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WARUNKI TEGHNICZNE nr WT ZEC 9/2016

W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wplynql do CoWlK, ustala siq ustala siq warunki rozbudowy istniejqcego wqzla

cieplnego o uklad podgrzewu ciepNej wody w budynku, polo2onym przy ul. Bema 19 na dzialce nr 4-95/91 w m'

Bartoszyce:

1. Miejscem wlqczenia pzedmiotowej rozbudowy wqzla cieplowniczego jest istniejqce przylqcze cieplownicze

2"DN32, dostarczaiqce czynnik grzewczy do przedmiotowego budynku. Wfqczenia dokona6 za pierwszymi

zaworami odcinajqcymi.

2. Obliczeniowe szacunkowe natqZenie przeptywu no6nika ciepla (odpowiadajqce lqcznej mocy cieplnei 0.059 MW

= c.o. 0.039 MW + c.w. 0.020 MW i parametrom 1 10/550C) wynosi 0.92 Vh.

3. Wwqztach cieplowniczych nalezy stosowad wymienniki ciepla.

4. Urzqdzenie regulujqce temperaturq c.w.u. oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy nale2y zainstalowad

na wysokoparametrowym przewodzie powrotnym za pienarszym zaworem odcinajqcym (po stronie wqzla).

Op6r przylqczaiwqzla nie powinien przekracza6 0.10 MPa.

Nosnikiem ciepla jest woda o parametrach zmiennych w zaleZnosci od temperatury zewngtrznej w sezonie

grzewczym - maksymalnie 110/55oC istaNych poza sezonem grzewczym 70/35oC dla cel6w przygotowania

ciedej wody u2ytkowej, parametry obliczeniowe wewnqtrznej instalacji c.o. pzyjmowad 65/45oC lub ni2sze.

Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Nalezy uzgodni6 z COWIK projeKy

budowlane rozbudowy wqzfa cieplnego i wewnqtrznej instalacji odbiorczejwraz z obliczeniem zapotzebowania

ciepla. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COW|K". W dokumentacji nalezy jednoznacznie okre5li6

wielko66 mocy zam6wionej.

Warunkiem dostawy cieplej wody jest podpisanie aneksu do obecnie obowiqzujqcej umowy sprzedazy ciepla'

Okres wazno$ci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich wydania.

podstawa prawna: Ustawa z 10.04,1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22006 r' nr 89 poz. 625 ze zm')'

Rozpoz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania system6w

ciepNown. (Dz, U. nr 16, poz. 92), Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 17.Q9.2010 r. w sprawie szczeg' zasad

ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczefi z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 201Q r' nr 194, poz. 1291)'
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