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Zawartość opracowania 
 

 
I. Cześć opisowa  
 
1. Opis techniczny instalacji wewnętrznej wod. kan. i c.o.. 
 
 
 
II.  Część rysunkowa  

 
1. RZUT VI - PIĘTRA: INSTALACJA WOD. - KAN. STAN ISTNIEJACY      skala 1: 100 
2. RZUT VI - PIĘTRA:  INSTALACJA WOD. - KAN. STAN  PROJEKTOWANY  
      skala 1: 100 
3. RZUT  VI - PIĘTRA:  STAN  ISTNIEJACY instal. c.o.   skala 1: 100 
4. RZUT  VI - PIĘTRA:  STAN  PROJEKTOWANY instal. c.o.   skala 1: 100 
5. Rozwinięcie instal. c.o.: STAN  PROJEKTOWANY    skala 1: 100 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu instalacji wod. kan. i c.o. remontowanych pomieszczeń 
biurowych i toalet w budynku Delegatury Warmińsko – Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Ełku  przy ul. Mickiewicza 15. 
 
1. Podstawa opracowania 
-  Projekt architektoniczno - budowlany 
-  Obowiązujące normy i normatywy 
- Uzgodnienia z inwestorem 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznej wod. - kan. i c.o.  
remontowanych pomieszczeń biurowych i toalet w budynku Delegatury Warmińsko – 
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku  przy ul. Mickiewicza 15. 
 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa: 

Projektowaną instalację wodociągową wody zimnej włączyć do istniejącej instalacji  
w budynku. Projektuje się instalacje wodociągową z rur polipropylenowych łączonych za 
pomocą zgrzewania w/g średnic jak na rysunkach roboczych. Jako przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej projektuje się ogrzewacz przepływowy OP-5 U umywalkowy 3,5 - 5,5 kW. 
Rury wodociągowe w bruzdach prowadzić w otulinach z pianki poliuretanowej gr. 9,0 mm. 
W miejscach przejść przez przegrody budowlane instalację prowadzić w rurach osłonowych. 
Trasę przewodów i rozmieszczenie armatury pokazano w części graficznej projektu.  

 
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna: 

Projektowaną instalację kanalizacyjną włączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej  
w budynku. Projektuje się instalację kanalizacyjną z rur PCV łączonych za pomocą kielichów  
z uszczelkami gumowymi. Trasę przewodów i średnice pokazano w części graficznej 
projektu.  
 
3. Opis instalacji c.o. 
- V strefa klimatyczna te = - 24°C  
-  Parametry instalacji 80/60°C  
-  Czynnik grzejny – woda 
-  System ogrzewania – dwururowy  
 

Należy wykorzystać istniejącą instalację c.o. w budynku łączoną przez spawanie.  
W związku z projektowaną toaletą dla klientów 2b należy zdemontować grzejnik żeliwny TA 
5/1 oraz gałązki grzejnikowe φ 10 mm. W pozostałych pomieszczeniach przewidzianych do 
remontu należy dokonać wymiany istniejących grzejników żeliwnych TA – 1 na grzejniki 
stalowe płytowe typ „C” boczno zasilane. W pomieszczeniu 2a oraz 2b przy projektowanych 
grzejnikach należy zamontować zawory termostatyczne podwójnej regulacji φ 10 mm. 

5. Uwagi końcowe: 
 Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” część II Instalacje sanitarne. W przypadku zmian 
powiadomić autora niniejszego opracowania.  

Opracował: 


