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WYTYCZNE ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYKONANIA 

AUTOMATYKI I STEROWANIA   INSTALACJI GEOTERMI DO 

PRZYGOTOWANIA C.W.U. I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO DO 

CENTRAL WENTYLACYJNYCH

1. Stan istniejący.

  Dotychczasowa instalacja ciepłownicza, wentylacyjna i chłodnicza składa się z 
następujących elementów:
- instalacji technologicznej parowej kotłowni kontenerowej opalanej lekkim olejem 
opałowym. Ciśnienie robocze pary 0,5 bara. Kotłownia wyposażona w jeden kocioł parowy z 
własnym układem sterowania. Instalacja służy do nawilżania powietrza w centralach 
wentylacyjnych, do wykonywania przegrzewów instalacji c.w.u. i w stanach awaryjnych, do 
zewnętrznego zasilania szpitala w ciepło, do przygotowania c.w.u.
- instalacji solarnej o powierzchni 1000m² z węzłem cieplnym. Instalacja monitorowana i 
sterowana jest sterownikiem podłączonym do komputera w dyspozytorni.
- węzła cieplnego trzyfunkcyjnego zasilanego w ciepło z ciepłowni PEC. Węzeł zaopatruje w 
ciepło technologiczne nagrzewnice central klimatyzacyjnych, instalacje c.o. i instalację cw.u. 
Sterowanie węzła po stronie niskich parametrów odbywa się z komputera instalacji solarnej.
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wszystkie centrale instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażone są w rekuperatory zasilane są w ciepło 
technologiczne z węzła PEC. Instalacje klimatyzacyjne natomiast zasilane są chłód [za 
wyjątkiem central bloku operacyjnego] z agregatu wody lodowej z czynnikiem roboczym 
freon R 22. Blok operacyjny zasilany jest w chód z central z wbudowanymi rewersyjnymi 
pompami ciepła. Sterowanie wentylacją mechaniczną, za wyjątkiem klimatyzacji OJOM i 
Bloku Operacyjnego, ze sterowników podłączonych do komputera zlokalizowanego w 
dyspozytorni. Instalacja klimatyzacji OJOM i Bloku operacyjnego sterowana jest w systemie 
BMS z komputera również zlokalizowanego w dyspozytorni. 
- instalacji wody lodowej zasilanej z agregatu zlokalizowanego na zewnątrz budynków 
szpitala. Agregat ma za małą wydajność w stosunku do potrzeb szpitala. Sterowanie agregatu 
ze sterownika zlokalizowanego w dyspozytorni.

Dotychczasowa instalacja monitoringu i sterowania składa się z następujących 
elementów:
- wentylacją mechaniczną i klimatyzacją [za wyjątkiem OJOM i Bloku operacyjnego] sterują 
lokalne sterowniki central oraz częściowo komputer zlokalizowany w dyspozytorni. 
- klimatyzacja OJOM i bloku operacyjnego monitorowana i sterowana jest w systemie BMS z
komputera zlokalizowanego w dyspozytorni.
- instalacją węzła cieplnego PEC po stronie niskich parametrów oraz instalacją solarną steruje
sterownik podłączony do komputera zlokalizowanego w dyspozytorni. 
- instalacją kotłowni parowej steruje częściowo sterownik instalacji solarnej.

2. Zakres projektowany.

  Należy zaprojektować i wykonać rozbudowę istniejącego systemu BMS. Rozbudowa 
polegać ma na włączeniu do tego systemu:



- sterowników układów klimatyzacji które będą modernizowane i wyposażane w chłodnice 
glikolowe do odbioru chłodu pasywnego.
- sterownika instalacji solarnej.
- czujników temperatury zamontowanych w reprezentatywnych pomieszczeniach 
obsługiwanych przez poszczególne modernizowane układy klimatyzacyjne.

2.1. sterowanie pompami ciepła w zależności od potrzeb:
- latem - wspomaganie instalacji wody lodowej chłodem pasywnym
- latem – przy wysokich temperaturach zewnętrznych wspomaganie zimnym 

              glikolem po odbiorze ciepła
- latem – wspomaganie zaopatrzenia w ciepło instalacji solarnej c.w.u.
- latem - przygotowanie samodzielne [bez instalacji solarnej] c.w.u.
- latem i zimą – we współpracy z kotłownią parową dokonywanie przegrzewów 

              instalacji c.w.u.
- zimą – przygotowanie tylko c.w.u.

2.2. monitorowanie i sterowanie pracą kotłowni parowej.

2.3. Sygnalizacja awarii.

- awaria pomp ciepła
- awaria pompy obiegowej głównego obiegu glikolu wymiennika geotermalnego
- awaria kotłowni parowej
- awaria modernizowanych central klimatyzacyjnych
- w okresie zimowym spadek temperatury w pomieszczeniu kotłowni poniżej +4 º C.
- w okresie letnim i zimowym sygnalizacji jako awarii zadanej temperatury w 

              reprezentatywnych pomieszczeniach obsługiwanych przez modernizowane układy 
              klimatyzacyjne.

3. Wytyczne wykonawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z zainstalowaną 
automatyką poszczególnych systemów monitoringu i sterowania [łącznie z wykonanym już 
systemem BSM] i przedłożyć propozycję rozbudowy. Po zatwierdzeniu przez inwestora 
proponowanej rozbudowy wykonawca może przystąpić do realizacji systemu. Rozbudowany 
system podlega rozruchowi.

                                                          Opracował:
mgr inż. Romuald Szafranowski


	Przedsiębiorstwo Projektowania

