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Projekt „ ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” 
współfinansowany jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś 
priorytetowa VI. Środowisko i czysta 

energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna 
środowisku. 

 



Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2014 
  

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach 

prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz 

montaż kotłów centralnego ogrzewania 

wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie gminy Zwierzyniec, w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 
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Na przestrzeni 24 lat 
wykonaliśmy 

Ponad 1000 różnego 
rodzaju instalacji na 

zaznaczonym obszarze 
kraju 

 
W większości były to 

ekologiczne kotłownie i 
instalacje solarne 

 
Wykonaliśmy też 

termomodernizacje i 
budowę budynków 

kubaturowych, 
sieci ciepłownicze, 

kanalizacyjne, 
oczyszczalnie ścieków, 

pompy ciepła 
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Termomodernizacja 
szpitala  

w Radzyniu Podlaskim  
wraz z instalacją solarną 

Termomodernizacja 
szpitala  
w Łodzi 

wraz z instalacją solarną 
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     Termomodernizacja 
Zespołu Klasztornego 
w Drohiczynie 

     Termomodernizacja z 
zastosowaniem OZE w 
Roztoczańskim Parku 

Narodowym 
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     Instalacja solarna o pow. 1495 m2 

Szpital w Częstochowie 

     Instalacja solarna o pow. 902 m2 

Szpital w Zamościu 

     Termomodernizacja  oraz instalacja 
solarna o pow. 527 m2 

      Szpital we Włodawie 
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     Instalacja solarna o pow. 1939,8 
m2  na terenie gminy Kraśnik 

427 szt. Instalacji solarnych 
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Instalacja solarna o pow. 
5385,38 m2  na terenie gmin 
Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, 

Podedwórze, Rossosz,  
 

925 szt. Instalacji solarnych 
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Instalacja solarna o pow. 
2772 m2  na terenie gminy 

Kościelisko 
 

292 szt. Instalacji solarnych 
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Instalacja solarna o pow. 
ponad 3000 m2   

na terenie gminy Myszyniec 
 

393 szt. Instalacji solarnych 
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ŁĄCZNIE ZAMONTOWALIŚMY  
15 000 szt.  

KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
o łącznej  powierzchni  

35 000 m2  
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Zasady montażu instalacji (przeprowadzenie 

wizji lokalnej, przygotowanie domu, montaż, 

uruchomienie i odbiór) 

Budowa typowej instalacji solarnej (schemat, 

zasada działania)  

Użytkowanie instalacji kolektorów 

słonecznych na co dzień.  
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Odpowiednio pojemności zbiorników: 

200,  300, 400, 500, 600 (2x300l)  

Ilość kolektorów: 

 2, 3, 4,5,6 szt 

Liczba kolektorów dla danego budynku  wynika z 

przekazanych deklaracji mieszkańców do gminy i nie 

podlega zmianie. 
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 Kolektory słoneczne 
 
Typ: KS2100 TLP ACR, 
 

Wymiary: 2019x1035x88 (mm), 

Powierzchnia brutto: 2,09 m2, 

Powierzchnia czynna: 1,82 m2  

Waga (pusty kolektor): 35,1 kg  

Pojemność czynnika: 0.85 l 
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 Typ: OKC 200 NTRR /SOL 
 
Pojemność: 200 dm3, 
 
Średnica: 584 mm, 
 
Wysokość: 1382 mm, 
 
Waga: 106 kg,  
 
Izolacja: płaszcz grubości 50 mm  

 

 
Typ: OKC 300 NTRR /SOL 
 
Pojemność: 300 dm3, 
 
Średnica: 603 mm, 
 
Wysokość: 1790 mm, 
 
Waga: 125 kg,  
 
Izolacja: płaszcz grubości 50 m 
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Typ:OKC 400 NTRR /SOL 
 
Pojemność: 400 dm3, 
 
Średnica: 650 mm, 
 
Wysokość: 1919mm, 
 
Waga:  137kg,  
 
Izolacja: płaszcz grubości 50 mm              
 

Typ: OKC 500 NTRR /SOL 
                                                               

Pojemność: 500 dm3, 
                                                                   

Średnica: 700 mm, 
                                                                    

Wysokość: 1892mm, 
                                                                   
       Waga:  160kg,  
                                                                    

Izolacja: płaszcz grubości 50 mm  
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Zespół pompowo-sterowniczy 

 
 
Wymiary: 215x845x140 (mm), 
 
Pobór mocy: 
  bieg I : 29-41 W, 
  bieg II: 36-54 W, 
  bieg III:43-63 W, 
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 Montaż 150 szt. zestawów solarnych w miejsc. 

Obrocz, Żurawnica, Bagno, Sochy i Wywłoczka 

 Montaż 168 szt. zestawów solarnych w miejsc. 
Zwierzyniec, Kosobudy i Guciów  

 

Montaż 72 szt. zestawów solarnych w miejsc. 
Turzyniec, Topólcza, Wywłoczka  
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Uzgodnienia z użytkownikiem: 
 stwierdzenie stanu technicznego 
obiektu 
 lokalizacja kolektorów słonecznych 
 lokalizacja podgrzewacza wody         
i zespołu pompowo-sterowniczego 
 wyznaczenie trasy przewodów 
solarnych 
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Podczas przeprowadzania wizji powinien 
być obecny właściciel domu/mieszkania. 
W przypadku gdy jest to niemożliwe, 
uzgodnienia mogą być przeprowadzone z 
osobą, która posiada pisemne 
upoważnienie od właściciela zawierające 
numery PESEL lub dowodów osobistych 
obu osób. 
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• budynek mieszkalny oddany do użytkowania, zinwentaryzowany 
geodezyjnie 

 
• wyposażenie pomieszczenia montażu zasobnika w instalację 
ciepłej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej 

 
• dobry stan techniczny dachu, (więźby i pokrycia dachowego) 

 
• wolna powierzchnia wewnątrz budynku umożliwiająca montaż 
urządzeń (przestrzeń montażowa oraz przestrzeń do 
wprowadzenia urządzeń do miejsca montażu) 
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1. W gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w 
każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu 
zestawów solarnych:  
 Instalacji wody zimnej 
 Instalacji wody ciepłej 
 Instalacji elektrycznej 
 Wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą 
potrzebna do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej 
wody 
 Demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody  
 Prace porządkowe ( np. zapewnienie dojścia i możliwości 
montażu urządzeń solarnych. 
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2.Wykonanie robot budowlanych dostosowujących 
pomieszczenie montażu zasobnika solarnego oraz grupy 
pompowej poprzez: 
 
   - zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i 
wysokości pomieszczenia  
   - wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na 
którym będzie montowany zbiornik cwu. (np. pogłębienie 
pomieszczeń, wykonanie posadzek ,fundamentów, lub podestów 
pod zasobnik ciepłej wody) 
   - zagwarantowanie warunków, w którym temperatura 
pomieszczenia nie spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza.  
 - prace remontowe będące następstwem prac montażowych 
instalacji solarnej takich jak: malowanie, uzupełnienie okładzin 
ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac. 
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• Prosimy o uprzątnięcie pomieszczenia technicznego 
(kotłowni) w miejscu lokalizacji zbiornika ciepłej wody użytkowej (z 

projektem lub wizją lokalną wykonawcy) ! 

• Prosimy o obecność właściciela obiektu lub osoby 
upoważnionej podczas montażu instalacji. (montaż 
będzie umawiany osobiście bądź telefonicznie przez firmy 
podwykonawcze). Wszelkie czynności związane z realizacją 
zadania prowadzone będą w obecności Właściciela obiektu lub 

osoby przez niego upoważnionej.  

! 
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Po zakończonym montażu użytkownik zostanie przeszkolony z zakresu 
obsługi i użytkowania instalacji oraz otrzyma instrukcję obsługi i 
eksploatacji; 
 
W przypadku obiektów wykonanych i użytkowanych przed odbiorem 
końcowym całości zadania, zobowiązania eksploatacyjne spoczywają na 
UŻYTKOWNIKU: 

 Wydawanie czynności ruchowych (uruchomienie i wyłączenie), 
 Zmiany nastaw użytkownika,  
 Czynności eksploatacyjne związane z regulacją 

układu(odpowietrzenie instalacji, regulacja ciśnienia, płyn solarny 
wymagany w czynnościach eksploatacyjnych) 

 Zgłaszanie awarii i usterek, 
 
Wszelkie sprawy związane z gwarancjami prosimy kierować do właściwego 
dla Państwa Urzędu Miasta ( Gminy ), 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe 

21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 
tel./fax. 83 343 26 91 

www.rapid.org.pl   email: 
biuro@rapid.org.pl 

Dziękuję za uwagę!  


