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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO 
1. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urządzeń technologiczno- energetycznych węzła 

cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem węzła, musi odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z późn. 
zm.) 

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999. 
Zgodnie w powyższymi dokumentami, węzeł cieplny powinien być zlokalizowany w wydzielonym 
pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy ścianie zewnętrznej budynku. Nie może być ono 
przechodnie ani wspólne tzn. przeznaczone również do innych celów. W przypadku nowych rozwiązań 
technicznych węzeł musi posiadać wejście bezpośrednie z zewnątrz.  
Szerokość ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczenia węzła powinna wynosić min. 1,2 m z 
możliwością całodobowego dostępu do pomieszczenia osób obsługujących urządzenia węzła cieplnego.   

2. Drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe, otwierane na 
zewnątrz pomieszczenia węzła, jednoskrzydłowe, oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe, 
zabezpieczone przed włamaniem, zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy oraz wyposażone w 
próg. Wymiary drzwi min.0,8m x 2,0m, przy czym wielkość otworu drzwiowego powinna być 
dostosowana do wielkości zaprojektowanych urządzeń umożliwiających ich montaż i demontaż. 

3. Odwodnienie węzła cieplnego.  
W pomieszczeniu węzła należy wykonać wpust podłogowy przyłączony do studzienki schładzającej, którą 
należy podłączyć do kanalizacji i zabezpieczyć przed cofaniem się wody. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się przepompowywanie wody ze studzienki schładzającej do kanalizacji za pomocą pompy 
sterowanej urządzeniem pływakowym. Należy wskazać w projekcie technicznym miejsce włączenia i 
przebieg przewodu tłocznego pompy do kanalizacji. Studzienka schładzająca nie może być zlokalizowana 
pod konstrukcją wsporczą węzła.  

4. Wentylacja pomieszczenia. 
W pomieszczeniu węzła należy zapewnić wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną. Kanał 
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien być wykonany w kształcie litery Z. Zaleca się, aby wlot do 
kanału był usytuowany na zewnątrz budynku na wysokości 2m. powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału 
powinien znajdować się nie wyżej niż 0,5 m nad podłogą węzła. Kanał wentylacji wywiewnej 
grawitacyjnej powinien mieć otwór umieszczony nie niżej niż 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinien 
być wyprowadzony nad dach budynku. Otwór wlotowy i wylotowy kanału wentylacji nawiewnej należy 
zabezpieczyć siatką metalową. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbywać się bezpośrednio 
na urządzenia węzła.  

 
5. Instalacje elektryczne 

Instalację elektryczną zasilającą węzeł cieplny zaprojektować przewodem YDYżo o minimalnym 
przekroju 3x4 mm 2 i doprowadzić do pomieszczenia węzła cieplnego. 

 


