
Oświadczam,  że:

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  cele  związane  z  projektem  zgodnie

z  przepisami  ustawy z dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  Dz.  U.  2016 r.  poz.

922  Ze  Zm.)a

(Data  i  czytelny podpis)

Wymagania dotyczące kotłowni dla instalacji z ltotłem  na  pellet i gaz

Kotłownia na paliwo stałe (pellet) kocioł do 25  kw
Do sprawdzenia  podczas wizyty:
•  odległość  kotła  od  przegród  pomieszczenia  l(otłowni  powinna  umożliwić swobodny dostęp  do  kotła

w  czasie czyszczenia  i  konserwacji.  Odległość tyłu  kotła  od  ściany  nie  powinna  być  mniejsza  niż  0,7  m,

bolw  kotła od  ściany nie  mniejsza  niż  1,0 m,  natomiast  przodu  kotła  od  ściany przeciwległej  nie

mniejsza  niż 2,0  m
•wysokość pomieszczenia  kotłowni  powinna  wynosić co  najmniej  2,2,  m.  W  istniejących  budynkach

dopuszcza się wysokość pomieszczenia  kotłowni  minimum  1,9  m  przy zapewnionej  poprawnej

wentylacji (nawiewno -wywiewnej),
•przekrój  komina  powinien  być  nie  mniejszy  niż 20 x  20  cm,

•  podłoga w  kotłowni  powinna  być  wykonana z  materiałów  niepalnych  lub  obita  blachą  stalową

grubości 0,7  mm  na  odległości  minimum 0,5  m  od  l(rawędzi  kotła.  Kocioł  powinien  być  umieszczony
na fundamencie wykonanym  z materiałów niepalnych, wystającym O,05m  ponad  poziom  podłogi  i

okrawędziowanym stalowymi  kątownikami,
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•wentylacja  nawiewna  powinna  odbywać się  za  pomocą  niezamykalnego  otworu  o  przekroju

minimum  200cm2  o wylocie  do  1,0  m  nad  poziomem  podłogi. Wentylacja  wywiewna  powinna  być

realizowana  kanałem wywiewnym  z materiału  niepalnego o  przekroju  minimalnym  14 x  14  cm  z

otworem wlotowym  pod  stropem  pomieszczenia  kotłowni.  Kanał wywiewny  powinien  być

wyprowadzony  ponad  dach  i  umieszczony w  pobliżu  komina.  Na  kanale  wywiewnym  nie  należy

lokalizować  urządzeń  do  zamykania,

Kotły gazowe z zamknięta komorą spalania
Do  sprawdzenia  podczas wizyty:

Kotły gazowe o łącznej  mocy cieplnej  do 30  ltw,  mogą  być instalowane:
•  w  pomieszczeniach  nieprzeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi tj. takich,  w  których  przebywanie tych

samych osób w ciągu  doby trwa  krócej  niż 4 godziny,
®  w  pomieszczeniu technicznym  lub w  przewidzianym wyłącznie  na  kotłownię  budynku

wolnostojącym  (S176 ust.  2).

Minimalna  kubatura  pomieszczenia  nie  powinna  być  mniejsza  niż:
®  8  m3  dla  urządzeń  z otwartą  komorą spalania,

•   6,5  m3 dla  urządzeń  z zamkniętą  ltomorą spalania  (§  172  ust,3),  a  w  przypadku  pomieszczeń  z

kotłami o łącznej  mocy powyżej  60  kw  z zamkniętą  komorą spalania  powinna  być określona

indywidualnie  z  uwzględnieniem  warJnków technicznych, technolc)gicznych  i  eksploatacyjnych  (  §

176  ust.  6).

W  przypadku  kotła  na  gaz  płynny  podłoga  kotłowni  me  może  znajdować się  poniżej  poziomu terenu.

Dlatego też w takiej  kotłowni  nie  mogą  występować żadne  studzienki  czy  zagłębienia.  Dodatkowo w


