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ANKIETA DO DOBORU URZĄDZEŃ WĘZŁA 

C.O.   +   WENTYLACJA   +   CIEPŁA WODA  

 

Obiekt: ……………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………. 

 

Dane techniczne: 

Ciśnienie wody sieciowej max. zasilania/min. powrotu wg  WT   P.K. THERMA  

Ciśnienie dyspozycyjne wody sieciowej    wg  WT   P.K. THERMA 

Temperatury zasilania wody sieciowej (P.K. THERMA)   120÷65oC  

Temperatura wody sieciowej regulowana jest w funkcji temperatury zewnętrznej. 

 

Układ sterowania      sterownik/regulator pogodowy *) 

   *) węzły eksploatowane przez P.K.Therma Sp. z o.o. muszą być wyposażone w sterownik. 

 

Blok c.o. 

� dla tzew= -20°C 

Moc cieplna układu        ........  kW 

Temperatury wody obiegu grzewczego      .../....  oC 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne      ........  kPa 

Max. ciśnienie pracy instalacji      ......... bar 

Ciśnienie statyczne (wysokość budynku)     ......... m 

Objętość zładu        ......... m3 

 

Blok wentylacji 

� dla tzew= -20°C 

Moc cieplna układu        ........  kW 

Temperatury wody obiegu grzewczego      .../....  oC 

� dla tzew= +5°C 

Moc cieplna układu        ........  kW 

Temperatury wody obiegu grzewczego      .../....  oC 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne      ........  kPa 

Max. ciśnienie pracy instalacji      ......... bar 

Ciśnienie statyczne (wysokość budynku)     ......... m 

Objętość zładu        ......... m3 
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Blok c.w. 

Moc cieplna układu c.w.       ..........  kW 

Temperatury c.w.u dla odbiorcy      55/10   oC 

Straty obiegu cyrkulacji c.w.       ........... kPa 

Zasobniki c.w.u (ze stali nierdzewnej lub emaliowany)    
(pojemność zasobnika ustalana jest indywidualnie) 

 

Odbiory c.w.u liczba: 

 

- lokali handlowych (umyw. x ..........szt) 

 

- lokali biurowych (umyw. x ............szt) 

 

- mieszkań ............... 

wyposazenie jednego mieszkania 

umywalka    x .......szt. 

zlew    x .......szt. 

wanna/natrysk  x .......szt. 

 

- liczba mieszkańców                 ............ osób 

 

Dopuszczalne ciśnienie pracy instalacji ciepłej wody użytkowej    ............ bar 

Ciśnienie wody wodociągowej na przyłączu do bloku ciepłej wody   ............ bar 

 

(Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.w. /z uwagi na bezpieczeństwo instalacji oraz minimalizację 

wycieków wody użytkownika z zabezpieczeń instalacji c.w./ musi być większe, o co najmniej 1,5bar 

od ciśnienia wody wodociągowej na przyłączu. W przypadku niespełnienia w/w warunku Administrator 

obiektu winien własnym staraniem zabudować wspólny reduktor ciśnienia wody wodociągowej 

obejmujący instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej). 

 

 

W zakresie c.w.u P.K. Therma podgrzewa dostarczoną wodę zimną. 

 

Podłączenie elektryczne       230/400 V  

 

 

Tel. kontaktowy .................................. 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

.........................                ...................................... 


