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PARAMETRY MINIMUM DLA INSTALACJI OZE: 
MINIMALNE WYMAGANIA STAWIANE INSTALACJOM 

 
Parametry minimalne wymagane dla instalacji OZE realizowanych w projekcie pn. „Odnawialne 

źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice”. W ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 

Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy.   

Informacja dla potencjalnych Wykonawców: Parametry minimalne należy odnieść do 

realizowanego typu instalacji i w odniesieniu do konkretnej instalacji OZE dla danego 

Zamawiającego (Grantobiorcy), której wielkość i moc została określona w Opracowaniu Sytuacyjno 

– Technicznym dla Grantobiorcy, stanowiącym CZĘŚĆ I Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.  

Wymagania dotyczą wszystkich wykonawców biorących udział w projekcie grantowym.  

Wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do sporządzania projektów budowlanych dla wykonywanych 
instalacji. Projekty budowlane powinny być wykonywane przez osoby uprawnione (posiadające 
uprawnienia budowlane w danej branży) i przez nie podpisywane i ostemplowane.  
Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć dokumenty powykonawcze w tym projekty 
powykonawcze.  

Opomiarowana musi zostać:  
- produkcja brutto energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV, 
- produkcja energii cieplnej wyprodukowanej przez instalację solarną, 

- produkcja energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł na pellet, 

- produkcja energii cieplnej wyprodukowanej przez PC do CO, 

- produkcja energii cieplnej wyprodukowanej przez PC do CWU. 

I.  INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA – wymagania: 
Moduł :  

Nazwa parametru Wartość 
Sposób weryfikacji spełnienia 

wymaganego parametru 

Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa 

Liczba ogniw 120 (60 ogniw ciętych na pół) Karta katalogowa 

Liczba szynowodów  Nie mniej niż 4 Karta katalogowa 

Moc modułu Nie mniejsza niż 330 Wp  
(w warunkach STC - standardowe warunki testu: 

natężenie nasłonecznienia 1000 W/m2, 

temperatura ogniwa 25°C i liczba masowa 

atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z 

badań wykonanym przez niezależną od producenta 

jednostkę.  

Karta katalogowa 
Do każdego modułu musi być 

dołączony raport z flash testu 

zawierający nr seryjny modułu 

oraz potwierdzający jego 

parametry zgodne z podanymi  

w dokumentacji wykonawczej.  

Sprawność modułu Nie mniejsza niż 19,5 % Karta katalogowa 

Współczynnik temperaturowy 

Pmax 
max: - 0,38%/oC Karta katalogowa  

 

Dopuszczalny prąd wsteczny / 

Zabezpieczenie Przepięciowe  
Nie mniej niż 20 A Karta katalogowa 
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Rama Aluminiowa, o grubości minimum 35 mm Karta katalogowa 

Możliwość współpracy  

z falownikami 

beztransformatorowymi 

Tak Karta katalogowa lub deklaracja 

producenta 

Szkło przednie z powłoką 

antyrefleksyjną 
Tak Karta katalogowa lub deklaracja 

producenta 

Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa 

Wymagane normy (lub 

równoważne) 
PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 
PN-EN 61215-1:2017-01 
PN-EN 62716: 2014-02 
 

Karta katalogowa 

Maksymalny spadek mocy po 

pierwszym roku pracy 
Nie większy niż 3% Karta katalogowa lub deklaracja 

producenta 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji 

Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat.  

Liniowa przy rocznym spadku nie większym niż 

0,7% rok z uwzględnieniem maksymalnego spadku 

po pierwszym roku nie większym niż 3%. 
Po 25 latach nie mniej niż 80%  

Warunki gwarancji 

 

Falownik  :  

00, Wartość 

Sposób weryfikacji 

spełnienia 

wymaganego 

parametru 

Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa 

Liczba zasilanych faz 1 lub 3  Karta katalogowa 

Maksymalne napięcie prądu stałego Nie więcej niż 1000 V Karta katalogowa 

Minimalna sprawność euro 96,50 %  Karta katalogowa 

Stopień ochrony                          min. IP 65 Karta katalogowa  

Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu Nie więcej niż 3% Karta katalogowa  

Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją Tak Karta katalogowa 

Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak Karta katalogowa 

Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - 

warystor 
Tak Karta katalogowa 

Monitoring parametrów sieci Tak Karta katalogowa 

Temperaturowy zakres pracy (min.) –25°C... + (min.) 60°C  Karta katalogowa 

Sposób chłodzenia Naturalna konwekcja lub 

wymuszona wewnętrzna 
Karta katalogowa 

Protokół komunikacji RS 232, RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa 

  Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub  Bluetooth Karta katalogowa 

Gwarancja  Nie mniej niż 10 lat Warunki gwarancji 

 

Inwerter musi umożliwiać: 

 gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  

w  instalacji, 
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 podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych, 

 kontrolowanie procesu przekazywania energii, 

 archiwizację danych pomiarowych. 

Inwerter musi zawierać wyświetlacz lub posiadać inną możliwość odczytu danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposób odczytu danych należy uzgodnić każdorazowo  

z właścicielem nieruchomości. 

 

Minimalna zestawienie materiałowe instalacji :  

Lp. Nazwa jm. ilość 

1.  Moduły fotowoltaiczne  Kpl W zależności od mocy instalacji  

2.  Optymalizator mocy szt. Optymalizatory muszą być stosowane 

zgodnie z ilością modułów (jeden 

optymalizator na jeden moduł) 

3.  Skrzynka AC  szt. 1 

4.  Licznik energii brutto lub zabudowany licznik w falowniku - 

umożliwiający automatyczną i cykliczną wysyłkę danych do 

wspólnego systemu monitoringu gromadzącego pozostałe 

dane związane z produkcją i zużyciem energii w 

gospodarstwie domowym beneficjenta (mieszkańca) 

szt. 1 

5.  System montażowy - konstrukcja systemowa kpl. 1 

6.  Kable fotowoltaiczne PV kpl.  1 

7.  Konektory MC4 (+ oraz -) - lub inne. Konektory muszą być 

kompatybilne z zastosowanymi modułami. 

kpl. 1 

8.  Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC dobrany do 

instalacji. Jeżeli odległość od inwertera  do modułów jest 

większa niż 10m zastosować drugą skrzynkę DC z 

ogranicznikami przepięć w pobliżu modułów. 

kpl. 1 

9.  Inwerter szt. 1 

10.  Okablowanie AC  kpl. 1 

11.  Rozłącznik nadprądowy po stronie AC szt. 1 

12.  Rozłącznik nadprądowy po stronie DC zabudowany w 

skrzynce  

szt.. 1 

13.  Uziemienie instalacji PV poniżej 10 Ω kpl. 1 

14.  Zdalny system monitorowania instalacji o ilości 

wyprodukowanej energii elektrycznej do systemu 

monitoringu gromadzącego pozostałe dane związane z 

produkcją. 

kpl.  1 

 

Wymagania dla konstrukcji :  

Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać kompletnym systemem i rozwiązaniami firm 

spełniających kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.  
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Konstrukcja wsporcza pod moduły PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali 

nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (zgodnie z normą równoważną).  

Zestaw konstrukcji musi być dedykowany do rodzaju dachu oraz poszycia. Konstrukcja musi posiadać 

certyfikat TUV  lub równoważne. 

Zabezpieczenie instalacji:  
- przeciwporażeniowa zgodnie z normą : PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną), 
- przeciwprzepięciową zgodnie z normą : PN-HD 60364-7-712:2016 ( lub równoważną), 
- ochrona odgromowa : PN-EN 62305-2:2012 dla budynków posiadających instalację odgromową. 
 

Optymalizator mocy :  

Instalacje muszą posiadać optymalizatory mocy. Stosowanie optymalizatorów pożądane jest  
w przypadkach niedopasowania prądowo-napięciowego w modułach PV. 

Takie niedopasowanie pojawia się nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Może się pojawić z uwagi 
na: 

 Tolerancję parametrów prądowo-napięciowych stosowaną przez producentów modułów PV, 

 Nierównomierne starzenie się poszczególnych ogniw w modułach PV, 

 Punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modułów, 

 Nierównomierne nagrzewanie się modułów i ogniw w module, 

 Refleksy świetlne, załamanie promieni słonecznych na krawędzi chmury, 

 Uszkodzenie diod obejściowych lub ogniw w module PV. 

Dodatkowo dla instalacji 6,5 kWp i powyżej należy zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną zgodnie  
z projektem budowlanym oraz uzgodnieniem z rzeczoznawcą przeciwpożarowym.  

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 miesięcy), 
posiadać gwarancję producentów zgodnie z wymaganiami minimalnymi określonymi w tabelach, 
posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. 

Minimalna zawartość projektów instalacji fotowoltaicznych: 

 Karty katalogowe zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury; 

 Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania oraz 
doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu; 

 Potwierdzenie czytelnym podpisem akceptacji przyjętych rozwiązań przez właściciela budynku; 

 Rysunek/rzut dachu z lokalizacją modułów fotowoltaicznych, ich ułożeniem względem stron świata, 
w przypadku montażu na gruncie sporządzić plan sytuacyjny urządzeń. Obowiązkowo podać wymiary 
dachu, odległości modułów do obrzeży poszycia dachu, kalenicy. Podać  sposób kotwiczenia 
konstrukcji montażowej instalacji PV do konstrukcji dachu. Dla konstrukcji balastowej podać 
minimalną wagę dociążenia konstrukcji; 

 Rodzaj poszycia dachu;  

 Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej; 

 Podać minimalne przekroje przewodów DC i AC  wraz z obliczeniami na spadek napięcia (DC do 1%)  
i (AC do 3%);  

 Odległości modułów do instalacji odgromowej (jeśli dotyczy); 
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 Opis zabezpieczeń przepięciowych, przeciwporażeniowych. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych 
dla instalacji 6,5 kWp i powyżej mocy;   

 Miejsce montażu falownika zgodne z dobrą praktyką;  

 Miejsce przyłącza instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku; 

 Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC, AC i PE);   

 Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;  

 Projekt musi zawierać ocenę konstrukcji dachu wydaną przez uprawnionego konstruktora.  
 
Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem. Projekt budowlany musi być sporządzony i podpisany przez 
projektanta branży elektrycznej oraz konstrukcyjnej.  
Projekt budowlany przed rozpoczęciem prac montażowych musi zostać zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Dla instalacji 6,5 kWp i większej, projekt musi być uzgodniony z Rzeczoznawcą P.Poż. oraz podpisany 
przez w/w Rzeczoznawcę.  
 

II. INSTALACJA SOLARNA:  
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń dla instalacji składającej się z dwóch lub trzech 

płyt solarnych: 

Lp. Wyszczególnienie urządzeń i armatury (parametry minimum) Jednostka Ilość 

1. Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym  szt. 2/3/4 

2. Zasobnik solarny dwuwężownicowy o pojemności 250/300/400 dm3  szt. 1 

3. Grupa pompowa solarna  kpl. 1 

4. Sterownik  kpl. 1 

5. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej o poj. 18 dm3 

z szybkozłączką do glikolu  

szt. 1 

6. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. o poj. 24 dm3  

z szybkozłączką  

szt. 1 

7. Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. DN20  szt. 1 

8. Termostatyczny zawór mieszający DN20  szt. 1 

9. Zawór kulowy z filtrem DN20 szt. 1 

10. Zawór kulowy odcinający DN20 szt. 3 

11. Zawór kulowy bez rączki DN20 szt. 1 

12. Zawór zwrotny DN20 szt.  3 

13. Zawór spustowy DN15 szt. 1 

14. Filtr wodny DN20 szt. 1 

15. Reduktor ciśnienia szt. 1 

16. Licznik ciepła (ciepłomierz) szt. 1 
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17. Odpowietrznik DN15 szt. 1 

18. Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy  

o parametrach min. Q = 0,6 m3/h  H = 0,8 mH2O 

szt. 1 

19. Rura instalacji solarnej dn16 w izolacji, z przewodem sygnałowym,  

z kształtkami, uchwytami mocującymi itp.  

kpl. 1 

20. Rura instalacji wody zimnej i c.w.u dn 25, np.: PP, w izolacji,  

z kształtkami, uchwytami mocującymi itp. 

kpl. 1 

21. Rura instalacji wody c.o. dn 25 np.: PP stabilizowane lub z wkładką 

Al., w izolacji, z kształtkami, uchwytami mocującymi itp. 

kpl. 1 

22. Płyn solarny  kpl. 1 

23. Czujniki temperatury  kpl. 1 

24. Inne niezbędne materiały montażowe kpl. 1 

 

Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera. 

Kolektory słoneczne powinny charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi 

niż niżej wymienione.  

Minimalne parametry kolektorów słonecznych: 

● Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur  

Tm-Ta=30oK  (wg normy PN EN 12975-2:2007 lub równoważnej): >1355 W; 

● Minimalna powierzchnia czynna absorbera pojedynczego kolektora: >1,9 m2; 

● Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni czynnej (apertury), potwierdzona 

Solar Keymark, wydanym przez akredytowane laboratorium: >82 %; 

● Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1: 3,81 W/(m2K); 

● Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 : 0,02 W/(m2K2); 

● Minimalna grubość szkła: 3,2 mm; 

● Rodzaj absorbera: absorber i orurowanie z materiałów jednorodnych; 

● Gwarantowany minimalny uzysk roczny 525kWh/m2a; 

● Układ absorbera: typowy (harfowy/meandrowy/podwójna harfa); 

● Układ hydrauliczny kolektora: miedziany lub aluminiowy; 

● Typ materiał obudowy: aluminiowa rama; bądź anodowana; 

● Współczynnik absorbcji   powłoki absorbera nie mniejsza niż 95 ± 2%; 

● Emisja powłoki absorbera nie większa niż 5 ± 2%; 

● Obudowa kolektorów aluminiowa, aluminiowa lakierowana lub anodowana na ciemny kolor, 

izolowana cieplnie. 
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UWAGA:  

Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez 

akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1:2007: „Słoneczne systemy grzewcze  

i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią 

powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN 12975-2:2007: 

„Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” 

wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg nrom PN-EN 

12975-1:2007 oraz PN-EN 12975-2:2007. 

 

Zasobnik c.w.u. :  

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali nierdzewnej typu Duplex, z króćcem umożliwiającym zamontowanie 

grzałki elektrycznej. Wężownice ze stali nierdzewnej gładkiej 316L . Podłączenie do górnej wężownicy 

instalacji c.o. . Zasobnik musi posiadać minimum dwie wężownice.  Zasobnik będzie pełnił funkcję 

podstawowego zbiornika c.w.u., który połączony będzie z istniejąca instalacją c.w.u. Klasa 

energetyczna zasobnika min D.  

Nazwa parametru Wartość 

Grubość izolacji  40 mm 

Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej 

(250/300/400) 

0,7 / 1,2m2 

Min. powierzchnia górnej wężownicy (250/300/400) 0,7 / 0,8m2 

Króciec wyj. c.w.u. w górnej części 

podgrzewacza 

Max. Wysokości zbiorników (250/300/400) 1,85 / 1,60m 

Min. Średnica zasobnika (250/300/400)  600 do 710 mm 

Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy 6 bar 

Materiał zasobnika Stal Duplex 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji (wraz z pompami i armaturą) muszą być fabrycznie nowe  

(nie starsze niż 12 miesięcy), posiadać gwarancję producentów nie krótszą niż 5 lat (od daty 

bezusterkowego odbioru), posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania 

w języku polskim. 

System zdalnej kontroli i monitoringu instalacji solarnej  

lub  

Serownik systemu solarnego umożliwiający cykliczny odczyt ilości wyprodukowanej energii cieplnej   

z obowiązkiem “ręcznego” podawania tych danych przez mieszkańca w odstępach czasu 6 miesięcy  

do wspólnego systemu monitoringu gromadzącego pozostałe dane związane z produkcją i zużyciem 

energii w gospodarstwie domowym beneficjenta. 
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 Minimalna zawartość projektu dla kolektorów słonecznych:   
 

 Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania oraz 
doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu; 

 DTR zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury; 

 Rysunek techniczny zawierający obrys budynku oraz lokalizację kotłowni pomieszczenia technicznego 
oraz trasę prowadzonych rurociągów w budynku; 

 Rysunek szczegółowy kotłowni/pomieszczenia technicznego, zawierający jego wymiary 
oraz wysokość a także lokalizację i rozmieszczenie instalowanych urządzeń technicznych; 

 Schemat technologiczny wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz opisem 
poszczególnych elementów; 

 Potwierdzenie czytelnym podpisem zatwierdzenia projektu przez właściciela budynku; 

 Rysunek/rzut dachu z lokalizacją kolektorów, ich ułożeniem względem stron świata,  
w przypadku montowania na gruncie zaznaczyć wszystko na mapie. Obowiązkowo podane wymiary 
dachu. Odległości kolektorów słonecznych do obrzeży poszycia dachu, kalenicy. Sposób kotwiczenia 
konstrukcji montażowej instalacji kolektorów do konstrukcji dachu. Dla konstrukcji balastowej podać 
minimalną wagę dociążenia; 

 Rodzaj poszycia dachu; 

 Rysunek konstrukcji mocowania kolektorów słonecznych do dachu lub gruntu; 

 Projekt musi zawierać ocenę konstrukcji dachu wydaną przez uprawnionego konstruktora. 
 
Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem. Projekt budowlany musi być sporządzony i podpisany  
przez projektanta branży sanitarnej oraz konstrukcyjnej.  
 
Projekt budowlany przed rozpoczęciem prac montażowych musi zostać zaakceptowany  
przez Inspektora Nadzoru. 
 

III. POMPA C.W.U.:  
Wymagania minimum stawiane urządzeniom: 

 Zbiornik wody pionowy – stojący, zintegrowany z pompą ciepła; 

 Minimalny wymagany współczynnik wg (A15/W15-55) COP 3,2; 

 Pompa musi być wyposażona w termostat spełniający min. podstawowe 3 funkcje: zakres 

regulacji temperatury wody min. 40 – 55 °C, wbudowany system antyzamarzaniowy, bezpiecznik 

(wyłącznik) termiczny; 

 Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody i uniknięcia strat ciepła izolacja zbiornika 

powinna być wykonana np. z pianki poliuretanowej o grubości min. 50 mm; 

 Zbiornik powinien być stalowy zabezpieczony warstwą antykorozyjną, dodatkowo zabezpieczony 

również anodą tytanową lub magnezową. Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika 

powinna wynosić minimum 260 l; 

 Urządzenie musi posiadać system ochrony przeciwko rozwojowi bakterii Legionella; 

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa przygotowania cieplej wody należy dostarczyć urządzenie 

posiadające miedzianą grzałkę elektryczną zabudowaną w zbiorniku w standardzie (moc grzałki 

elektrycznej nie mniejsza niż 1,5 kW lub dobrana do urządzenia, która będzie mogła służyć  

do okresowego dogrzewania wody np. w okresie zimowym. Grzałka musi umożliwiać podgrzanie 
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wody do 75oC; 

 Zbiornik pompy ciepła powinien posiadać dodatkowy wymiennik spiralny o minimalnej 

powierzchni 1m2, dający możliwość podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (kotła c.o., 

kolektorów słonecznych); 

 Ze względu na właściwości przekazywania energii, skraplacz pompy ciepła musi być nawinięty  

na zewnątrz w dolnej części zbiornika. Parownik wykonany musi być z miedzi z lamelami 

aluminiowymi zwiększającymi powierzchnię wymiany ciepła. Ponadto dla wysokich parametrów 

urządzenia układ chłodniczy pompy ciepła powinien być wyposażony w sprężarkę rotacyjną, 

termostatyczny zawór rozprężny; oraz dla bezpieczeństwa: presostat niskiego i wysokiego 

ciśnienia; 

 Urządzenie powinno dawać możliwość pracy na powietrzu z wewnątrz pomieszczenia (bez 

wykonywania przebić przez ściany zewnętrzne), a także z opcję pracy z wymianą powietrza 

zewnętrznego – przez podłączenie kanałów powietrznych do urządzenia. Warunkiem pracy  

na powietrzu z obiegu wewnątrz pomieszczenia jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji  

oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na poziomie 30 m3; 

 W przypadku braku wystarczającej kubatury pomieszczenia muszą zostać wykonane kanały 

doprowadzające i odprowadzające powietrze do i z pompy ciepła. Kanały należy wykonać z rur 

gładkich o niskich oporach przepływu o średnicy min. 160 mm. Kanały muszą zostać 

wyprowadzone na zewnątrz budynku. Konfiguracja kanałów powinna być dostosowana  

do wymagań producenta urządzenia, tak by nie generować zbyt dużych oporów powietrza, gdyż 

to negatywnie wpływa na pracę urządzenia. Urządzenie powinno być wyposażone w wentylator 

promieniowy pozwalający na dostarczenie w odpowiedniej ilości powietrza do urządzenia; 

 Ze względu na różne miejsca i sposoby montażu, podłączenie obiegu powietrza powinno być 

możliwe pod różnymi kątami. Preferowane króćce przyłączeniowe powietrzne wyprowadzone  

do góry, które umożliwiają montaż rur w różnych kierunkach; 

 Ze względu na możliwość montażu w niższych pomieszczaniach urządzenie powinno mieć 

wysokość dopasowaną do warunków technicznych pomieszczenia; 

 Ze względu na komfort użytkowników urządzenie powinno mieć moc akustyczną wynoszącą 

maksymalnie 59 dB; 

 Urządzenie powinno być wyposażone w sterownik zamontowany fabrycznie z funkcjami 

minimum: 

- panel obsługi wyświetlający aktualną temperaturę, czytelny wyświetlacz, 

- eco (praca pompy ciepła – oszczędzanie energii), 

- tryb ekspresowy podgrzania c.w.u., 

- automatycznie wymuszany tryb antylegionella minimum co 30 dni, 

- możliwość zaprogramowania tygodniowego pracy urządzenia wg harmonogramu, 

- możliwość obsługi dodatkowego źródła w postaci kotła lub kolektorów słonecznych, 

 Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilającego: 7 ÷ 35oC, 

 Pracując, pompa ciepła ochładza powietrze, jednocześnie je osusza, wykraplając wilgoć zawartą 

w powietrzu. Zatem istnieje możliwość skierowania ochłodzonego powietrza do dowolnego  

pomieszczenia, celem jego częściowego chłodzenia, 

 Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić maksymalnie 430 W, 

 Ponadto dla ochrony antykorozyjnej zbiornika wymagana anoda tytanowa lub magnezowa 



 

10 

 

zbiornika, 

 moc grzewcza pompy ciepła min 2kW, 

 zabudowana w zbiorniku grzałka elektryczna o mocy min. 2kW. 
 
Sterownik posiadający funkcję m.in.:  

 oszczędzanie energii, 

 tryb ekspresowy podgrzania c.w.u., 

 automatyczne przypomnienie o okresowym przegrzewaniu zbiornika lub automatyczna 
realizacja przegrzewu zbiornika, 

 możliwość obsługi przez sterownik pompy cyrkulacyjnej c.w.u., 

 możliwość obsługi pompy obiegowej dodatkowego źródła (solara/kotła), 

 COP urządzenia  minimum 3,2 ( A15/W10-55). 

 

Koszty kwalifikowane i materiały:  

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje: 

 montaż powietrznych pomp ciepła zintegrowanych z zasobnikiem c.w.u.,  

 montaż instalacji rur powietrznych oraz wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej,  

 izolacja termiczna rurociągów i armatury,   

 położenie okablowania do podłączenia pomp ciepła,  

 podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. wraz z armaturą w tym pompa ładowania,  

 montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu, 

 montaż czujników temperatury, 

 montaż czytników ciepła,  

 wykonanie włączenia do istniejącego układu c.w.u.  

 izolowanie przewodów i rur,  

 wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa 

części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót 

budowlanych), 

 wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego, 

 przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawności działania, 

 kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, 

 inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji, 

 wykonanie systemu monitorowania, (zasięg sieci zapewnia Grantobiorca),  

 zawór spustowy,  

 reduktor ciśnienia wody,  

 zawory zwrotne,  

 odprowadzenie skroplin do kanalizacji (lub uzgodnić inne rozwiązanie z Inspektorem), 

 naczynie przeponowe. 
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Koszty niekwalifikowane:  

a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych 

do montażu zestawów pomp powietrznych: 

 instalacji wody zimnej, 

 instalacji ciepłej wody użytkowej, 

 instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się,  

że instalacja elektryczna została doprowadzona do pomieszczenia montażu pompy,  

b) do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących 

pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez: 

 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia, 

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie 

poniżej 5°C, 

 zasięg sieci internetowej w miejscu posadowienia pompy,  

c) w gestii właściciela budynku pozostaje także: 

 wszelkie prace demontażowe (z wyjątkiem poprzedniego zasobnika), w tym mebli  

i zabudów, futryn, drzwi itd. kolidujących z montażem instalacji pompy. 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji (wraz z pompami i armaturą) muszą być fabrycznie nowe  

(nie starsze niż 12 miesięcy), posiadać gwarancję producentów nie krótszą niż 5 lat (od daty 

bezusterkowego odbioru), posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania 

w języku polskim. 

System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet umożliwiający zdalny odczyt ilości 

wyprodukowanej energii cieplnej  

lub 

System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet sterownik umożliwiający cykliczny 

odczyt ilości wyprodukowanej energii cieplnej z obowiązkiem “ręcznego” podawania tych danych 

przez mieszkańca w odstępach czasu 6 miesięcy. 

 

Minimalna zawartość dla projektów pomy ciepła C.W.U.       
 

 Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania  
oraz doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu; 

 DTR zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury; 

 Rysunek techniczny zawierający obrys budynku oraz lokalizację kotłowni/ pomieszczenia kotłowni 
oraz trasę prowadzonych rurociągów w budynku; 

 Rysunek szczegółowy kotłowni/pomieszczenia technicznego, zawierający jego wymiary  
oraz wysokość a także lokalizację i rozmieszczenie instalowanych urządzeń technicznych; 

 Schemat technologiczny wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz opisem 
poszczególnych elementów; 

 Potwierdzenie czytelnym podpisem zatwierdzenia projektu przez właściciela budynku. 
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Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem. Projekt budowlany musi być sporządzony i podpisany  
przez projektanta branży sanitarnej oraz konstrukcyjnej.  
 
Projekt budowlany przed rozpoczęciem prac montażowych musi zostać zaakceptowany  
przez Inspektora Nadzoru. 
 

IV.     POMPA C.O. i C.W.U. 
 Pompa typu monoblock lub split; 

 Maksymalna temperatura zasilania: min. 55 st.; 

 COP nie mniej niż 4,1 w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej; 

 Moc grzewcza (A7W35) nie mniejsza niż 6W; 

 Sprężarka inwerterowa, scroll, rotacyjna lub sprężarka on/off. Dla On/off obligatoryjne 
zastosować bufor; 

 Klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego i parametru W35 (ogrzewanie 
niskotemperaturowe) i W55 (ogrzewanie wysokotemperaturowe); 

 Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej; 

 Parownik lamelowy (miedziany z lamelami aluminiowymi); 

 Duży, cichy modułowy wentylator (w przypadku niższych mocy jeden wentylator, w przypadku 
większych – dwa). Moc akustyczna nie wyższa niż 80 dBa, potwierdzona badaniami wg. 
Normy EN 12102 w niezależnej jednostce akredytacyjnej lub wg normy równoważnej; 

 Zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej; minimalna moc grzałki 
elektrycznej to 3 kW; 

 Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie. 

 System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet; 

 Zakres pracy urządzenia dla funkcji c.o. (temperatury powietrza): -20oC  ÷ +25oC; 

 Panel sterujący z wyświetlaczem, który może pełnić  funkcję termostatu pokojowego; 

 Sterownik urządzenia z możliwością ustawienia harmonogramu jej pracy. Możliwe sterowanie 
dwoma obiegami grzewczymi: obieg ogrzewania podłogowego (pompa obiegowa i mieszacz)  
i grzejników (pompa obiegowa); 

 Sterownik i menu w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna; 

 Wbudowana w urządzeniu elektroniczna pompa obiegowa inwerterowa o płynnej 
automatycznej  regulacji wydajności mocy górnego źródła lub zewnętrzny moduł pompowy  
o płynnej regulacji przepływu; 

 Automatyka wykrywająca zanik faz i kolejność przemienności faz. (dotyczy sprężarki on-off); 

 Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrócenie obiegu; 

 Zabudowany w urządzeniu zawór czterodrogowy; 

 System świeżej wody z systemem automatycznego odkamieniania wężownicy. 
 
Koszty kwalifikowane i materiały :  

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje: 

 montaż powietrznych pomp ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania,  

 montaż instalacji rur czynnika cieplnego oraz wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej,  

 położenie okablowania do podłączenia pomp ciepła,  

 podłączenie do istniejącej instalacji C.O. wraz z armaturą, 
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 montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu, 

 montaż czujników temperatury, 

 montaż czytników ciepła,  

 izolowanie przewodów i rur w zakresie wykonanego podłączenia,  

 wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia 

instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa 

części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót 

budowlanych), 

 wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego, 

 kontrole, próby, uruchomienie, rozruch i regulacja instalacji, 

 inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji, 

 wykonanie systemu monitorowania, (zasięg sieci internetowej zapewnia Grantobiorca),  

 zawór spustowy,  

 reduktor ciśnienia wody, (jeśli instalacja dla prawidłowego działania wymaga reduktora), 

 zawory zwrotne,  

 odprowadzenie skroplin do kanalizacji,(lub uzgodnić inne rozwiązanie z Inspektorem), 

 naczynie przeponowe,  

 wykonanie stabilnego fundamentu z odwonieniem pod jednostkę zewnętrzna pompy ciepła. 

 

Koszty niekwalifikowane :  

d) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych 

do montażu zestawów pomp powietrznych C.O.: 

 instalacji wody zimnej, 

 instalacji centralnego ogrzewania, 

 instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. Zakłada się,  

że instalacja elektryczna została doprowadzona do pomieszczenia montażu pompy,  

e) do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących 

pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez: 

 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia, 

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie 

poniżej 5°C, 

 zasięg sieci internetowej w miejscu posadowienia pompy,  

f) w gestii właściciela budynku pozostaje także: 

 wszelkie prace demontażowe (z wyjątkiem poprzedniego zasobnika), w tym mebli  

i zabudów, futryn, drzwi itd. kolidujących z montażem instalacji pompy. 

 
Urządzenia wchodzące w skład instalacji (wraz z pompami i armaturą) muszą być fabrycznie nowe  

(nie starsze niż 12 miesięcy), posiadać gwarancję producentów nie krótszą niż 5 lat (od daty 

bezusterkowego odbioru), posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania 

w języku polskim. 
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System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet umożliwiający zdalny odczyt ilości 

wyprodukowanej energii cieplnej  

lub 

System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet sterownik umożliwiający cykliczny 

odczyt ilości wyprodukowanej energii cieplnej  z obowiązkiem “ręcznego” podawania tych danych 

przez mieszkańca w odstępach czasu 6 miesięcy.  

 
 Minimalna zawartość dla projektów pomy ciepła c.o. i c.w.u.   
 

 Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania  
oraz doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu; 

 DTR zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury; 

 Rysunek techniczny zawierający obrys budynku oraz lokalizację kotłowni/ pomieszczenia kotłowni 
oraz trasę prowadzonych rurociągów w budynku; 

 Rysunek szczegółowy kotłowni/pomieszczenia technicznego, zawierający jego wymiary  
oraz wysokość a także lokalizację i rozmieszczenie instalowanych urządzeń technicznych; 

 Schemat technologiczny wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz opisem 
poszczególnych elementów; 

 Potwierdzenie czytelnym podpisem zatwierdzenia projektu przez właściciela budynku. 
 
Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem. Projekt budowlany musi być sporządzony i podpisany  
przez projektanta branży sanitarnej oraz konstrukcyjnej.  
 
Projekt budowlany przed rozpoczęciem prac montażowych musi zostać zaakceptowany  
przez Inspektora Nadzoru. 
 

V. KOCIOŁ NA BIOMASĘ - PELLET:  
Zestaw kotła c.o. na biomasę musi zawierać co najmniej: 

 Kocioł c.o. opalany biomasą – pellet,  

 Elektroniczny zespół pompowy wraz ze sterowaniem: c.o., c.w.u. i zaworem 

czterodrogowym z siłownikiem, 

 Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) 

niezbędną do podłączenia kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u., 

 Ciepłomierz. 

Minimalne wymagania kotła: 

 Sprawność nominalna nie mniejsza niż 90,6%, 

 Pojemność zasobnika kotła bez konieczności załadunku paliwa  w zależności od mocy kotła  

powinna wynosić min 180 dm 3 ,   

 Kocioł na paliwo biomasa typu pellet 6-8mm,  
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 Stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O₂ odniesione  

do spalin suchych dla obciążenia 100%  dla mocy nominalnej i minimalnej kotła nie może 

osiągać wartości większej niż 40 mg/m³, OGC nie więcej niż 20 mg/m³, 

 Kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną 

(wykonaną z korpusu np. żeliwnego z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą 

obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów odcinających oraz tarczowych 

termometrów),  

 Maksymalne ciśnienie robocze kotła wynosi 0,18 MPa, 

 Maksymalna temperatura robocza 85°C , 

 W celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej na poziomie 55°C zaleca się 

zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem,  

 Zakres pracy temperatury na sterowniku 55 – 85 °C, 

 Pojemność zasobnika dobrana w ten sposób, aby zapewnić możliwość co najmniej 3-dniowej 

pracy kotła bez konieczności załadunku paliwa 180/400 dm3, 

 Zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo, 

 Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa 

– zabezpieczenie STB,  

 Palnik przystosowany do spalania tylko biomasy, 

 Palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotności do 10%, 

 Palnik wrzutkowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem, 

 Obudowę zewnętrzną kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną, 

 Kocioł musi być malowany proszkowo, 

 Kocioł musi posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa, 

 Kocioł musi posiadać automatyczny ślimakowy podajnik. 

 

Kocioł musi charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, na podstawie środków wykonawczych 

do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Koszty kwalifikowane:  

- kocioł c.o. opalany biomasą – pellet,  

- zespół pompowy wraz ze sterowaniem, 

- komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną, niezbędny  

do podłączenia kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u., 

- zabezpieczenie układu, 

- płukanie układu oraz próby ciśnieniowe c.o., 

- uruchomienie instalacji (tzw. odpalenie), 

- przeszkolenie Użytkownika, 

- sporządzenie instrukcji obsługi,  

- demontaż starego kotła oraz wyniesienie na zewnątrz budynku w miejsce wskazane  

przez Grantobiorcę w obrębie posesji,  
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- montaż w układzie zamkniętym wraz z zabezpieczeniem instalacji,  

- naczynia przeponowe (jeśli dotyczy) , 

- naczynie wzbiorcze, (jeśli dotyczy), 

- wężownica schładzająca (jeśli dotyczy), 

- energooszczędna pompa obiegowa c.o. i c.w.u. oraz pompa obiegu kotłowego,   

- automatyczny zawór trójdrogowy lub czterodrogowy mieszający z siłownikiem, jako 

zabezpieczenie powrotu przed dopływem zbyt zimnej wody powrotnej z instalacji c.o., 

- zawór bezpieczeństwa wg wytycznych producenta kotła, 

- w przypadku układu zamkniętego zawór schładzający, 

- odpowietrzniki automatyczne lub inne,  

- ciepłomierz (jeśli dotyczy), 

- system monitorowania wraz z modemem,  

- filtry i zawory zwrotne,  

- inne nie wymienione a niezbędne do poprawnego działania instalacji. 

W gestii właściciela budynku jest: 

- dostosowanie szerokości przejść technicznych lub ewentualnie wykonanie tymczasowych 

otworów montażowych umożliwiających wprowadzenie nowych urządzeń kotłowni, 

wykonanie podestu pod kocioł, 

- wykonanie prac remontowych będących następstwem prac montażowych takich jak: 

malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych 

drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku, 

- wykonanie  instalacji elektrycznej do podłączenie kotła, 

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej przed podłączeniem kotła o dopuszczeniu komina 

do eksploatacji; opinia ma zawierać również informację o ciągu kominowym oraz o wentylacji 

nawiewnej w tym o wymiarach kratki wywiewnej, 

- przedłożenie pozytywnej opinii kominiarskiej Gminie, z którą podpisał umowę finansowania 

inwestycji lub w przypadku negatywnej opinii kominiarskiej stosowne zobowiązanie  

do usunięcia wad kanału spalinowego oraz innych wad wskazanych przez kominiarza do 

czasu wykonania nowej technologii kotłowni, 

- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do aktualnych przepisów prawa budowlanego,  

- zapewnienie wentylacji nawiewnej i wywiewnej,  

- ewentualne dostosowanie komina dymnego,  

W gestii właściciela budynku pozostaje również zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych 

do montażu kotłów na biomasę: 

 instalacji centralnego ogrzewania, 

 instalacji wody zimnej, 

 instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 

Grantobiorca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace najpóźniej na dzień montażu kotła. 
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Sterownik kotła:  
powinien posiadać możliwość podłączenia panelu pokojowego umożliwiającego odczyt parametrów  
z regulatora: Sterowanie wszystkimi dostępnymi obiegami, informacje o ilości paliwa w zasobniku – 
informacja graficzna /dźwiękowa w razie braku paliwa, temperatura c.w.u., temperatura kotła, 
temperatura zewnętrzna, zegar z kalendarzem – zegar umożliwia zaprogramowanie w cyklu 
tygodniowym wymaganych temperatur pokojowych oraz ciepłej wody użytkowej. 

W celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej na poziomie 55°C zaleca  
się zastosowanie zaworu wielodrogowego/mieszającego z siłownikiem.   

Kotły muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą  zgodnie z normą PN-EN 303-5 
„Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 
o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/WE z dnia  
21 października 2009 r. charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym 
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone  
w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009  oraz certyfikatu 
potwierdzającego klasę energetyczną kotła wg Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2015/1187  
z dnia 27 kwietnia 2015. 
 
Urządzenia wchodzące w skład instalacji (wraz z pompami i armaturą) muszą być fabrycznie nowe  

(nie starsze niż 12 miesięcy), posiadać gwarancję producentów nie krótszą niż 5 lat (od daty 

bezusterkowego odbioru), posiadać wymagane certyfikaty, posiadać instrukcję obsługi i użytkowania 

w języku polskim. 

 
W celu zobrazowania ilości wytworzonej przez kocioł c.o energii cieplnej należy  zamontować  
na zasilaniu układu c.o. i c.w.u. ciepłomierz zliczający ilość wyprodukowanej energii cieplnej lub inne 
urządzenie np. funkcje w sterowniku obrazującą zliczanie wyprodukowanej energii cieplnej 
wytworzonej przez kocioł  
lub 

Sterownik kotła umożliwiający cykliczny odczyt ilości wyprodukowanej energii cieplnej   

z obowiązkiem “ręcznego” podawania tych danych przez mieszkańca w odstępach czasu 12 miesięcy 

do wspólnego systemu monitoringu gromadzącego pozostałe dane związane z produkcją i zużyciem 

energii w gospodarstwie domowym. 

 

Minimalna zawartość projektu dla kotła na biomasę – pellet: 
 

 Zwięzły opis techniczny zawierający informacje co do zakresu robót, technologii ich wykonania  
oraz doboru urządzeń zgodnie z wymogami programu; 

 DTR zastosowanych urządzeń spełniających wytyczne z regulaminu oraz procedury; 

 Rysunek techniczny zawierający obrys budynku oraz lokalizację kotłowni/ oraz trasę prowadzonych 
rurociągów w budynku, lokalizację przewodu dymnego oraz przewodów wentylacyjnych; 

 Rysunek szczegółowy kotłowni/pomieszczenia technicznego, zawierający jego wymiary  
oraz wysokość a także lokalizację i rozmieszczenie instalowanych urządzeń oraz armatury; 

 Schemat technologiczny wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz opisem 
poszczególnych elementów;  

 Potwierdzenie czytelnym podpisem zatwierdzenia projektu przez właściciela budynku; 
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 Zaznaczenie elementów wymaganych normą dla kotłowni na paliwa stałe jak np. lokalizację kominów 
dymowych i wentylacyjnych, lokalizacja nawiewu, odprowadzenie wody ze zrzutu układu  
itp. (wymagania zawarte w przywołanej normie). 
 
Projekt budowlany winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie 
obowiązującym prawodawstwem. Projekt budowlany musi być sporządzony i podpisany  
przez projektanta branży sanitarnej.  
 
Projekt budowlany przed rozpoczęciem prac montażowych musi zostać zaakceptowany  
przez Inspektora Nadzoru. 
 

Grantobiorca udostępni media niezbędne do robót budowlanych. 


