykona ć zgodnie z zasadami BHP
Prace  nale ży  wykona ć  zgodnie  z  projektem  technicznym  oraz  pod  nadzorem
bran żowym.
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III. ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE – INSTALACJA WOD-KAN.
Rozwi ązania  techniczne  instalacji  wod-kan.  przedstawiono  w  oparciu
o nast ępuj ące normy i wytyczne:

a) PN-EN 806-1:2004P
Wymagania dotycz ące wewn ętrznych instalacji wodoci ągowych do przesyłu
wody  przeznaczonej  do  spo życia  przez  ludzi  Cz ęść  1:  Postanowienia
ogólne

b) PN-EN 806-2:2005E

Wymagania dotycz ące wewn ętrznych instalacji wodoci ągowych do przesyłu
wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi. Cz ęść 2: Projektowanie

c) Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wodoci ągowych
Cobrti Instal

d) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacji
wewnętrznej Cobrti Instal

e) PN-EN  1452-1:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  szt ucznych.  Systemy
przewodów z niezmi ękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania
wody. Wymagania ogólne.

f) PN-EN  1452-2:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  szt ucznych.  Systemy
przewodów z niezmi ękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania
wody. Rury.

g) PN-EN  1452-3:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  szt ucznych.  Systemy
przewodów z niezmi ękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania
wody. Kształtki.

h) PN-EN  1452-4:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  szt ucznych.  Systemy
przewodów z niezmi ękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania
wody. Zawory i wyposa żenie pomocnicze.

i) PN-EN  1452-5:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  szt ucznych.  Systemy
przewodów z niezmi ękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania
wody. Przydatno ść do stosowania w systemie.

j) PN-EN 806-3:2006E
Wymagania dotycz ące wewn ętrznych instalacji wodoci ągowych do przesyłu
wody  przeznaczonej  do  spo życia  przez  ludzi.  Cz ęść  3:  Wymiarowanie
przewodów. Metody uproszczone

k) PN-EN 806-4:2010E
Wymagania dotycz ące wewn ętrznych instalacji wodoci ągowych do przesyłu
wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi. Cz ęść 4: Instalacja

l) PN-EN 806-5:2012E
Wymagania dotycz ące wewn ętrznych instalacji wodoci ągowych do przesyłu
wody  przeznaczonej  do  spo życia  przez  ludzi.  Cz ęść  5:  Działanie  i
konserwacja

m) PN-EN 12056-1:2002P
Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewn ątrz  budynków  Cz ęść  1:
Postanowienia ogólne i wymagania

n) PN-EN 12056-2:2002P
Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewn ątrz  budynków  Cz ęść  2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i oblic zenia

1. Instalacja wodoci ągowa
Przepływy obliczeniowe dla  poszczególnych odcinków instalacji  wody zimnej
i ciepłej wyznaczono z wzoru:

q = 0,682 x ( Σqn) 0,45  – 0,14

gdzie:
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm 3/s]
Powyższy wzór nale ży stosowa ć przy nast ępuj ących zało żeniach:

1. 0,07 ≤ Σqn ≤ 20 [dm 3/s]

2. Dla armatury q n ≤ 0,5 [dm 3/s]
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Doboru średnic  ruroci ągów instalacji  wodoci ągowej  dokonano przy zało żeniu
nast ępuj ących  maksymalnych  pr ędko ści  przepływu  wody,  w  zale żności  od
funkcji ruroci ągu:

1. W poł ączeniach od pionu do punktów czerpalnych: 1,5 m/s
2. W pionach: 1,5 m/s
3. W przewodach rozdzielczych: 1,0 m/s
4. W podł ączeniach wodoci ągowych: 1,0 m/s

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych dla poszcz ególnych typów przyborów
przedstawiono w tabeli nr 5.

1.1 Instalacja wody zimnej
Źródłem  zasilania  instalacji  wodoci ągowej  b ędzie  projektowana  instalacja
wodoci ągowa  Ø32PE  (wg  odr ębnego  opracowania).  W  projektowanej  studni
wodomierzowej (wg odr ębnego opracowania) znajduj ę si ę zestaw wodomierzowy z
wodomierzem  Dn15,  Q 3-2,5m 3/h  natomiast  w  budynku  za  ścian ą  zewn ętrzn ą  w
szafce natynkowej zaprojektowano zawór odcinaj ący dn25. 

Rodzaj przyborów sanitarnych oraz normatywny wypływ :

Rodzaj
punktu czerpalnego

Szt.
Qn

[dm 3/s]
Σqn

[dm 3/s]
Umywalka 2 0,07 0,14

Zlew 1 0,07 0,07
Miska ust ępowa 2 0,13 0,26

Zawór ze zł ączk ą 2 0,15 0,30
Σqn [dm 3/s] 0,77

Przepływ obliczeniowy:
q = 0,682 x 0,55 0,45  – 0,14 = 0,47 [l/s]
Dobowe zapotrzebowanie wody: q = 0,5 m 3/d

Instalacj ę  wody  zimnej  zaprojektowano  z  rur  wielowarstwowych  PE-
HT/Al/PE-RT PN20, ł ączonych przez zaprasowywanie. Przewody nale ży prowadzi ć
w  posadzce,  oraz  bruzdach  ściennych.  Ruroci ągi  poziome  prowadzi ć  ze
spadkiem,  umo żliwiaj ącym  odwodnienie  instalacji  w najni ższych  punktach.
Przewody  rozprowadzaj ące  nale ży  mocowa ć  za  pomoc ą  podpór  stałych  i
przesuwnych.  Odległo ści  podpór  w  zale żności  od  średnicy  i materiału  rury
okre śla tabela nr 3. Przy przej ściach ruroci ągów przez przegrody budowlane
nale ży  stosowa ć  tuleje  ochronne.  Po  zako ńczonym  monta żu  instalacji
wodoci ągowej  nale ży przeprowadzi ć  prób ę  szczelno ści.  Po  pozytywnej  próbie
szczelno ści nale ży wykona ć izolacj ę termiczn ą elementów instalacji. 

1.2 Instalacja wody ciepłej
Przygotowanie  ciepłej  wody  u żytkowej  nast ąpi  poprzez  projektowan ą  pomp ę
ciepła o pojemno ści 200l.

Rodzaj przyborów sanitarnych oraz normatywny wypływ :

Rodzaj
punktu czerpalnego

Szt.
qn

[dm 3/s]
Σqn

[dm 3/s]
Umywalka 2 0,07 0,14

Zlew 1 0,07 0,07
Σqn [dm 3/s] 0,21

Przepływ obliczeniowy: 
q = 0,682 x 0,21 0,45  – 0,14 = 0,20 [l/s]

Instalacj ę  wody  ciepłej  zaprojektowano  z  rur  wielowarstwowych  PE-
HT/Al/PE-RT PN20, ł ączonych przez zaprasowywanie. Przewody nale ży prowadzi ć
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ze spadkiem, umo żliwiaj ącym odwodnienie instalacji w najni ższych punktach.
Przewody  rozprowadzaj ące  nale ży  mocowa ć  za  pomoc ą  podpór  stałych  i
przesuwnych.  Odległo ści  podpór  w zale żności  od średnicy  i  materiału  rury
okre śla tabela nr 2. Przy przej ściach ruroci ągów przez przegrody budowlane
nale ży  stosowa ć  tuleje  ochronne.  Na  pionach  instalacji  nale ży  zamontowa ć
ogranicznik  temperatury  powrotu.  Po  zako ńczonym  monta żu  instalacji
wodoci ągowej  nale ży przeprowadzi ć  prób ę  szczelno ści.  Po  pozytywnej  próbie
szczelno ści nale ży wykona ć izolacj ę termiczn ą elementów instalacji.

1.3 Próba ci śnieniowa
Prób ę ci śnieniow ą nale ży wykona ć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i  odbioru  instalacji.  Prób ę  przeprowadza  si ę  po  zmontowaniu  instalacji,
przy  ci śnieniu  półtora  razy  wi ększym  od  ci śnienia  roboczego  (ci śnienie
próbne),  nie wi ększym jednak od ci śnienia maksymalnego dla poszczególnych
elementów  systemu.  Ze  wzgl ędu  na  mo żliwo ść  termicznych  i  ci śnieniowych
odkształce ń  przewodów  nale ży  przeprowadzi ć  prób ę  wst ępną  i  zasadnicz ą.
Podczas próby wst ępnej, w ci ągu 30 minut (w odst ępach co 10 minut) nale ży w
instalacji dwukrotnie wytworzy ć ci śnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu
ci śnienia  do  warto ści  próbnej  w  ci ągu  nast ępnych  30  minut  ci śnienie  nie
powinno  obni żyć  si ę  wi ęcej  ni ż  o  0,6  bara.
Próba  zasadnicza powinna  si ę  odby ć  zaraz  po  próbie  wst ępnej  i  trwa ć  2
godziny. W tym czasie dalszy spadek ci śnienia (od ci śnienia odczytanego po
próbie wst ępnej) nie powinien by ć wi ększy ni ż 0,2 bara. 
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby nale ży odł ączy ć od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy ni ższym ci śnieniu.

1.4 Izolacja termiczna
Ruroci ągi  rozprowadzaj ące  nale ży  izolowa ć  otulinami  z  pianki
polietylenowej. Odcinki ruroci ągów prowadzonych podtynkowo nale ży izolowa ć
otulinami  z  pianki  polietylenowej  laminowanej  na  ze wnątrz  foli ą
polietylenow ą. Grubo ść izolacji termicznej zgodnie z warunkami techniczny mi
jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie okre śla tabela nr 4. 

2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwi ązania  systemu  wewn ętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  nale ży
wykona ć  zgodnie  z  norm ą  PN-EN 12056-2  „Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej
wewnątrz budynków. Cz ęść  2.  Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i
obliczenia”. 
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyzn aczono wg  PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowani u, z wzoru:

qs = K   gdzie:

K – odpływ charakterystyczny zale żny od przeznaczenia budynku[dm 3/s],
AWs – równowa żnik odpływu zale żny od przył ączonego przyboru sanitarnego
Warto ść odpływów charakterystycznych przedstawiono w poni ższej tabeli

Charakter budynku [dm 3/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, 
budynki biurowe

0,5

Szkoły, szpitale, du że obiekty 
gastronomiczne i hotelowe

0,7

Pralnie, natryski zbiorowe 1,0
Laboratoria w zakładach przemysłowych 1,2

1) Jeżeli nie s ą znane inne, okre ślone warto ści odpływów

Dla budynku obj ętego opracowaniem przyj ęto: K = 0,5
Warto ści  równowa żników  odpływu  dla  przyborów  sanitarnych  oraz  średnice
pojedynczych  podej ść,  odpowiadaj ących  danym  przyborom  przedstawiono  w
tabeli nr 6.
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Okre ślenie przepływu obliczeniowego: 

Przybór
sanitarny

Średnica
podej ścia

[m]

Ilo ść
przyborów

[szt]

Równoważnik
odpływu 

AWs
ΣAWs

Umywalka 0,04 2 0,5 1,0
Zlew 0,05 1 1,0 1,0

Miska ust ępowa 0,11 2 2,5 5,0
Wpust podłogowy 0,05 2 1,0 2,0

ΣAWs[dm3/s] 9,0

Przepływ obliczeniowy:
qs = qs = 0,5x9,0^0,5 = 1,50[dm 3/s]
Przewidywany dobowy zrzut ścieków:
q = 0,45 [m 3/d]

Odbiór  ścieków  sanitarnych  nast ąpi  poprzez  projektowan ą  instalacj ę
kanalizacji  sanitarnej.  Cało ść  prac  monta żowych  kanalizacji  sanitarnej
wykona ć zgodnie z instrukcj ą monta żu producenta systemu. 

3. Uwagi ko ńcowe
a) Cało ść  robót  wykona ć  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i

odbioru robót budowlano – monta żowych, cz ęść II Instalacje sanitarne
i przemysłowe

b) Materiały  u żyte  do  budowy  instalacji  powinny  by ć  dopuszczone  do
stosowania w budownictwie 

c) Wszystkie prace monta żowe nale ży wykona ć zgodnie z zasadami BHP
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IV. ZAŁ ĄCZNIKI

Tabela nr 1
Temperatury obliczeniowe pomieszcze ń ogrzewanych
Temperatury

obliczeniowe
1)

Przeznaczenie lub sposób
wykorzystywania pomieszcze ń

Przykłady pomieszcze ń

1 2 3
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt 

ludzi,
- przemysłowe – podczas 
działania ogrzewania dy żurnego 
(je żeli pozwalaj ą na to wzgl ędy
technologiczne)

magazyny bez stałej obsługi,
gara że indywidualne, hale 
postojowe, (bez remontów), 
akumulatornie, maszynownie i
szyby d źwigów osobowych

+8°C - w których nie wyst ępuj ą zyski
ciepła,  a  jednorazowy  pobyt
osób znajduj ących si ę w ruchu i
w  okryciach  zewn ętrznych  nie
przekracza 1h,
-  w  których  wyst ępuj ą  zyski
ciepła  od  urz ądze ń
technologicznych,  o świetlenia
itp., przekraczaj ące 25W na 1m 3

kubatury pomieszczenia

klatki  schodowe  w budynkach
mieszkalnych

hale  spr ężarek,  pompownie,
kuźnie,  hartownie,  wydziały
obróbki cieplnej

+12°C - w których nie wyst ępuj ą zyski
ciepła, przeznaczone do stałego
pobytu ludzi, znajduj ących si ę 
w okryciach zewn ętrznych lub 
wykonuj ących prac ę fizyczn ą o 
wydatku energetycznym powy żej 
300W
- w których wyst ępuj ą zyski 
ciepła od urz ądze ń 
technologicznych, o świetlenia 
itp., wynosz ące od 10 do 25W na
1m3 kubatury pomieszczenia

Magazyny i składy wymagaj ące
stałej obsługi, hole 
wej ściowe, poczekalnie przy 
salach widowiskowych bez 
szatni

Hale pracy fizycznej o 
wydatku energetycznym 
powyżej 300W, hale 
formierni, maszynownie 
chłodni, ładownie 
akumulatorów, hale targowe, 
sklepy rybne i mi ęsne

+16°C - w których nie wyst ępuj ą zyski
ciepła, przeznaczone na pobyt 
ludzi:

• w okryciach zewn ętrznych 
w pozycji siedz ącej i 
stoj ącej

• bez okry ć zewn ętrznych, 
znajduj ących si ę w ruchu 
lub wykonuj ących prac ę 
fizyczn ą o wydatku 
energetycznym do 300W,

- w których wyst ępuj ą zyski 
ciepła od urz ądze ń 
technologicznych, o świetlenia,
nieprzekraczaj ące 10W na 1m 3 
kubatury pomieszczenia

sale widowiskowe bez szatni,
ust ępy publiczne, szatnie 
okry ć zewn ętrznych, hale 
produkcyjne, sale 
gimnastyczne

kuchnie indywidualne 
wyposa żone w paleniska 
węglowe

+20°C - przeznaczone na stały pobyt 
ludzi bez okry ć zewn ętrznych, 
niewykonuj ących w sposób ci ągły
pracy fizycznej

pokoje mieszkalne, 
przedpokoje, kuchnie 
indywidualne wyposa żone w 
paleniska gazowe lub 
elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedze ń

+24°C - przeznaczone do rozbierania,
- przeznaczone na pobyt ludzi 

Łazienki, rozbieralnio-
szatnie, umywalnie, 
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bez odzie ży natryskownie, hale pływalni,
gabinety lekarskie z 
rozbieraniem pacjentów, sale
niemowl ąt i sale dzieci ęce w
żłobkach

1) Dopuszcza si ę przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla
ogrzewanych pomieszcze ń ni ż jest to okre ślone w tabeli, je żeli wynika

to z wymaga ń technologicznych

Tabela nr 2
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z rur wielowarstwowych

Poz. Materiał Średnica rury

Przewód montowany w instalacji
Trob ≤ 80°C Trob ≤ 60°C

Pionowo
[m]

Inaczej
[m]

Pionowo
[m]

Inaczej
[m]

1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/Al/PE-X Dn12 do Dn25 1,0 0,5 1,0 0,5

PE-X/Al/PE-HD Dn25 1,2 0,7 1,2 0,7
2 PP-R/Al/PP-R Dn16 1,0 0,8 1,3 1,0

Dn20 1,3 1,0 1,5 1,2
Dn25 1,4 1,1 1,7 1,3
Dn32 1,7 1,3 1,9 1) 1,5
Dn40 1,9 1) 1,5 2,2 1) 1,7
Dn50 2,2 1) 1,7 2,5 1) 1,9
Dn63 2,5 1) 1,9 2,7 1) 2,1
Dn75 2,6 1) 2,0 2,8 1) 2,2
Dn90 2,7 1) 2,1 3,0 1) 2,3

Dn110 2,6 1) 2,0 3,2 1) 2,5

3
PB-RT/Al/PE-

RT
Dz14 do Dz16 1,5 1,2 1,5 1,2

Dz18 do Dz20 1,7 1,3 1,7 1,3
Dz25 1,9 1) 1,5 1,9 1) 1,5
Dz32 2,1 1) 1,6 2,1 1) 1,6
Dz40 2,2 1) 1,7 2,2 1) 1,7
Dz50 2,6 1) 2,0 2,6 1) 2,0
Dz63 2,8 1) 2,2 2,8 1) 2,2

Dz75 do Dz110 3,1 1) 2,4 3,1 1) 2,4
1)  Lecz nie mniej ni ż jedna podpora na ka żdą kondygnacj ę

Tabela nr 3
Maksymalny odst ęp mi ędzy podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB
Poz
.

Materiał
rury

Średnica
nominalna
rury

Przewód montowany w instalacji
60°C < Trob ≤ 80°C Trob ≤ 60°C
Pionowo[m] Inaczej[m] Pionowo[m] Inaczej[m]

1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X Dn12 do Dn25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 PP-R Dn16 0,6 0,5 0,9 0,7

Dn20 0,8 0,6 1,0 0,8
Dn25 0,9 0,7 1,0 0,8
Dn32 0,9 0,7 1,3 1,0
Dn40 1,0 0,8 1,4 1,1
Dn50 1,2 0,9 1,5 1,2
Dn63 1,3 1,0 1,8 1) 1,4
Dn75 1,4 1,1 1,9 1) 1,5
Dn90 1,5 1,2 2,1 1) 1,6
Dn100 1,8 1) 1,4 2,3 1) 1,8

3 PB Dn16 do Dn25 1,0 0,4 1,0 0,4
Dn32 do Dn50 1,2 0,7 1,2 0,7
od Dn63 1,3 0,9 1,3 0,9

1)  Lecz nie mniej ni ż jedna podpora na ka żdą kondygnacj ę

Strona 8



BUDOWA WIATY Z GRILLEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA SANITARNĄ. 

Tabela nr 4
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo ść izolacji 

cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035 [W/(mK] 1)

1. Średnica wewn ętrzna do 22 mm 20 mm
2. Średnica wewn ętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Średnica wewn ętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewn ętrznej

rury
4. Średnica wewn ętrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-4

przechodz ące  przez  ściany  lub
stropy, skrzy żowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-4

6. Przewody  ogrzewa ń  centralnych,
przewody  wody  ciepłej  i  cyrkulacji
instalacji ciepłej wody u żytkowej wg
poz.  1-4,  uło żone  w  komponentach
budowlanych  mi ędzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami ró żnych u żytkowników

50% wymagań z poz. 1-4

7. Przewody wg poz. 6 uło żone w podłodze 6 mm
8. Przewody  ogrzewania  powietrznego

(uło żone w cz ęści ogrzewanej budynku)
40 mm

9. Przewody  ogrzewania  powietrznego
(uło żone  w  cz ęści  nieogrzewanej
budynku)

80 mm

10. Przewody  instalacji  wody  lodowej
prowadzone wewn ątrz budynku 2)

50 % wymaga ń z lp. 1-4

11. Przewody  instalacji  wody  lodowej
prowadzone na zewn ątrz budynku 2)

100 % wymaga ń z lp. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 

przewodzenia ciepła ni ż podany w tabeli – nale ży skorygowa ć grubo ść

warstwy izolacyjnej

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Tabela nr 5
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ci śnienie przed punktem
czerpalnym
Rodzaj  punktu
czerpalnego

Wymagane
ci śnienie

MPa

Normatywny wypływ wody

Mieszanej 1)

Tylko
zimnej lub

ciepłej
qn 

[dm3/s]zimna
qn 

[dm3/s]zimna
qn 

[dm3/s]
Zawór  czerpalny
bez perlatora 2)

Z perlatorem

Dn154)

Dn20
Dn25
Dn10
Dn15

0,05
0,05
0,05
0,1
0,1

Głowica natrysku Dn15 0,1 0,1 0,1 0,2
Płuczka
ci śnieniowa

Zawór  spłukuj ący
do pisuarów

Dn15
Dn20
Dn25
Dn15

0,12
0,12
0,04
0,1

0,7
1,0
1,0
0,3

Zmywarka  do Dn15 0,1 0,15
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naczy ń (domowa)
Pralka
automatyczna
(domowa)

Dn15 0,1 0,25

Baterie
czerpalne:
Dla natrysków
Dla wanien
Dla zlewozmywaków
Dla umywalek
Dla  wanien  do
siedzenia

Dn15
Dn15
Dn15
Dn15
Dn15

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,15
0,15
0,07
0,07
0,07

0,15
0,15
0,07
0,07
0,07

Bateria  czerpalna
z mieszalnikiem

Dn20 0,1 0,3 0,3

Płuczka
zbiornikowa

Dn15 0,05 0,13

Warnik 
elektryczny 3)

Dn15 0,1 0,1

1) woda zimna tz=15 °C, ciepła tc=55 °C
2) je żeli zawór z w ężem L ≤ 10m, to ci śnienie 0,15MPa
3) przy całkowicie otwartej śrubie dławi ącej
4) dn – średnica nominalna punktu czerpalnego [mm]

Tabela nr 6
Warto ści  równowa żników  odpływu  dla  przyborów  sanitarnych  oraz  średnice
pojedynczych podej ść, odpowiadaj ących danym przyborom

Przybór sanitarny Równowa żnik
odpływu

[AWs]

Średnica
podej ścia

]m]
Umywalka, bidet 0,5 0,04
Zlewozmywak,  domowa  zmywarka  do  naczy ń,  zlew,
pralka automatyczna do 6 kg bielizny (z osobnym
syfonem)

1,0 0,05

Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny 1,5 0,07
Maszyny do mycia naczy ń (profesjonalne) 2,0 0,10
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05
Wypusty podłogowe:

1. d = 0,05 m
2. d = 0,07 m
3. d = 0,10 m

1,0
1,5
2,0

0,05
0,07
0,10

Miska ust ępowa 2,5 0,10
Natrysk, umywalka do nóg 1,0 0,05
Wanna poł ączona bezpo średnio z pionem 1,0 0,05
Wanna  poł ączona  bezpo średnio  –  podej ście  o
długo ści  do  1  m  prowadzone  nad  stropem  o
średnicy 0,07 m

1,0 0,04

Wanna  lub  natrysk  poł ączone  po średnio  przez
wpust podłogowy przy długo ści podej ścia ponad 2
m

1,0 0,05

Wanna przy długo ści podej ścia ponad 2 m 1,0 0,07
Przewód ł ącz ący przelew wanny z jej odpływem - min 0,032

 Opracował:
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