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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

n umowa i uzgodnienia z Inwestorem

n inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych

n istniejąca dokumentacja techniczna obiektu

n obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z

12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

n oferta, dane techniczne urządzeń oraz konsultacje producenta systemu

solarnego

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  instalacji  wykorzystującej

energię  słoneczną do wspomagania  wytwarzania  ciepłej  wody  użytkowej  dla  budynku

biurowego 1A i 3A Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie przy ul.Konstruktorskiej. Opracowanie obejmuje technologię instalacji solarnej

do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

1.3. OGÓLNY OPIS INSTALACJI
Projektowana instalacja solarna będzie wspomagać wytwarzanie energii  cieplnej

do  produkcji  ciepłej  wody  użytkowej  dla  budynków  biurowych  1A  i  3A  przy

ul.Konstruktorskiej.  Podstawowym  źródłem  ciepła  dla  budynku  jest  wymiennikowy

(bezzasobnikowy)  węzeł  cieplny  zasilany  z  miejskiej  sieci  ciepłowniczej.  Z  uwagi  na

charakter  pracy  -  w  soboty,  niedziele  i  święta  nie  ma  poboru  ciepłej  wody.  Woda

zużywana  jest  w  bufecie  przygotowującym  posiłki  oraz  w  umywalkach  przy  węzłach

sanitarnych. 

Dobowe zużycie ciepłej wody wynosi ok. 4394 dm3/dobę.

Instalacja solarna składa się z następujących części:

– bateria słoneczna 18 płaskich kolektorów cieczowych umieszczona na dachu

budynku 1A

– solarny węzeł  cieplny z niezbędnym osprzętem hydraulicznym i  sterownikiem

umieszczony w pomieszczeniu węzła cielnego w budynku 1A.
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Źródłem ciepła są kolektory płaskie w ilości 18 sztuk zestawionych w 6 baterie po 3

sztuki o łącznej powierzchni absorbera ok. 39 m2. Kolektory na konstrukcjach wsporczych

zostaną  umieszczone  na  na  dachu  budynku  1A.  Przy  każdej  baterii  kolektorów

przewidziano  separator  powietrza  regulatory  przepływu  oraz  zawory  odcinające.

Nośnikiem energii w obiegu solarnym będzie glikol propylenowy o stężeniu 40%. Czynnik

grzejny po podgrzaniu w kolektorach słonecznych będzie przepływał rurami miedzianymi

do pomieszczenia węzła cieplnego mieszczącego się w przyziemiu budynku. Przepływ

czynnika zapewniać będzie grupa pompowa.
Ciepło  z  kolektorów  zostanie  przekazanie  wodzie  w  dwóch  pojemnościowych

podgrzewaczach o łącznej pojemności buforowanej wody 3000 dm3. 
W obiegu rozładowania bufora gorąca woda w nim zmagazynowana będzie przekazywać

energię  cieplną  wodzie  użytkowej  w  wymienniku  płytowym.  Jeśli  temperatura  wody

użytkowej  nie  osiągnie 60°C woda będzie wymagała dogrzewania w zasilanych przez

wodę sieciową wymiennikach. Także w przypadku braku nasłonecznienia, konserwacji lub

awarii  instalacji  solarnej  ciepła  woda użytkowa będzie  przygotowywana w istniejących

wymiennikach w węźle cieplnym.

Instalacja  będzie  zabezpieczona  przed  wzrostem  ciśnienia  przez  zawory

bezpieczeństwa,  a  przyrost  objętości  wody oraz płynu solarnego będzie  przejmowany

przez naczynie wzbiorcze przeponowe. Rury wyrzutowe zaworów bezpieczeństwa płynu

solarnego  należy  wprowadzić  do  zbiornika  płynu  uzupełniającego.  Do  napełniania

instalacji solarnej i uzupełniania ubytków płynu przewidziano pompę ręczną skrzydełkową.

Pracą urządzeń w przyjętym schemacie sterować będzie regulator posiadający funkcje

zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem.

Przyjęcie  takiego schematu  działania  instalacji  solarnej  pozwoli  na  maksymalne

wykorzystanie energii słonecznej przy możliwie najniższych stratach energii. 

1.4. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 
Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania.

1.4.1. Kolektory
Zastosowano kolektory płaskie  o łącznej powierzchni absorbera nie mniej niż 39m2. 

– ilość kolektorów - 18 sztuk (6 baterii po 3 szt.)

– powierzchnia absorbera            - nie mniej niż 2,1 m2 

– powierzchnia apertury - nie mniej niż 2,5m2 

– maksymalne ciśnienie pracy - 0,6 MPa
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– maksymalna temperatura postojowa - minimum 200°C

– sprawność kolektora - minimum 82%

– nośnik ciepła - glikol propylenowy+woda

– materiał obudowy zbiorczej a także system zamocowań powinien być wykonany z

materiałów niekorodujących, tj. z aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali

nierdzewnej,

– kolektory słoneczne muszą posiadać wysokoselektywny absorber promieniowania

słonecznego o współczynniku absorpcji nie mniejszym niż 95% i współczynniku

emisji nie większym niż 5%

– przykrycie absorbera: hartowane, gradoodporne szkło solarne o grubości minimum

4 mm

– połączenie kolektorów słonecznych w bateriach muszą zapewniać kompensacje

naprężeń termicznych

– izolacja zespołu zbiorczego i boczna w kolektorze musi być wykonana z wełny

mineralnej odgazowanej o grubości przy ścianie tylnej 40mm i bocznej 20mm

Kolektory mocować przy użyciu systemowych szyn i  uchwytów, zgodnie  z wytycznymi

producenta.  Kolektory  w  baterie  należy  łączyć  tylko  przy  użyciu  systemowych  rur

łączących.  Połączenie  baterii  z  rurociągami  rozdzielczymi  wykonać  przy  użyciu

przewodów elastycznych. 

Na  wyjściu  rurociągów  gorących  z  każdej  baterii  kolektorów  umieścić  w  najwyższym

punkcie odpowietrznik solarny z zaworem odcinającym.

1.4.2. Grupa pompowa
W skład zaprojektowanej grupy pompowej wchodzą następujące elementy:

– pompa obiegu solarnego 

– manometr z przyłączem tylnym 1/4” zakres 1-10bar

– zawór bezpieczeństwa 1” 6bar

– zawór zwrotny sprężynowy 6/4”

– dwa zawory kulowe 6/4”

Pompa obiegu solarnego . 

– wymagany przepływ płynu solarnego - 1 m3/h
– wysokość podnoszenia przy wymaganym przepływie - nie mniej niż 5,3 mH2O

– moc znamionowa pompy - nie więcej niż 60 W
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– napięcie znamionowe - 1~230 V, 50Hz

– maksymalny pobór prądu - nie więcej niż 5 A

1.4.3. Zbiornik buforowy 
Zaprojektowano dwa zbiorniki buforowe wody w wersji stojącej, cylindryczne, z izolacja

cieplną o łącznej pojemności nie mniej niż 3000dm3 z wężownicą.
- pojemność nominalna zbiornika - nie mniej niż 1 500 dm3

- średnica bez izolacji - od 800mm do 1 000 mm

- maksymalna temperatura - 95°C zbiornik, 120°C wężownice

- maksymalne ciśnienie - 0,3 MPa zbiornik, 1,0 MPa wężownice

- izolacja - pianka poliuretanowej o grubości 

   minimum 100mm

- współczynnik wydajności NL - nie mniej niż 64

1.4.4. Wymiennik ciepła rozładowania bufora
Zaprojektowano płytowy wymiennik ciepła 

- moc wymiennika - 100 kW

- czynnik - woda 

- maksymalne ciśnienie pracy - 2,5 MPa

- maksymalna temperatura - 180°C
- powierzchnia wymiany ciepła - 1,49 m2

- materiał płyt kanałowych - stal nierdzewnia 1.4404

- materiał lutu - miedź

Strona pierwotna:

– przepływ wody grzewczej - niemniej niż 1,15 m3/h
– temperatura powrotu - 12-18°C
– temperatura zasilania - 80-90°C

– opory przepływu - nie więcej niż 20 kPa

Strona wtórna

– przepływ wody grzewczej - niemniej niż 1,72 m3/h
– temperatura powrotu - 12-15°C
– temperatura zasilania - 55-60°C

– opory przepływu - nie więcej niż 20 kPa
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1.4.5. Pompa rozładowania bufora
Pompa rozładowania bufora 

- wymagany przepływ wody grzewczej - 1,7 m3/h
- wysokość podnoszenia przy wymaganym przepływie - nie mniej niż 3, mH2O
- moc znamionowa pompy - nie więcej niż 60 W

- napięcie znamionowe - 1~230 V, 50Hz

- maksymalny pobór prądu - nie więcej niż 5 A

1.4.9. Naczynia wzbiorcze
Naczynie wzbiorcze przeponowe służy do stabilizacji ciśnienia na zadanym poziomie

bez ubytku  nośnika  ciepła  i  wyrównania  zmian objętości  czynnika  grzewczego pod

wpływem temperatury.

Dla instalacji solarnej dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe z dopuszczeniem do

kontaktu z glikolem 50%

– pojemność całkowita naczynia - nie mniej niż 260 dm3

– ciśnienie pracy - nie mniej niż 0,6 MPa

– ciśnienie wstępne - 0,39 MPa 

– dopuszczalna temperatura membrany – nie mniej niż 70°C

Dla zbiorników buforowych dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe  

– pojemność całkowita naczynia - nie mniej niż 170 dm3

– maksymalne ciśnienie pracy - nie mniej niż 0,6 MPa

– dopuszczalna temperatura pracy - nie mniej niż 70°C

1.4.10 Aparatura reulacyjno-pomiarowa
W układzie kolektorów słonecznych zastosować: 

– wizualizację pracy instalacji kolektorów słonecznych

– sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej wg. dokumentacji

technicznej producenta. 

– manometry i termometry o parametrach zgodnych z zestawieniem urządzeń

Układ sterowania i automatyki kolektorów słonecznych powinien:

– mieć  możliwość  pomiaru  energii  cząstkowej  zgromadzonej  w  danym  dniu  a  także

sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji
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– posiadać  możliwość  przerwania  procesu  transportu  ciepła  w  przypadku

niebezpieczeństwa przegrzania ciepłej wody użytkowej

– posiadać procedurę schłodzenia kolektorów słonecznych,

– posiadać wizualizację pracy instalacji w pomieszczeniu portierni budynku 3A. 

Wizualizacja  na  ekranie  schematu  technologicznego  powinna  umożliwiać

monitorowanie wszystkich zmiennych charakteryzujących pracę instalacji, takich jak:

– temperatury w instalacji (czynnika przed i za kolektorami, wody użytkowej przed i za

wymiennikiem,

– zużycie energii cieplnej, 

– statusy pracy poszczególnych pomp i zaworów

1.5. RUROCIĄGI I ARMATURA
W  zaprojektowanej  instalacji  solarnej  występują  rurociągi  obiegu  glikolowego,  obiegu

rozładownia zbiorników buforowych oraz zimnej i ciepłej wody. 

Rurociągi obiegu glikolowego wykonać z rur miedzianych wg. DIN 1786 (05.80) łączonych

przez  lutowanie  kapilarne. Połączenia  gwintowane  stosuje  się  w  miejscach  montażu

armatury i urządzeń. Jako szczeliwo zastosować materiały odporne na temperaturę 200°C

(na rurociągach od kolektorów) i 150°C (na rurociągach do kolektorów) oraz na działanie

roztworu wodnego glikolu propylowego o stężeniu 40% a także posiadające dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów miedzianych projektuje się poprzez:

• kompensację naturalną wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia przewodów oraz

układ punktów stałych,

• kompensatory  U –  kształtowe,  wyginając  przewody pomiędzy którymi na odcinkach

należy zamontować punkty stałe.

Rozstaw uchwytów przesuwnych dla przewodów miedzianych.

Średnica
przewodów [mm]

Odległość między
uchwytami [m]

15 1,25
18 1,50
22 2,0
28 2,25
35 2,75
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Dla przewodów pionowych rozstaw uchwytów może być większy o :

- dla rur o średnicy <22mm o 30%,

- dla rur o średnicy >28mm o 10%

Szczegół kompensacji  pionu instalacji  oraz wymiary kompensatora u – kształtowego o

konstrukcji z 4 kolan 90o  według poniższego rysunku.

URS – długość ramienia swobodnego kompensatora U-kształtowego
Smin – minimalna szerokość kompensatora (bez izolacji)
L – długość całkowita odcinka przewodu do kompensacji

Dn

[mm]

L=8m L=9m L=10m L=11m L=12m
URS
[mm]

Smin
[mm]

URS
[mm]

Smin
[mm]

URS
[mm]

Smin
[mm]

URS
[mm]

Smin
[mm]

URS
[mm]

Smin
[mm]

15 450 200 450 200 500 200 500 200 500 200
18 450 200 500 200 550 200 550 200 550 200
22 500 200 550 200 600 200 600 200 650 200
28 600 200 600 200 650 200 700 200 700 200
35 650 200 700 200 700 200 750 200 800 200

Rurociągi  obiegu  buforowego wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu  wg  PN/H-74219

łączonych  przez  spawanie.  Połączenia  gwintowane  stosuje  się  w miejscach  montażu

armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone

do pracy przy temperaturze 115°C i ciśnienie do 6 bar.
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Rurociągi wody ciepłej i zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200,

średnich  łączonych  za  pomocą  gwintowanych  ocynkowanych  łączników  z  żeliwa

ciągliwego. Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do

stosowania w instalacjach wody pitnej.

Mocowanie  przewodów  wykonać  za  pomocą  typowych  obejm  mocujących  stalowych

ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropu pomieszczenia. Wszelkie obejmy

mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające

przemieszczanie  się  rurociągu  podczas  występowania  naprężeń.  Przejścia  rurociągów

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę

20mm. 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach obiegu glikolowego należy zastosować zawory

kulowe przystosowane do pracy z glikolem. 

Na rurociągach wodny użytkowej zastosować zawory kulowe gwintowane z atestem PZH

do stosowania w instalacjach wody pitnej.

W  obiegu  solarnym  zawór  spustowy  połączyć  za  pomocą  węża  elastycznego  za

zbiornikiem uzupełniającym. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzić nad zbiornik

uzupełniający.

Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowić będą:

– manometry centryczne,

– termometry techniczne,

– czujniki temperatury

1.6.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury stalowe ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przewody  miedziane  bez  względu  na  sposób  prowadzenia  nie  wymagają

zabezpieczenia  antykorozyjnego.  Elementem  zabezpieczenia  antykorozyjnego

przewodów miedzianych jest ograniczenie prędkości przepływu wody stanowiące ochronę

przed korozją erozyjną. 

Rury  stalowe  czarne  po  ręcznym  oczyszczeniu  i  odtłuszczeniu,  należy

zabezpieczyć antykorozyjnie  przez pomalowanie farbą do gruntowania termoodporną i

farbą nawierzchniową termoodporną. 

Konstrukcje  podparć  i  zawieszeń  po  ręcznym  oczyszczeniu  i  odtłuszczeniu

zabezpieczyć   antykorozyjnie  przez  pomalowanie  farbą  do  gruntowania  i  farbą

nawierzchniową.
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1.7. IZOLACJE TERMICZNE
Rurociągi obiegu glikolowego

Izolacje  rurociągów  obiegu  glikolowego  wykonać  przez  nałożenie  otuliny  (normalna

temperatura  pracy  120°C,  maksymalna  170°C,  temperatura  stagnacji  220°C) o

grubościach 25mm dla rurociągów układanych w budynku oraz 40mm dla  rurociągów

układanych napowietrznie  (na  dachu budynku).  Rurociągi  układane  napowietrznie  (na

dachu budynku) owinąć dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej.

Rurociągi obiegu buforowego

Rurociągi izolować otuliną z pianki poliuretanowej  o grubości 30mm

Rurociągi wody użytkowej

Rurociągi wody ciepłej i zimnej izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 30mm

Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat oraz z mat z wełny

mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Izolacje powinny być zgodne z normą

PN-B-02421:2000.

Rurociągi  oznakować  wg  normy  PN-70/N-01270  przez  malowanie  pasków

identyfikacyjnych  i  kierunku  przepływu.  Oznaczenie  wykonać  w  sposób  trwały  w

miejscach widocznych i dostępnych.

1.8. PRÓBY I ODBIORY
1.8.1. Instalacja solarna
Przed uruchomieniem należy:

– instalację przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza; płukanie prowadzić do

chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5mg/dm3,

– przeprowadzić próbę hydrauliczną przy ciśnieniu 9 bar,

– sprawdzić pozycje czujników,

– sprawdzić działanie wszystkich elementów instalacji i armatury bezpieczeństwa,

– sprawdzić ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wyrównawczym,

– wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawić na projektowaną wartość przepływu.

Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  prób  szczelności  i  wykonaniu  niezbędnych  prac

rozruchowych przystąpić do ruchu próbnego 72 godzinnego. Ruch próbny powinien być

prowadzony  komisyjnie  pod  nadzorem  serwisu  producenta  kolektorów z  udziałem
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przedstawicieli  użytkownika,  inspektorów  nadzoru  inwestycyjnego,  autorów  projektu  i

wykonawcy. 

Po napełnieniu instalacji glikolem dla pełnego odpowietrzenia włączyć obieg wymuszony

na  przynajmniej  48  godzin.  Sprawdzić  ciśnienie  w instalacji  i  ewentualnie  dopełnić  ją

czynnikiem.  Należy  pamiętać,  że  czynnik  solarny  wymaga  znacznie  dłuższego

odpowietrzania niż woda. Następnie przełączyć w tryb automatyczny.

Sprawdzić przepływ przez wszystkie części pola kolektorów. W każdej grupie kolektorów

należy zmierzyć temperatury zasilania i powrotu. Dopuszczalne są odchyłki 10%.

1.8.2. Instalacja wody użytkowej
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7, wymagania COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.

1.8.3. Instalacja wody grzewczej obiegu buforów
Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003r.

1.9. WYTYCZNE BRANŻOWE
1.9.1 Wytyczne budowlane 
– wykonać przebicia przez ściany i stropy dla przejścia rurociągów; uszczelnienie przebić

na granicy stref pożarowych wykonać w klasie odporności ogniowej tych przegród

1.9.2. Wytyczne elektryczne
– wykonać  instalację  elektryczną  zasilania,  sterowania  i  sygnalizacji  zgodnie  z  DTR

urządzeń i obowiązującymi przepisami

– pompy łączyć z regulatorem poprzez stycznik.

UWAGI KOŃCOWE

• Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektu

budowlanego  zobowiązany  jest  użytkować  obiekt  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w takim

stanie,  aby  nie  wystąpiło  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  użytkowników  oraz

bezpieczeństwa mienia.

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)

oraz  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-

12
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Montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z Polskimi

Normami

• Kolektory  oraz  pozostałe  urządzenia  montować  i  eksploatować   zgodnie  z

fabrycznymi DTR.

• Do prawidłowego działania instalacji niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń

a  w  szczególności  czyszczenie  filtrów,  kontrola  ciśnienia  instalacji  solarnej  i

uzupełnianie  ubytków  oraz  sprawdzanie  urządzeń  zabezpieczających  i

poddawanie  ich  okresowym  przeglądom  i  konserwacji.  Wszystkie

nieprawidłowości  w  pracy  urządzeń  i  instalacji  powinny  być  niezwłocznie

usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne.

• W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne odpowietrzenia a w

najniższych spusty z zaworem kulowym

• Do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociągów.

• Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej muszą posiadać atest PZH.

PROJEKTANT - .....................................
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2. OBLICZENIA
2.1. Wstępny dobór powierzchni i ilości kolektorów
Miesięczne zużycie ciepłej wody 97 m3/miesiąc
Dobowe zużycie ciepłej wody 4 394 dm3/d
Dobowe zapotrzebowanie na ciepło 256 kWh/d 

1720 dm3/h

Roczne nasłonecznienie 1000 kWh/m2 
Średnie dzienne nasłonecznienie 5,5 kWh/m2 
Współczynnik pokrycia rocznego zapotrzebowania 25%
Stopień sprawności instalacji 0,6
Wymagana powierzchnia kolektorów 39 m2 

Ilość kolektorów płaskich 18
powierzchnia absorbera jednego kolektora nie mniej niż 2,19 m2
Łączna powierzchnia absorbera 39 m2

Ilość kolektorów 18
Kat nachylenia kolektora 45
Objętość płynu w kolektorze 1,7 dm3
Minimalne natężenie przepływu 25 dm3/m2 h
Ciśnienie robocze 6 bar 
Temperatura stagnacji nie mniej niż 200 °C
Sprawność kolektora nie mniej niż 82%

Kąt nachylenia kolektora 45 °

2.2 Obieg solarny
Jednostkowy przepływ płynu solarnego 0,91 dm3/min 54,75 dm3/h

Przepływ płynu solarnego dla 1-go pola 3 kolektorów 164 dm3/h 0,05 dm3/s
Przepływ płynu solarnego dla 2 pól kolektorów 329 dm3/h 0,09 dm3/s
Przepływ płynu solarnego dla 3 pól kolektorów 493 dm3/h 0,14 dm3/s
Przepływ płynu solarnego dla 6 pól kolektorów 986 dm3/h 0,27 dm3/s

2.2.1 Średnice rurociągów (prędkości 0,4-0,7m/s)
Średnica Przepływ [dm3/s]

1 pole kolektorów 18x1,0 0,05 dm3/s
2 pola kolektorów 18x1,0 0,09 dm3/s
3 pola kolektorów 22x1,0 0,14 dm3/s
6 pola kolektorów 35x1,5 0,27 dm3/s

2.2.2 Regulator przepływu solarnego dla baterii 3 kolektorów
Przepływ 0,16 m3/h 
Współczynnik wypływu 2,2 m3/h
Strata ciśnienia na zaworze  H = 56

Dobrano regulator objętości przepływu o zakresie przepływu 0,5-15 l/min 

Pojemność kolektorów 30,6 dm3
Pojemność wężownic podgrzewacza 35 dm3
Pojemność przewodów 90,8 dm3
Pojemność całkowita instalacji solarnej 156,3 dm3

Maksymalny godzinowy przepływ c.w.u.

Qc=
Qd=
Wp

Ww=

szt. 

Przyjęto 6 pól kolektorów po 3 szt. 
szt. 

α= 

Kvs =
mm H2O

2.2.3 Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego
Vk=
Vb=
Vp=
VA=



254,0 dm3
gdzie: 

0,8 dm3
28,1 dm3
0,18

5,4 bar 
6 bar 

3,9 bar 
h – wysokość statyczna instalacji 24 m 

10 C
55 C
95 C

Wymagana minimalna pojemność podgrzewacza 2326 dm3

Dobrano dwa pojemnościowe podgrzewacze o łącznej pojemności od 2400dm3 do 3000dm3

2.2.5. Pompa obiegu solarnego
Przepływ 1,0 m3/h 
Opory przepływu 5,3 mH20 

Kolektory 0,24 mH20 
Podgrzewacz pojemnościowy 1,50 mH20 
Regulator przepływu 0,06 mH20 
Rurociągi 3,5 mH20 

2.3. Obieg rozładowania buforów
Przepływ wody  1720 dm3/h
Moc wymiennika rozładowania bufora 100 kW 

2.3.1 Wymiennik ciepła
Moc cieplna 100 KW

Strona gorąca
Czynnik Woda
Ciepło właściwe 4,19 kJ/kg*K
Przepływ 1,15 m3/h
Temperatura powrotu 15 C

Strona zimna
Czynnik Woda
Ciepło właściwe 4,19 kJ/kg*K
Przepływ 1,72 m3/h
Temperatura powrotu 10 C
Temperatura zasilania 60 C

Opory przepływu po stronie grzewczej 8
opory przepływu po stronie ogrzewanej 14

2.3.2 Regulator przepływu obiegu rozładowania bufora
Przepływ 1,72 m3/h 

Pojemność naczynia wzbiorczego
VN=(Vv+V2+Vk)*(pe+1)/(pe-pst)=

Vv – pojemność poduszki wodnej
V2 –przyrost objętości czynnika V2=VA*β=
β – współczynnik rozszerzalności  
pe – dopuszczalne nadciśnienie końcowe

pe=psi-0,1*psi=  
psi – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
pst – ciśnienie wstępne pst=1,5+0,1*h= 

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności co najmniej 260l

2.2.4 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
Tk – temperatura zimnej wody użytkowej
Tw – temperatura wody ciepłej w punkcie poboru
Tps – temperatura wody w podgrzewaczu solarnym

kPa 
kPa 



Współczynnik wypływu 8,1 m3/h
Strata ciśnienia na zaworze  H = 451

Dobrano regulator przepływu o zakresie przepływu 10-40 l/min

2.3.3 Zawór mieszający

Współczynnik wypływu 7,5 m3/h
Strata ciśnienia na zaworze  H = 526

2.3.4. Pompa rozładowania bufora
Przepływ 1,72 m3/h 
Opory przepływu 3,94 mH20 

Wymiennik ciepła 0,82 mH20 
Regulator przepływu 0,45 mH20 
Zawór mieszający 0,53 mH20 
Licznik ciepła 0,9 mH20 
Rurociągi 1,2 mH20 

Pojemność zbiorników 3 000 dm3
Pojemność rurociągów 86 dm3
Pojemność instalacji V= 3 086 dm3

121 dm3
999,7 kg/m3

0,0393

Pojemność całkowita naczynia 170 dm3
6 bar 

p – ciśnienie wstępne 1 bar 

2.3.6. Zawór bezpieczeństwa 

membranowy zawór bezpieczeństwa DN 1'' do=20mm
ciśnienie otwarcia zaworu 2,5 bar 
przepustowość zaworu 10,8 m3/h

Kvs =
mm H2O

Dobrano regulator temperatury bezpośredniego działania z zaworem trójdrogowym mieszającym 
DN32 Kvs=7,5 m3/h z termostatem o zakresie 30-90°C

Kvs =
mm H2O

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V∗ρ1∗∆υ= 

ρ1 – gęstość wody instalacyjnej 
∆υ − przyrost objętości wody

Vn=Vu*(pmax+1)/(pmax-p)=
pmax – maksymalne ciśnienie w naczyniu

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności co najmniej 170dm3

Dla podrzewacza o pojemności 1500dm3 dobrano zgodnie z kartą katalogową



3.ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Lp Wyszczególnienie Ilość

1 Kolektor słoneczny 6 baterii po 3 sztuki
Kolektor płaski o powierzchni absorbera nie mniej niż 2,5m2 18
Zestaw montażowy na dach płaski dla 3 kolektorów 6
System połączeń do 3 kolektorów z separatorem powietrza 5
System połączeń do 3 kolektorów bez wężyka (zacisk) 1
Regulator solarny 1
Płyn do układów solarnych 10L (koncentrat) 12

C1 Czujnik temperatury cieczy w kolektorze 1
C2 Czujnik temperatury cieczy w zbiorniku buforowym 2

Wizualizacja pracy instalacji 1
2 Zbiornik buforowy o pojemności minimum 1500dm3 z izolacją cieplną 2

3 Grupa pompowa instalacji solarnej z: 1
- pompą obiegu solarnego
- zaworem bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia 6bar
- manometrem
- zaworami odcinającymi i zwrotnymi

4 1
o pojemności całkowitej nie mniej niż 260dm3

5 Separator powietrza do instalacji solarnych 1
Dn25, na ciśnienie 10 bar i temperaturę 180°C

6 Regulator objętości przepływu do pracy z glikolem 6
zakres przepływu 0,5-15l/min.

7 Zawór bezpieczeństwa 6bar 3/4” 2

8 Zawór bezpieczeństwa membranowy DN1” do=20mm 1
ciśnienie otwarcia 6bar, temperatura 140°C

9 Zbiornik o pojemności ok.150dm3 1
dla przejęcia glikolu zrzucanego z zaworów bezpieczeństwa

10 Ręczna pompka skrzydełkowa o średnicy 25mm 1
11 Wymiennik ciepła płytowy lutowany o mocy 100kW 1

z izolacją 
12 1

wysokość podnoszenia 4mH2O dla przepływu 1,72m3/h 
13 Regulator przepływu DN25, na ciśnienie 10bar i przy +100°C, 1

14 1
przelicznikiem i z parą czujników Pt500

15 1
o pojemności całkowitej co najmniej 170dm3

16 Regulator temperatury bezpośredniego działania 1

17 1

18 Zawór bezpieczeństwa membranowy DN 25mm do=20mm 1
ciśnienie otwarcia 2,5bar

19 Zawór bezpieczeństwa membranowy DN 25mm do=20mm 1
ciśnienie otwarcia 6bar

20 Zawór odcinający kulowy DN15  Tmax200°C, p 10bar 11
do pracy z glikolem propylenowym

21 Zawór odcinający kulowy DN20 Tmax200°C, p 10bar 2
do pracy z glikolem propylenowym

Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej 

Pompa rozładowania bufora bezdławnicowa

Kvs=8,1m3/h, zakres przepływu 10-40 l/min
Licznik ciepła z przepływomierzem Qn=2,5m3/h, PN6

Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody grzewczej

z zaworem DN25 Kvs=7,5m3/h i termostatem o zakresie 30-90°C
Zawór elektromagnetyczny do wody 
DN32 Kv=18m3/h wersja NO z cewką



22 Zawór odcinający kulowy DN25 Tmax200°C, p 10bar 1
do pracy z glikolem propylenowym

23 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN15 Tmax150°C, p 10bar 8
do pracy z glikolem propylenowym

24 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20 Tmax150°C, p 10bar 3
do pracy z glikolem propylenowym

25 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN25 Tmax150°C, p 10bar 2
do pracy z glikolem propylenowym

26 Zawór odcinający kulowy gwintowany ze złączką do węża DN15 17
do pracy z glikolem propylenowym Tmax150°C, p 10bar

27 Zawór zwrotny DN15 Tmax150°C, p 10bar 1
do pracy z glikolem propylenowym

28 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN25 Tmax150°C, p 10bar 4
29 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32 Tmax150°C, p 10bar 4
30 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20 Tmax150°C, p 10bar 3

ze złączką do węża
31 Zawór zwrotny DN32 Tmax150°C, p 10bar 1
32 2
33 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN50 do wody użytkowej 2
34 Termometr techniczny 0-250°C 2
35 Termometr techniczny 0-100°C 4
36 Manometr centryczny M100 3/8” o zakresie 0-10bar z kurkiem 5

manometrycznym 3/8” 
37 Termometr techniczny 0-100°C do wody użytkowej 2
38 Manometr centryczny M100 3/8” o zakresie 0-10bar z kurkiem 2

manometrycznym 3/8” do wody użytkowej

39 4

40 1
41 Filtr siatkowy gwintowany Dn32, wielkość oczek 0,25mm 1

57m
86m
10m
84m

Rura stalowa bez szwu przewodowa ø42,4x2,6 15m
Rura stalowa bez szwu przewodowa ø33,2x2,6 16m
Rura stalowa bez szwu przewodowa ø26,9x2,6 5m
Rura stalowa ocynkowana Dn 50 7

Zabezpieczony zawór odcinający z szybkozłączką R1”

Automatyczny zawór odpowietrzający Dn 1/2”  PN 12 bar  z kurkiem 
odcinającym 
Automatyczny zawór odpowietrzający solarny Dn 1/2”  PN 12 bar  z kurkiem 
odcinającym

Rura miedziana φ18x1,0
Rura miedziana φ22x1,0
Rura miedziana φ28x1,5
Rura miedziana φ35x1,5
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    Opis techniczny  
 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 
- projekty techniczne innych bran� 
- obowi�zuj�ce przepisy, normy i zarz�dzenia 

 
2. Zakres opracowania 
 Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zasilaj�cych urz�dzenia 
wchodz�ce w skład technologii solarnej zawiera nast�puj�ce elementy: 

- rozdzielnic� RWC1, 
- instalacj� zasilenie urz�dze� technologicznych  
- instalacj�  przeciwprzepi�ciow� 
- poł�czenia główne i wyrównawcze 
Projekt obejmuje jedynie wykonanie zasilania urz�dze� technologii solarnej oraz 

wykonanie poł�cze� elektrycznych pomi�dzy automatyk�, a silnikami pomp, 
czujnikami temperatury, zaworami. Projekt nie obejmuje dostawy i monta�u urz�dze� 
technologicznych solarnej, w/w elementy uj�to w projekcie bran�y sanitarnej.  

Podł�czenie automatyki urz�dze� solarnych wraz z rozruchem wykona 
Wykonawca lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urz�dze�. 
 
3. Przeznaczenie obiektu 

Instalacja solarna w budynku biurowym w Warszawie przy ul.Konstruktorskiej 1A. 
 
4. Zasilanie projektowanej rozdzielni  

Zasilanie projektowanej rozdzielni RWC1, przyj�to z istniej�cego WLZ-tu 
doprowadzaj�cego energi� elektryczn� do przedmiotowego pomieszczenia. Nale�y z 
przed wył�cznika z istniej�cej tablicy rozdzielczej nn, w pomieszczeniu w�zła, 
odgał�zi� si� przewodem YLY�o 3x6,0mm2, prowadzonym w rurze typu RB32 na 
tynku. 
 
5. Rozdzielnia RWC1 

W pomieszczeniu w�zła cieplnego, zgodnie z rys. nr1 nale�y zainstalowa� tablic� 
rozdzielcz� RWC1, z której b�d� zasilane odbiory instalacji solarnej. Rozdzielnic� 
wykona� w oparciu o skrzynk� rozdzielcz� typu RN-65 o stopniu szczelno�ci IP65. 
Projektowan� rozdzielnice oraz odgał�zienia nale�y opisa� w trwały sposób, 
przejrzy�cie i zrozumiałym dla laika tekstem. 

Rozmieszczenie urz�dze� technologicznych oraz dokładn� lokalizacj� wypustów 
zasilaj�cych w/w urz�dzenia nale�y okre�li� według projektu bran�y sanitarnej. 
 
6. Układanie przewodów 

Przewody elektryczne 230V oraz przewody sterownicze nale�y prowadzi� na 
tynku na �cianie oraz pod sufitem podwieszanym w osłonie z rurek typu RB18. Rurki 
RB montowa� do �ciany i sufitu za pomoc� uchwytów dystansowych dwukrotnie 
zag�szczonych. Przewody do czujników, zaworów nale�y prowadzi� oddzielnie ni� 
przewody sieciowe zgodnie z zaleceniem producenta automatyki solarnej. 
 
7. Poł�czenia wyrównawcze 

Jako ochron� dodatkow� zaprojektowano samoczynne wył�czenie zasilania w 
układzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by� 
wyposa�one w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski 



 
4 

N nale�y odizolowa� od konstrukcji. Przewody PE poł�czy� ze stykami ochronnymi 
gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zł�cza energetycznego i tablicy oraz 
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem zł�czki 
�wiecznikowej). Przewód PE ma mie� izolacj� w kolorze �ółto-zielonym natomiast N 
w niebieskim. Dodatkowo nale�y do szyny wyrównawczej znajduj�cej si� w 
istniej�cym pomieszczeniu w�zła cieplnego za pomoc� przewodu LgY6mm2 nale�y 
podł�czy�: 

- przewody ochronne  lub ochronno-neutralne, 
- rury instalacji sanitarnych, 
- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp., 
- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 
- kanały wentylacyjne, 
- korytka kablowe, 
- inne masy metalowe. 

 
8.  Instalacja przeciwprzepi�ciowa 

Jako ochron� od przepi�� II stopnia zastosowano ochronniki   
przeciwprzepi�ciowe w rozdzielni kotłowni RWC1.  
 
9. Uwagi ko�cowe 
- Cało�� prac wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, przepisami BHP i 

PBUE oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
monta�owych” tom V – Instalacje elektryczne, 

- Szczegółowe lokalizacje wypustów do zasilania instalacji sanitarnych nale�y 
ustala� z projektem instalacji sanitarnych, 

- Projekt obejmuje jedynie wykonanie zasilania urz�dze� instalacji solarnej 
oraz wykonanie poł�cze� elektrycznych pomi�dzy regulatorem, a silnikami 
pomp, czujnikami temperatury, zaworami. Projekt nie obejmuje dostawy i 
monta	u urz�dze� technologicznych. W/w elementy uj�to w projekcie 
bran	y sanitarnej, 

- Podł�czenie automatyki urz�dze� solarnych wraz z rozruchem wykona 
Wykonawca lub autoryzowany serwis wg dostarczonej przez Producenta 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej w/w urz�dze�, 

- Szczegółow� lokalizacj� wypustów elektrycznych do zasilania urz�dze� 
technologii solarnej nale	y ustali
 zgodnie z dokumentacj� projektow� 
bran	y sanitarnej.   
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10. Rysunki  
-  Rzuty w�zła cieplengo rys. nr 1 
-  Rzut dachu  rys. nr 2 
-  Rozdzielnia RWC1 rys. nr 3 
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Zestawienie materiałów 
Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilo�
 

 I. Tablice rozdzielcze   
1.  Rozdzielnia RWC1 wyposa�ona w/g schematu  kpl 1 

 II. WLZty zasilaj�ce tablice rozdzielcze   
2.  YLY�o 3x6,0mm2 m 5 
3.  Rura RB32 m 5 

 III. Instalacja o�wietleniowa, gniazd wtykowych, poł�cze� 
wyrównawczych 

  

4.  YDY(�o) 3x1,5mm2 m 55 
5.  YStY2x1,0mm2 m 15 
6.  YStY3x1,0mm2 m 100 
7.  LgY�o6mm2 m 40 
8.  Rura RB18 m 185 
9.  Rura BE32 m 25 
10.  Obejma stalowa dla rur szt 5 

 V. Instalacja odgromowa    
11.  Drut FeZn ∅ 8mm m 15 
12.  Uchwyt do blachy szt 4 
13.  Maszt odgromowy wolnostoj�cy h=3,0m kpl 4 

Pozostałe drobne materiały dostarcza wykonawca bezpo�rednio na plac budowy. 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA 

BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 
OBIEKT BUDOWLANY:��������� Instalacja solarna w budynku biurowym 

w Warszawie przy ul.Konstruktorskiej 1A 
 

                        
�

ADRES BUDOWY:                ul.Konstruktorskiej 1A w Warszawie  
                                            
 
INWESTOR:                         Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i 

Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 
3A, 02-673 Warszawa 

 
 
 
PROJEKTANT: Wojciech Grudzi�ski,                                                       

Ul. Modli�ska 10,                                             
15-066 Białystok 
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1. Zakres robót: 
1.1. Monta� instalacji elektrycznych wn�trzowych, 
1.2. Monta� rozdzielni elektrycznych nn, 
1.3. Monta� WLZtów zasilaj�cych tablice elektryczne, 
1.4. Monta� instalacji przeciwprzepi�ciowej, 
1.5. Monta� instalacji odgromowej oraz uziemiaj�cej, 
1.6. Wykonanie zasilania urz�dze� technologi solarnej. 

 
2. Istniej�ce obiekty budowlane: 

2.1.  Istniej�cy budynek biurowy, 
2.2.  Istniej�ce instalacje znajduj�ce si� w budynku biurowym. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza
 zagro	enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi: 
3.1. Istniej�ca droga asfaltowa, 
3.2. Istniej�ce instalacje sanitarne. 
 

4. Przewidywane zagro	enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót 
budowlanych: 
4.1. Ryzyko pora�enia pr�dem elektrycznym podczas monta�u   projektowanych 

instalacji elektrycznych, 
4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wł�czania si� pojazdów do ruchu na 

pobliskich ulicach, 
4.3. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, d�wigi 

itp.), 
4.4. Mo�liwo�� uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysoko�ci, upuszczenia 

narz�dzi, niewła�ciwego obchodzenia si� z narz�dziami i maszynami 
budowlanymi, 

4.5. Zagro�enie po�arem wskutek awarii urz�dze� elektrycznych lub 
przypadkowego zaprószenia ognia. 

 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
5.1. Bezpo�rednio przed przyst�pieniem do prac nale�y zapozna� pracowników 

z zagro�eniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli� instrukta�u z 
zakresu prowadzonych robót  wł�cznie z wykonaniem wpisu do dziennika 
budowlanego. 

 
6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro	enia zdrowia. 
6.1. Zaleca si� organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  

bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
6.2. Nale�y zapewni� pracownikom odzie� ochronn� i sprz�t ochronny osobistej  

oraz  dopilnowa� aby �rodki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, 
6.3. Zaleca si� wykonywanie prac przy urz�dzeniach elektrycznych wył�czonych 

spod napi�cia oraz zastosowa� odpowiednie zabezpieczenie przed 
przypadkowym zał�czeniem napi�cia, 

6.4. Apteczka pierwszej pomocy, 
6.5. Telefon komórkowy. 
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Białystok 14.05.2010r. 

  
 
 
  O�WIADCZENIE 

 

O�wiadczam, �e projekt instalacji elektrycznych zasilaj�cych instalacj� solarn� 
w budynku biurowym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A jest sporz�dzony 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Projektant:  Wojciech Grudzi�ski 
 
 
 
 
 

Sprawdzaj�cy:  Marek Jodkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
                          O  P  I  S       T  E  C  H  N  I C  Z  N  Y 
 
            MONTAŻU     KOLEKTORÓW    SŁONECZNYCH   W   BUDYNKU     
             BIUROWYM W WARSZAWIE  PRZY UL. KONSTRUKTORSKIEJ 1A  
 
 
 
     PROJEKT:  Instalacja solarna 
 
 
     OBIEKT:    Budynek biurowy w Warszawie ul. Konstruktorska 1A 
 
 
     INWESTOR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
                             ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 
 
 
 
    OPIS MOCOWANIA KOLEKTORÓW  SŁONECZNYCH 
 
 
       
    Instalację solarną składającą się z  sześciu zestawów  po dwa kolektory w  
    zestawie zlokalizowano na dachu budynku biurowego w miejscach oznaczonych  
    na   rzucie dachu. 
    Jest to stropodach  wentylowany pogrążony  o spadku 5% . 
    Konstrukcję stropodachu stanowią żelbetowe płyty korytkowe. Dach pokryty jest  
    papą termozgrzewalną. 
    Konstrukcja dachu oraz pokrycie  jest w bardzo dobrym stanie technicznym i 
    dodatkowe jej  obciążenie kolektorami  nie spowoduje osłabienia nośności  
    konstrukcji. 
    Kolektory dostarczane przez producenta wyposażone są w konstrukcję wsporczą  
    umożliwiającą ich montaż pod kątem do połaci dachu – zgodnie z dołączoną  
    instrukcja ich montażu – co warunkuje udzielenie gwarancji na cały system. 
     
     Z uwagi na  ustawienie  kolektorów pod kątem około 45 stopni do połaci dachowej  
     narażone są one na obciążenie wiatrem. 
     Dla zapewnienia stabilności zamocowania należy zastosować dodatkowe szyny  
     profilowane w kształcie U przymocowane  KSM 8/80 do dachu w  ustawione  
     równolegle do siebie tak aby znajdowały się u góry i u dołu podstawy trójkąta  
     wsporczego. 
     W szynach profilowanych wykonać nacięcia  w miejscach zamocowania  
     trójkątnych konstrukcji wsporczych  i w nacięciach umieścić podstawy trójkąta  
     wsporczego   
     Do tak przygotowanej podstawy przymocować systemową konstrukcję wsporczą  
     używając śrub prętowych M12. 
 



 
 
     Zaleca się aby prace montażowe na dachu wykonali dekarze, którzy  
     jednocześnie  uszczelnią  wszelkie przejścia konstrukcji wsporczej przez pokrycie  
     dachowe. 
     Prace na dachu prowadzić w porozumieniu z  firmą udzielającą gwarancji na  
     wykonane już pokrycie dachowe.  
     Wszelka ingerencja na dachu  bez  zgody  gwaranta spowoduje utratę gwarancji  
     na  szczelność pokrycia. 
      
     
                                                                                       
 
                                                                             Opracowanie: 






