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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania
oraz ciepła technologicznego.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania w zakresie wykonania i odbioru robót
polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
1.3.Zakres Robót objętych ST
Ustalenia
-

zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie:
demontażu istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,
montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania,
montażu nowych grzejników,
montażu projektowanego układu solarnego,
montażu izolacji cieplnych,
podłączeniu nagrzewnicy istniejącej centrali wentylacyjnej,
prac remontowych związanych z modernizacją instalacji ogrzewczych.

1.4.Określenia podstawowe
•
Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz
z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
•
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.
•
Ciśnienie robocze instalacji, trob
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.
•
Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym
punkcie instalacji.
•
Ciśnienie próbne, Ppróbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
•
Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej
20°C.
•
Ciśnienie robocze urządzenia
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy
z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego
w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
•
Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
•
Średnica nominalna (DN lub dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00 Wymagania ogólne
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
1.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
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2.MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
•
•

•

•

•

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak
bezpieczeństwa,
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich własności technicznych.
3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST - 00 Wymagania ogólne.

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogólne.

4.2.

Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny
być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania
robót Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca
się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.

Ponadto:
•
Instalacje ogrzewcze powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
•
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie
wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
•
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane
przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we
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właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych
5.2.

Szczegółowe zasady wykonywania robót

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych w obiekcie
•
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów
możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
•
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są
rury.
•
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.
•
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji),
•
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
•
Nie dopuszcza się- prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
•
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
•
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na
kondygnację.
•
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą
min. 8 cm (:t 0,5 cm) - uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40.
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny
montaż tych przewodów.
•
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się- znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla
patrzącego na ścianę).
•
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony
pomieszczenia.
•
Przewody poziome wody grzejnej należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej .
5.2.2. Podpory
•
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
•
Maksymalny odstęp między podporami przewodów: instalacji c.o. i wody do nagrzewnic
wentylacyjnych - wg Warunków technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, tabela 6,
5.2.3. Tuleje ochronne
•
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
•
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
•
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
•
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony,
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty
tarczką ochronną.
•
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
•
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie wykonawczym.
•
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności
i wodoszczelności.
•
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
5.2.4. Wykonanie regulacji instalacji
•
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy
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•
•

eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być
ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie wykonawczym instalacji.
5.2.6. Izolacja cieplna
•
Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.
•
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
•
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego,
powinny być zgodne z projektem wykonawczym
•
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
•
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
•
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
•
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
5.2.7 Oznaczanie
•
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie wykonawczym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi danej instalacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji
•

Warunki wykonania badania szczelności
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów
częściowych.
- nie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad
wartość ciśnienia próbnego.
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

•

Badania odbiorcze innych elementów w instalacji
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak agregat wody lodowej, zbiornik buforowy
w układzie sprzęgła hydraulicznego, naczynie wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt
instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych
badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,
w protokóle należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych
badań.

6.2.2.Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej
•

Prowadzenie badania
-

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być
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-

-

•

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione
w protokóle odbioru. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,
- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła,
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich
połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów.
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za
pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań.
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja
powinna być przedstawiona do ponownych badań.

Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób
określony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powołanych normach
i rozporządzeniach.

7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST- 00 Wymaganie ogólne.
2. Jednostką obmiaru jest:
m
sztuka
komplet
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór techniczny instalacji
•

•

•

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą
uzyskanie założonych parametrów czynników: grzejnego i chłodniczego temperatura zasilania,
przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt
ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru
ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu
w eksploatacji;
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
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PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
• Dz. U. Nr 89 z dnia 25-08-1994 z późniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo
budowlane)
• Dz. U. Nr 75 z dnia 15-06-2002 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12-04-2002)
• Dz. U. Nr 202 z dnia 16-09-2004 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych)
• Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Zeszyt 5. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL z września 2002 r., zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
• PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny współczynniki
przenikania ciepła. Metoda obliczania
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze
3
do 600m
• PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
• PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
• PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
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