
Opis zadania 

Celem zadania jest: 

 wymiana istniejącego agregatu wody lodowej oraz osprzętu towarzyszącego, obsługującego 

centrale wentylacyjne w budynku A, 

 przebudowa węzła hydraulicznego na podeście maszynowni, 

 wymiana naczynia przeponowego, 

 wymiana pompy obiegowej, zamontowanej  w budynku A w pomieszczeniu A005, zasilającej 

wymienniki dwóch central 

 Podłączenie istniejącego agregatu Daikin oraz nowego agregatu WL do zmodernizowanej 

instalacji. 

 Wykonanie sterowania pracą agregatów poprzez nadrzędny sterownik mikroprocesorowy. 

 Uzupełnienie instalacji roztworem glikolu etylenowego, o stężeniu pozwalającym na pracę 

w temperaturze otoczenia do -250C. 

Stan istniejący: 

Na podeście maszynowni zamontowane są dwa agregaty WL. które obsługują instalacje zasilania 
central według poniższego zestawienia: 

 agregat wody lodowej firmy Clivet, typ WRAT 362, zasilający bezpośrednio rurociągiem 

stalowym DN65 centrale 15N i 24N w piwnicy budynku A, pomieszczenie A005, 

 agregat Daikin EWAP 110MBYNN, zasilający, poprzez sprzęgło hydrauliczne, centrale 

w budynku E. 

Stan istniejący w maszynowni na podeście, został przedstawiony na schemacie nr 1. 

Opis wymaganych prac: 

Wyeksploatowany agregat wody lodowej CLIVET, typ WRAT 362 należy przygotować do 
demontażu i utylizacji, a następnie zdemontować. Z podestu maszynowni zdjąć za pomocą dźwigu. 

W miejsce zdemontowanego agregatu wstawić dźwigiem nowy agregat wody lodowej na 
podest, ustawić we właściwym miejscu i zamontować do podestu zgodnie z jego dokumentacją 
techniczno-ruchową. 

Nowy agregat podłączyć do instalacji elektrycznej za pośrednictwem istniejącej wewnętrznej 
linii zasilającej, która była wykorzystywana do zasilania zdemontowanego agregatu. Wymienić 
zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczające WLZ nowego agregatu. 

Agregat Daikin wyłączyć z ruchu i przygotować do rozszczelnienia instalacji hydraulicznej 
układu pierwotnego.  

Zdemontować rurociąg strony pierwotnej przy agregacie oraz przy sprzęgle hydraulicznym oraz 
zdemontować rurociągi układu wtórnego, zamontowane przy sprzęgle. Sprzęgło poddać czyszczeniu 
i kontroli stanu technicznego i ustawić w nowej pozycji montażowej, zgodnie ze schematem nr 2. 

Przebudować węzeł w maszynowni obu układów i podłączyć do urządzeń, zgodnie 
ze schematem nr 3 oraz 4. 

Zamontować nowe naczynie przeponowe o pojemności 50L oraz podłączyć hydraulicznie 
do króćca sprzęgła hydraulicznego ½”. 

Wymienić pompę układu zasilającego N15 oraz N24, pracującą w pomieszczeniu A005 
na nową, a starą przeznaczyć na utylizację. 



Przebudowaną część instalacji przepłukać i poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,43 bar 
ciśnienia roboczego. Po pozytywnym wyniku próby uzupełnić instalację roztworem glikolu etylowego 
o stężeniu pozwalającym na pracę do -250C. 

Nowe rurociągi zaizolować termicznie matą kauczukową o grubości 25mm. Ubytki izolacji na 
istniejących rurociągach oraz na sprzęgle uzupełnić do stanu właściwego pierwotnej grubości ich 
izolacji. 

Wykonać instalację sterowniczą zgodnie ze schematem nr 5, 

Zastosować sterownik który będzie zarządzał pozwoleniem na pracę obu agregatów 
za pośrednictwem wbudowanych w agregaty styków bezpotencjałowych. 

Będzie powiadamiał o awarii któregoś z urządzeń za pomocą lampki sygnalizacyjnej, 
zamontowanej w pomieszczeniu technicznym budynku, na podstawie zbieranych informacji 
z wbudowanych styków alarmowych w agregatach WL. 

Zabudować czujnik PT w sprzęgle hydraulicznym, przez który będzie wykonywany pomiar 
aktualnej temperatury zładu. Na podstawie tej wartości temperatury sterownik będzie zwierał 
poszczególne styki z pozwoleniem na prace agregatów. 

W zależności od tępa przyrostu temperatury, sterownik ma załączać jedno urządzenie, a przy 
braku osiągniecia żądanego parametru w określonym czacie, musi dołączyć drugie. Sterownik musi 
posiadać funkcję rotacji agregatów na podstawie czasu ich pracy. 

Przygotować dokumentację powykonawczą, zawierającą między innymi: 

 niezbędne protokoły prób i sprawdzeń wykonywanych i przebudowywanych instalacji, 

 protokół z przeprowadzonego szkolenia wyznaczonych  osób z obsługi technicznej obiektu, 

 schematu powykonawczego wykonanej przebudowy, zawierającego lokalizację i opis 

zamontowanej armatury i urządzeń, 

 instrukcję obsługi sterownika nowego agregatu WL, 

 instrukcję obsługi sterownika nadrzędnego układu, 

 DTR dostarczonego agregatu WL, 

 DTR zamontowanej pompy, 

 certyfikaty i dopuszczenia urządzeń i armatury zamontowanej w ramach tego zadania, 

wymagane przy dopuszczeniu do zabudowy w instalacje. 

Dokumentacja ma być wykonana w trzech egzemplarzach oraz oprawiona w trwałą oprawę, 

niepozwalającą na późniejsze zmiany jej zawartości. 


