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Przedsiebiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o. w Stargardzie podaje  nastepujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przytacza cieplnego:

1) Zaprojektowa6 przytacze cieplne w technologii preizolowanej LOGSTOR w systemie rur

podw6jnych     Twinpipe,     od     istniejacej     sieci     ciep+owniczej     2     x     DN     125     mm

(2    x    139,7   /   225   mm   -   izolacja   seria   2),    biegnacej   wzdfuz   ul.    Szczecihskiej
(na dz.  nr geod.101/5 w obr.  8),  do budynku siedziby jednostek organizacyjnych  ENEA
Operator Sp. z o.o. przy ul. Szczecihskiej  146 (dz.  nr geod. 286/2 i 289/1, obr.  5).

2) Projektowane   przytacze  cieplne   nalezy  poprowadzi6  najkr6tsza  trasa  od   istniejacej
sieci, przez ul. Szczecihska, do wej§cia na teren Odbiorcy (na dz. nr geod. 286/2) i dalej
w kierunku w?zfa cieplnego.

3) Srednica projektowanego przytacza:             2 x DN 50 mm (60,3+60,3#00 mm).
D+ugo§6 projektowanego przytacza -  ok.  80 in.

4) \/Vlaczenie  projektowanego  przytacza  do  istniejacej  sieci  zaprojektowa6  za  pomoca
'twcinki  na  goraco".  Na  odgatezieniu  od  projektowanej  sieci  przewidzie6  preizolowane

zawory odcinajace.
Przytacze   cieplne   po   wprowadzeniu   do   budynku    (pomieszczenja   w?zfa)    nalezy
zakohczy6 zaworami kulowymi do wspawania BALLOMAX firmy BROEN.

5) System  alarmowy dla  projektowanego przytacza nalezy zaprojektowa6 jako niezalezny
z  detektorem   usterek  typ  ACN4N   (230  V,   50   Hz),   z  modutem  transmisji   danych
typ ACN4RS (RS232).

6)  Na  etapie  projektowania  nalezy  uzgodni6  z  PEC  przebieg  trasy  przytacza  cieplnego
jak r6wniez plan systemu alarmowego.

7) Parametry sieci cieptowniczej -12070 °C.
8) Trase  przytacza  naleay  zaprojektowa6  z  uwzglednieniem  Projektu  przebudowy  drogi

powiatowej  1704Z od skrzyzowania z droga 1703Z -Lipnik -Stargard do skrzyzowania
z droga krajowa nr 20 opracowanego przez DIM  Pracownia  Projektowa   Dfog  i Most6w
Ryszard Kowalski, Szczecin ul. Sosnowa 6a.
Dodatkowo przebieg  projektowanego przytacza musi  uwzglednia6 projekty przebudowy
innych  sieci  uzbrojenia  podziemnego,  realizowanych  w  ramach  budowy  i  przebudowy
dr6g w zakresie opracowania.

9)  Lokalizacje  pl'zyfacza  cieplnego  w  pasie  drogowym  ul.  Szczecihskiej  nalezy  uzgodni6
z Zarzadem Dr6g Powiatowych.

[n°;a|i::i:ji?o:+To#ycz§aroE:wi:kanL#. Mlj:]1s/:je:o:br.  8  nalezy  uzgodni6  w  Wydziale
Pozostata  cze§6  projektowanego  przyJacza  cieplnego  wraz  z  wej§ciem  do  budynku
nalezy uzgodni6 z wfa§cicielem terenu (obiektu przytaczanego).

10) Projektowane  przytacze  cieplne  nalezy  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powiatowym  w celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozlivvej
kolizji mi?dzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zafacznik:    Plan sytuacyjny-Skala   1/1000.
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Warunki techniczne na wvkonanie proiektu budowlanego przyJacza cieplnego
do budynku Centrum Ksztafcenia Zawodowego przv ul. Bema 6

(dz] nr qeodE 432. obr.10) w Staraardzie

Przedsi?biorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z o.o.  w Stargardzie podaje  nastepujace warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego przyJacza cieplnego:

1)   Zaprojektowa6  przyJacze  cieplne  w technologii  preizolowanej  LOGSTOR  w  systemie

rur   podw6jnych   Twinpipe,    od    istniejacej   sieci   cieptowniczej   2    x    DN    200   mm

(2    x   219,1    /   315   mm),    biegnacej   w   pasie   drogowym   ul.    Bema,   do   budynku

Centrum  Ksztatcenia Zawodowego przy ul.  Bema 6 (dz.  nr geod. 432, obr.10).

2)   Projektowane  przyfacze  cieplne  nalezy  poprowadzi6  najkr6tsza  trasa  od   istniejacej
sieci,   przez  teren   zielony   na   dziatce   Odbiorcy   (dz.   nr  geod.   432,   obr.   10),   przy
istniejacych   budynkach   od   strony   ul.   Bema   i   dalej   w   kierunku   wezfa   cieplnego,
do  granicy  dz.   nr  geod.   431,   obr.10   (przewidywana  trasa  zaznaczona   na   planie
sytuacyjnym -zatacznik).

3)   Srednice projektowanego przytacza:
-odgatezienie od  istn. sieci przez teren Odbiorcy do wys. dz.  nr geod. 431

2 x  DN  100 mm  (114,3+114,3/315 mm)

-wej§cie do wezfa                                                                 2 x DN 40 mm (48,3+48,3/160mm).

Dl.ugo§6 proj.ektowanego przytacza -  ok. 210 in.
4)  \/Vlaczenie   projektowanego   przytacza  do   istniejacej   sieci  za   istniejacymj  zaworami

odcinajacymi preizolowanymi 2 x  DN  100 mm (na dziatce Odbiorcy).
Przytacze   cieplne   po   wprowadzeniu   do   budynku   (pomieszczenia   wezfa)   naleay
zakohczy6 zaworami kulowymi do wspawania BALLOMAX firmy BROEN.

5)   System alarmowy dla projektowanego przytacza nalezy zaprojektowa6 jako niezalezny
z  detektorem   usterek  typ  ACN4N   (230  V,   50   Hz),  z  modutem  transmisji  danych
typ ACN4RS (RS232).

6)   Na  etapie  projektowania  nalezy  uzgodni6  z  PEC  przebieg  trasy  przytacza  cieplnego
jak r6wniez plan systemu alarmowego.

7)   Parametry sieci cieptowniczej -12070 °C.
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Miejskiego.

Pozostafa  cz?§6  przyfacza  cieplnego  wraz  z  wej§ciem  do  budynku  nalezy  uzgodni6
z wta§cicielem terenu (obiektu przytaczanego).

9)   Projektowane  przytacze  cieplne  nalezy  uzgodni6  takze  na  naradzie  koordynacyjnej
w  Starostwie  Powiatowym  w celu  wyeliminowania  zagrozeh  wynikajacych  z  mozliwej
kolizji mi?dzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zafacznik:    Plan sytuacyjny-Skala   1/1000.
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