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Zanim

pop ynie 
z kranu

Zanim zlecimy wykona-

nie domowej instalacji, 

musimy zdecydowa ,

sk d b dziemy czerpa

wod , dok d ma by

w domu doprowadzona, 

a tak e – jak b dzie 

podgrzewana. B dy

w instalacji wodoci -

gowej mog  by  bardzo 

uci liwe w codziennym 

yciu, warto wi c

zadba  o to, by zosta a

wykonana w a ciwie 

i s u y a dobrze wiele lat.

RAPORT

WODA 
I KANALIZACJA 

Instalacja wodna

Monika Czeczotek

Ju  na budow  domu trzeba doprowadzi  wod . Mo na j  doprowadzi  z wodoci gu 

(je li jest) lub wykopa  w asn  studni . Instalacj  najlepiej wykona  wed ug fachowe-

go projektu, którego autor zadba o racjonalne prowadzenie przewodów i wszelkie nie-

zb dne zabezpieczenia.

Woda z wodoci gu 
Jest to bardzo wygodne ród o zaopatrzenia w wod  i wi kszo  osób korzysta z nie-

go, gdy ma tak  mo liwo . Wykonanie przy cza najlepiej zleci  firmie wspó pracu-

j cej z lokalnym zak adem wodoci gowym; koszty przy cza pokrywa inwestor.

Na nasz wniosek lokalny zak ad wodoci gów i kanalizacji wydaje warunki technicz-

ne, jakie ma spe nia  pod czenie budynku do sieci wodoci gowej. Okre la w nim miej-

sce pod czenia do sieci i maksymalny pobór wody. Wówczas mo na ju  zleci  przy-

gotowanie projektu projektantowi z uprawnieniami, a gotowy plan przedstawia si  do 

zaopiniowania przez ZUD (Zespó  Uzgodnie  Dokumentacji). Potem mo na wyst pi

fo
t.
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do zak adu wodoci gów i kanalizacji z wnio-

skiem o wydanie pozwolenia na budow  przy-

cza i po jego uzyskaniu – rozpocz  budow

przy cza. Gotowe przy cze odbiera pracow-

nik zak adu wodoci gowego, zak ada plomb

na wodomierz i spisuje stan licznika. Wtedy 

podpisuje si  umow  z zak adem wodoci go-

wym o zaopatrzeniu w wod .

W asne uj cie wody
Warto zatrudni  firm  studniarsk , która 

znajdzie odpowiednie miejsce na studni  i j

wykona. Wod  przeznaczon  do domu pobiera 

si  z g bszych poziomów wodono nych, ni-

gdy z wód podskórnych, które s  silnie zanie-

czyszczone. Do wyboru s  trzy rodzaje studni:

Abisynka, czyli studnia w skorurowa.

Takie studnie mog  by  wykonywane tylko 

w gruntach porowatych, najlepiej piaszczy-

stych i mo na nimi czerpa  wod  z niewiel-

kiej g boko ci (ok. 7 m). rednica rury wbi-

janej w ziemi  wynosi zazwyczaj 5 cm, czyli 

2 cale. Na jej doln  cz  nakr cony jest odci-

nek rury z drobnymi poziomymi wyci ciami 

i z ko cówk  do wbijania w ziemi . Woda 

zasysana jest przez pomp  umieszczo-

n  w domu lub w studzience na 

terenie posesji. redni czas 

eksploatacji takiej studni wy-

nosi 10 lat.

Studnia wiercona. Tak  stud-

ni  mo na wykona  w ka dym, 

dowolnym gruncie do dowol-

nej g boko ci uzasadnionej eko-

nomicznie (im wi ksza g boko

studni, tym wi kszy koszt jej wyko-

nania i wy sza cena pompy). 

W grunt wwierca si  rur

os onow rednicy zazwyczaj 

110 mm (4 cale) i umieszcza 

w niej pomp  g binow .

Studnie kopane (kr gowe).

G boko  studni kopanej wy-

nosi od 3 do 10 m. Przy budo-

wie studni o wi kszej g bo-

ko ci nak ad pracy jest du o

wi kszy ni  przy wykonaniu 

studni w skorurowej, nato-

miast przy mniejszych g bo-

ko ciach istnieje du e ryzyko 

przedostawania si  ró nych 

zanieczyszcze  (zw aszcza mi-

krobiologicznych) do wody.

 O wykonaniu studni nale-

y poinformowa  starostwo po-

wiatowe na miesi c przed roz-

pocz ciem prac. 

 Do pobierania wody ze stud-

ni stosuje si  najcz ciej 2 ro-

dzaje pomp: od rodkowe samo-

wykona. Wod  przeznWod  przeznac

si  z g bszych poziomósi  z g bszych poziomó

gdy z wód podskórnychgdy z wód podskórnych

czyszczone. Do wyboru czyszczone. 

Abisynka, czyli stud

Takie studnie mog by

przewód 
t oczny

przewód ss cy studnia

pompa

silnik
dopuszczalna
wysoko
ssania 7–8 m

W domach jednorodzinnych najcz ciej stosuje si  studnie w skorurowe z pomp  samozasysaj c
(a) lub studnie wiercone z pomp  g binow  (b)

eby doprowadzi  wod  z wodoci gu trzeba wykona  przy cze wodoci gowe

a b

Coraz rzadziej stosuje si  studnie kopane

 Pompa 
g binowa mo e
t oczy  wod
z ka dego rodzaju 
studni 

 W budynku montuje si  pomp
samozasysaj c  – zasysa ona wod
ze studni w skorurowej lub kopanej

fo
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spadek oko o 2%

rura wodoci gowa
w ulicy

przy cze
wodomierz

zawory
odcinaj ce

ogrodzenie posesji

zawór
antyska eniowy

skrzynka
uliczna

wcinka
z zasuw
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zasysaj ce – do abisynek i wierconych, oraz 

g binowe – do wszystkich rodzajów studni. 

Pomp  samozasysaj c  montuje si  w bu-

dynku. Zasysa ona wod  za pomoc  ruroci -

gu ssawnego i t oczy j  do domowej instalacji. 

Pompy samozasysaj ce mo na stosowa , gdy 

pionowa odleg o  zwierciad a wody w studni 

od osi pompy nie przekracza 7–8 m. 

Pomp  g binow  umieszcza si  w studni pod 

lustrem wody. Jej zalet  jest bezszmerowa

 i bezobs ugowa praca, a tak e wy sza spraw-

no  ni  pomp samozasysaj cych. Wy sze 

koszty zakupu pompy zwróc  si  w trakcie 

eksploatacji.

 Niezb dnym urz dzeniem wspó pracuj -

cym z pomp  jest zbiornik hydroforowy, któ-

ry umo liwia korzystanie z wody bez uru-

chamiania si  pompy po ka dym odkr ceniu 

kranu. B dzie si  w cza a tym rzadziej, im 

wi kszy jest zbiornik, ale te  tym wi cej po-

trzeba na niego miejsca. Dawniej stosowane 

by y du e zbiorniki, w których woda i po-

wietrze nie by y od siebie oddzielone. 

Nowoczesne zbiorniki maj  ma  pojemno ,

przez co pompa musi w cza  si  cz ciej, ale 

cz  powietrzn  od cz ci wodnej w zestawie 

hydroforowym oddziela membrana. Jest to 

rozwi zanie korzystne dla trwa o ci instalacji. 

Zbiorniki hydroforowe s  sprzedawane 

w komplecie z pomp  i nazywane s zesta-

wem hydroforowym.

Woda z w asnego uj cia mo e by  ska ona 

mikrobiologicznie lub zanieczyszczona che-

micznie – najcz ciej ma przekroczone do-

puszczalne warto ci elaza i wymaga odpo-

wiedniego uzdatnienia. 

W asne uj cie i wodoci g
Nawet gdy dom jest pod czony do sieci 

wodoci gowej, mo na te  korzysta

z w asnej studni. Woda z w asnego uj cia 

jest ta sza, dlatego warto jej u ywa  np. do 

podlewania ogrodu, a tak e w razie awarii 

wodoci gu. 

Najprostszym sposobem korzystania 

z w asnej studni jest pod czenie do niej ze-

wn trznego kranu, z którego b dziemy pobie-

ra  wod  do podlewania ogrodu. Aby jednak 

zapewni  sobie mo liwo ci wygodnego ko-

rzystania z wody studziennej w razie k opo-

tów z wod  wodoci gow , obydwie instalacje 

trzeba po czy  w domu. Po czenie trze-

ba wykona  tak, by zabezpieczy  instalacj

wodoci gow  przed kontaktem z wod  stu-

dzienn . Mo na to wykona  na 2 sposoby:

– wykona  rozdzielne instalacje – jedn

rozprowadza  wod  wodoci gow  do kuchni, 

umywalki, wanny itp., drug  – wod  do celów 

gospodarczych: sp ukiwania toalety, pralki 

i do kranu na zewn trz domu. Jest to sposób, 

który obni y wprawdzie koszty zu ycia wody 

w przysz o ci, ale niestety wymaga podwy -

szonych nak adów inwestycyjnych;

– wod  z obydwu róde  gromadzi

we wspólnym zbiorniku, ale mo na tak 

zrobi , pod warunkiem e rury doprowa-

dzaj ce wod  z obu róde  b d

pod czone do zbiornika od góry – po-

wy ej maksymalnego poziomu wody 

w zbiorniku. 

Usytuowanie studni. Studnia musi si

znajdowa  w odpowiedniej odleg o ci od ró-

de  potencjalnych zanieczyszcze :

– min. 5 m od granicy dzia ki;

– 7,5 m od rowu przydro nego;

– 15 m od budynków inwentarskich, zbior-

ników na cieki;

 Zestaw hydroforowy 

Z wody wodoci gowej i studziennej mo na korzysta  w dwóch rozdzielnych 
instalacjach 

Wod  wodoci gow  i studzienn  mo na te  gromadzi  we wspólnym 
zbiorniku

Uk adaj c rury z miedzi do 

wody pitnej, pami tajmy, 

e za rurami miedzianymi 

nie mo na montowa

rur ze stali ocynkowanej, 

gdy  spowodowa oby to 

przyspieszon  korozj  rur 

stalowych

”

”

hydrofor hydroforzbiornikwodomierz wodomierzwodoci gwodoci g

zawory
odcinaj ce

zawór
antyska eniowy

zawór
antyska eniowy

zawory
odcinaj ce

instalacja
gospodarcza

instalacja
wody pitnej

wspólna instalacja
wodoci gowa

fo
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– 30 m – od rur rozs czaj cych cieki 

w przydomowych oczyszczalniach cieków.

Studni  nale y tak e wykona  jak najda-

lej od rynien lub miejsc, gdzie sp ywaj  wody 

deszczowe lub woda z roztopów.

Podgrzewanie wody
Woda podgrzewana indywidualnie. Je eli 

do domu nie dop ywa ciep a woda z sieci cie-

p owniczej, trzeba j  podgrzewa  w domu 

w kotle jedno- lub dwufunkcyjnym albo 

w podgrzewaczu pojemno ciowym lub prze-

p ywowym.

Kocio  jednofunkcyjny i podgrzewacz po-

jemno ciowy ogrzewaj  wod , która jest ma-

gazynowana w zbiorniku, a my mo emy 

z niej skorzysta  w dowolnej chwili. 

Podgrzewacz przep ywowy i kocio  dwu-

funkcyjny podgrzewaj  wod  w sposób prze-

p ywowy. Gdy odkr camy kran z ciep

wod , uruchamia si  podgrzewanie wody 

– tylko takiej ilo ci, która jest potrzebna.

Ró ne zasady podgrzewania wody po-

ci gaj  za sob  odmienne korzy ci, a tak e

uci liwo ci.

W podgrzewaczu pojemno ciowym i w ko-

tle wspó pracuj cym z zasobnikiem wyst -

puj  straty ciep a spowodowane wych adza-

niem wody zmagazynowanej w zbiorniku. 

Podwy sza to wprawdzie koszt jej ogrzewa-

nia, ale za to mo emy pobiera  j  z kilku kra-

nów jednocze nie, dopóki nie zu yjemy ca ej 

wody ze zbiornika. Wtedy musimy poczeka ,

a  woda w zbiorniku ponownie si  nagrzeje.

Inaczej dzia a podgrzewanie w sposób 

przep ywowy: nawet po minimalnym odkr -

ceniu kurka nast puje uruchomienie: pod-

grzewacza – o ka dej porze roku, a kot a – la-

tem (bo zim  kocio  i tak ogrzewa dom, wi c

dzia a przez ca y czas). Podgrzewanie uru-

chamiane jest jednak tylko wtedy, gdy woda 

jest zu ywana i nie stygnie w zbiorniku.

Moc podgrzewacza przep ywowego musi 

by  dostosowana do liczby i rodzaju punk-

tów poboru wody. Inna b dzie moc podgrze-

wacza do samej kuchni, a inna do kuchni 

i azienki z wann , trzeba bowiem przewidy-

wa , e woda b dzie czasem pobierana jed-

nocze nie z ró nych kranów, a nie powinna 

przy tym by  ani za ch odna, ani te  p yn

zbyt ma ym strumieniem. Najlepszym roz-

wi zaniem jest podgrzewacz sterowany elek-

tronicznie i kocio  dwufunkcyjny z p ynn

regulacj  mocy i temperatury. 

Woda z sieci ciep owniczej. Jest dostarczana 

do osiedla domów jednorodzinnych z lokalnej 

ciep owni lub elektrociep owni miejskiej: od-

bierana jest przez wymiennik ciep a i rozpro-

wadzana do poszczególnych punktów poboru. 

Poniewa  wymiennik taki jest umieszczany 

w pomieszczeniu technicznym, nie zawsze 

znajduj cym si  w pobli u kranów, instalacja 

c.w.u. mo e by  rozbudowana. A to wi e si

ze stygni ciem wody w rurach w czasie, gdy 

z niej nie korzystamy i konieczno ci  zainsta-

lowania cyrkulacji c.w.u. 

Cyrkulacja c.w.u. Rozleg o  instalacji mo e

mie  wp yw na wygod  korzystania z ciep ej 

wody. W czasie, gdy nikt nie odkr ca kra-

nów, woda, która stoi w rurach, stygnie. Po 

odkr ceniu kurka trzeba czeka , a  ta ch od-

na sp ynie i dopiero wtedy zaczyna p yn

ciep a z podgrzewacza. To oznacza niewygo-

d  i marnotrawienie wody. Dlatego w rozle-

g ych instalacjach z zasobnikiem stosuje si

cyrkulacj  c.w.u., dzi ki której ciep  wod

mo na czerpa  od razu po odkr ceniu kra-

nu. Cyrkulacj  wykorzystuje si  jedynie wte-

dy, gdy wod  ogrzewamy w podgrzewaczu 

pojemno ciowym lub kotle jednofunkcyjnym 

z zasobnikiem. Podgrzewacz przep ywowy 

lub kocio  dwufunkcyjny warto zamontowa

w pobli u punktu poboru ciep ej wody, gdy

nie mo na tu zastosowa  cyrkulacji. 

Instalacj  cyrkulacyjn  wykonuje si  z rur 

prowadzonych równolegle do instalacji c.w.u. 

Przewód cyrkulacyjny pod cza si  do insta-

lacji w najdalej lub najwy ej znajduj cym si

punkcie poboru wody. Jej kr enie w instala-

cji wymusza niewielka pompa cyrkulacyjna.

Praca pompy cyrkulacyjnej kosztuje, zu y-

wa ona bowiem pr d. Dlatego warto zamon-

towa  programator, który b dzie wy cza

cyrkulacj , kiedy nikt nie korzysta z wody 

– np. w nocy lub gdy wszyscy s  poza domem. 

Prowadzenie przewodów
Instalacja zimnej wody

Rury najlepiej prowadzi  w piwnicy, mocu-

j c je pod stropem lub przy cianie. Piony in-

 Podgrzewacz pojemno ciowy ogrzewa ca
zgromadzon  w zbiorniku wod  Podgrzewacz przep ywowy podgrzewa tylko t

wod , która przep ywa przez urz dzenie

fo
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stalacyjne warto prowadzi  w wydzielonych 

szachtach instalacyjnych. Z ka dego pionu 

rury rozprowadza si  po kondygnacji. 

Na kondygnacji rury mo na uk ada  na 

stropie, przy czym powinno si  stosowa  na-

st puj ce zasady: 

– w warstwach pod ogi nie powinny znaj-

dowa  si czenia rur, nawet takie, które s

trwale szczelne, w pod odze uk ada si  rury 

ze zwoju, bez po cze ;

– przewody powinny by  u o one w war-

stwie t umi cej odg os kroków; nie powinny 

te  mie  kontaktu z jastrychem, bo takie miej-

sca by yby mostkami akustycznymi. Warto 

stosowa  rury izolowane we n  mineraln

lub innymi os onami d wi koch onnymi, któ-

re chroni  dodatkowo przewody wody zimnej 

przed wykraplaniem rosy, a zimn  wod

– przed ogrzewaniem;

– przewody lub ich os ony nie mog  doty-

ka  posadzki, gdy  jest ona wówczas nara-

ona na zniszczenie od rozszerzaj cych si

pod wp ywem ciep a przewodów. Rury mo -

na tak e prowadzi  wewn trz stropów no-

nych. Nale y je wówczas umie ci  w rurach 

falistych przed zabetonowaniem w zbrojeniu 

stropu. Przewody trzeba dobrze przymocowa

do zbrojenia, aby nie mog y wyp yn . Zalet

tej metody jest szybkie uk adanie rur ze zwo-

ju i dobra izolacja akustyczna w rurach fali-

stych. 

 Na pi trze instalacja wodoci gowa mo e

mie  uk ad trójnikowy lub rozdzielaczowy.

W uk adzie trójnikowym przewody uk a-

da si  wzd u cian w liniach prostych i pro-

stopad ych do siebie. Instalacje wykonuje si

zazwyczaj z prostych odcinków rur po czo-

nych kszta tkami. Wszystkie elementy syste-

mu mo na uk ada  za ciank  instalacyjn

lub w bruzdach ciennych. Na rurze rozpro-

wadzaj cej montowane s  trójniki, od których 

odchodz  pod czenia do poszczególnych ba-

terii. Instalacje w systemie trójnikowym wy-

konuje si  z twardej miedzi, twardych two-

rzyw, np. PP, PVC-C i stali ocynkowanej. Jest 

to tradycyjny sposób prowadzenia instala-

cji, w którym kilka punktów poboru wody jest 

pod czonych do jednego pionu.

W uk adzie rozdzielaczowym przewody 

g ówne ciep ej i zimnej wody po czone s

z rozdzielaczami umieszczonymi na ka dej 

kondygnacji. Od nich prowadzone s  prze-

wody zasilaj ce poszczególne punkty pobo-

ru wody. Przewody te wykonane s  z jedne-

go odcinka rury i uk adane na stropie. Zalet

tej metody jest mo liwo  odci cia wszyst-

kich punktów czerpalnych w jednym miej-

scu, czyli w szafie rozdzielczej. Mniejsze s

wówczas straty ci nienia, nie potrzeba rów-

nie  kszta tek mi dzy rozdzielaczem a przy-

czem. Rozdzielacz montuje si  zazwyczaj 

w piwnicy lub w azience. Stosuje si  go, 

gdy poszczególne punkty czerpania wody s

znacznie oddalone od pionu, a baterie monto-

wane s  na przeciwleg ych cianach.

Instalacja ciep ej wody u ytkowej. Sposób 

prowadzenia instalacji zale y od odleg o ci 

mi dzy kot em lub podgrzewaczem a punk-

tami poboru wody. Je eli podgrzewacz lub 

kocio  znajduje si  blisko kranów, rury pro-

wadzi si  jak najkrótsz  drog .

Je eli kocio  lub podgrzewacz znajduj

si  w specjalnie wydzielonym pomieszcze-

niu oddalonym od punktów poboru wody, 

wówczas d ugo  rur cz cych urz dzenie 

grzewcze z kranami jest du a. Podobnie jest 

w sytuacji, gdy urz dzenie grzewcze umiesz-

czone jest w kuchni lub obok kuchni albo 

Przewody nale y prowadzi  jak naj-

krótsz  drog , prostopadle do stropów 

i cian.

Rury z ciep  wod  uk ada si  nad 

przewodami wody zimnej, ale obydwa te 

przewody musz  si  znale  pod kablami 

elektrycznymi i przewodami gazowymi.

Na ka dym podej ciu do baterii powi-

nien by  zamontowany zawór odcinaj cy, 

którym b dzie mo na odci  dop yw wody 

w razie konieczno ci wykonania napra-

wy, w czasie wyjazdu na wakacje itp. 

Przewodów odcinaj cych nie montuje si

na przewodach cyrkulacyjnych.

Przewody wodoci gowe warto pro-

wadzi  w taki sposób, eby nie os abia

cian. Popularny sposób prowadzenia rur 

w bruzdach warto zast pi  ma ymi szach-

tami, w których ukryjemy rury. Jest to roz-

wi zanie ta sze, a jednocze nie eliminu-

je konieczno  os abiania ciany, w której 

kujemy bruzd . Nie ma te  ryzyka, e przy-

padkiem wywiercimy w rurze otwór, chc c

powiesi  na cianie na przyk ad obraz, lub 

te , e w razie przecieku b dziemy musieli 

ku  d ugie odcinki na cianach, eby zna-

le  miejsce przecieku. Przy prowadzeniu 

rur w szachtach atwiej jest wykona  mo-

dernizacj  instalacji. 

Najwa niejsze 
zasady prowadzenia 
przewodów 
instalacji 
wodoci gowej

 Rury do zimnej i ciep ej wody mog  by
prowadzone w posadzce

Rury najlepiej jest prowadzi  w warstwie 
chroni cej przed odg osami kroków (a). Tak nie 
nale y prowadzi  instalacji w pod odze (b)

Uk ad trójnikowy

fo
t.
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p

a
to

r

a

b

jastrych

strop

warstwa t umi cawarstwa
izolacyjna

folia
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azienki, a obydwa pomieszcze-

nia s  od siebie oddalone lub gdy 

w domu jest wi cej ni  jedna a-

zienka i znajduj  si  one w ró -

nych cz ciach domu. W takiej sy-

tuacji rury ciep ej wody prowadzi 

si  równolegle do rur wody zimnej 

– w uk adzie rozdzielaczowym lub 

trójnikowym.

Je li w domu maj  by  zastosowane indy-

widualne podgrzewacze przy ka dym punk-

cie poboru ciep ej wody, instalacja c.w.u. nie 

jest w ogóle potrzebna. 

Materia  rur
Nowoczesne instalacje wodne wykonuje si

z rur miedzianych lub z tworzyw sztucz-

nych. Powszechnie kiedy  stosowana stal 

ocynkowana jest dzisiaj coraz mniej popular-

na. Mo na tak e wykorzystywa  rury ze stali 

nierdzewnej, cho  w Polsce jest to rzadkie. 

Rury miedziane s  odporne na korozj ,

maj  cienkie cianki, dzi ki czemu zajmuj

mniej miejsca ni  grubo cienne rury z two-

rzyw sztucznych. Maj  g adk  powierzchni

wewn trzn  i atwo si  je montuje. W instala-

cjach wody ciep ej stosuje si  rury mi kkie 

i pó twarde, czone metod  lutowania kapi-

larnego lub za pomoc  z czek. Mog  by  sto-

sowane, gdy woda w instalacji ma odczyn pH 

minimum 7, przy ni szym zaleca si  wyko-

rzystanie rur miedzianych cynowanych we-

wn trznie (zapobiega to rozpuszczaniu si

miedzi z rur i przechodzeniu jej do wody).

Rury z tworzyw sztucznych. S  bardzo po-

pularne, bo maj  wysok  odporno  na koro-

zj , g adkie cianki, ma  przewodno  ciepln

i dobrze t umi  drgania, a przy tym s  lekkie.

W instalacjach ciep ej wody stosuje si

rury z PE-X, PB, z PP z wk adk  metalow ,

z PVC-C i rury wielowarstwowe. W zale -

no ci od rodzaju materia u czy si  je przez 

zgrzewanie lub za pomoc czników.

Niestety rury tworzywowe maj  te  wad :

du  rozszerzalno  ciepln  – ponad 10 razy 

wi ksz  ni  miedziane. Ze wzgl du na t  roz-

szerzalno  trzeba tak prowadzi  instalacj ,

eby zapewni  tzw. samokompensacj , lub 

te  zamontowa  kompensatory. Kompensacja  

umo liwia swobodne wyd u anie si  rur pod 

wp ywem temperatury i w ten sposób zapo-

biega ich niekontrolowanym odkszta ceniom, 

a samokompensacja zapewnia mo liwo  sa-

moistnego odkszta cania si  rury pod wp y-

wem temperatury. Wyd u anie si  rur pod 

wp ywem temperatury ma te  zalety – zmia-

na d ugo ci rur powoduje wykruszanie si

osadów w instalacji. 

Rury z tworzyw sztucznych staj  si  kru-

che pod wp ywem promieniowania UV, dla-

tego te  nie mog  by  uk adane na wierzchu 

cian bez os ony.

Prowadzenie przewodów 
przez ciany i stropy
Przez przej cia te rury nale y prowadzi  w 

mocno zamurowanych tulejach os onowych, 

a przestrze  mi dzy tulej  os onow  a rur

instalacyjn  nale y uszczelni , dzi ki czemu 

zapobiegnie si  przenoszeniu d wi ków.

Tuleje powinny wystawa  po kilka cen-

tymetrów ze cian lub stropów (min. 2 cm). 

Rury sztywne umieszcza si  w rurach os ono-

wych, a rury elastyczne – w rurach falistych.

W tulei ochronnej, montowanej w miejscu 

przej cia rur przez przegrody, nie powinno 

by adnych po cze  metali.

Izolacja przewodów
Przewody wody zimnej i ciep ej trzeba izolo-

wa  otulinami. Rury wody zimnej zabezpie-

czymy w ten sposób przed wykraplaniem si

wilgoci z powietrza na ich powierzchniach ze-

wn trznych, czyli przed tzw. roszeniem. Za-

bezpieczenie to jest wa ne, gdy  latem wilgo

mo e si  wykrapla  przy niewielkiej wilgotno-

ci powietrza. Izolacja zapobiega te  ogrzewa-

niu zimnej wody, dzi ki czemu zachowuje ona 

odpowiedni  jako  jako woda pitna. Rury od 

wody ciep ej izoluje si  przed stratami ciep a. 

Izolacje wykonuje si  z otulin z we ny mineral-

nej, z pianki poliuretanowej lub polietylenowej.

Zabezpieczenie instalacji 
wodnych

Zawory antyska eniowe. W instalacjach 

woda p ynie od ród a zasilania do punktów 

odbioru. eby nie powsta  w niej przep yw 

wsteczny, powoduj cy ska enie instalacji wo-

doci gowej, wymagane jest zastosowanie za-

worów antyska eniowych na wej ciu do bu-

Uk ad rozdzielaczowy
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  Instalacje wodne cz sto wykonuje si  z miedzi

  Instalacje wodne wykonuje si  tak e z tworzyw 
sztucznych – rur gi tkich, np. wielowarstwowych 
(a) lub rur sztywnych, np. z polipropylenu (b)

a

b

Wyd u alno  cieplna rur w zale no ci od materia u
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dynku i u ywania baterii wannowych z takim 

zabezpieczeniem. Bateria uniemo liwia zassa-

nie zanieczyszczonej wody do instalacji wodo-

ci gowej w sytuacji, gdy w wannie pozostawio-

na zostanie g ówka prysznicowa i jednocze nie 

wyst pi nag y spadek ci nienia w instalacji. 

Gdyby nie by o takich zabezpiecze , zassana 

brudna woda z wanny mog aby trafi  do insta-

lacji, a pobrana do picia by  przyczyn  chorób.

Zawór antyska eniowy warto te  zamon-

towa  przy pojemno ciowych podgrze-

waczach wody. Ogrzana woda zwi ksza 

bowiem obj to  i ci nienie i cofa si  do in-

stalacji wodoci gowej. 

W celu zabezpieczenia zewn trznej sieci 

wodoci gowej trzeba montowa  zabezpiecze-

nie antyska eniowe na przy czu do budyn-

ku. Brak takiego zabezpieczenia powoduje 

w przypadku cofni cia si  wody ska enie ze-

wn trznej sieci wodoci gowej. Na takiej sa-

mej zasadzie warto zastosowa  taki zawór na 

pocz tku instalacji wodnej, gdy wod  pobie-

ramy z w asnej studni.

Ogranicznik przep ywu zwrotnego umiesz-

cza si  na przewodzie t ocznym pompy zanu-

rzonej, dzi ki czemu zapobiega on wyp yni ciu 

wody ze zbiornika ci nieniowego z powrotem 

do studni wtedy, gdy pompa nie pracuje.

Zabezpieczenie instalacji ciep ej wody 

przed rozwojem bakterii chorobotwór-

czych Legionella. Podwy szona temperatu-

ra wody sprzyja rozwojowi mikroorgani-

zmów. Szczególnie niebezpieczne s  bakterie 

Legionella, które mog  powodowa  nawet 

mier  zaka onych nimi osób. Bakterie te 

namna aj  si  szczególnie intensywnie 

w temperaturze 28-48˚C, a optymalna dla 

nich temperatura to 36˚C. Gin  one w tem-

peraturze powy ej 70˚C. Dlatego dla bezpie-

cze stwa przyjmuje si , e wod  nale y pod-

grzewa  do ok. 80 stopni przez co najmniej 

15 min.  

Przez wszystkie odcinki instalacji woda po-

winna przep ywa  z mo liwie du  pr dko-

ci , a zale y ona przede wszystkim od red-

nicy przewodów wodoci gowych:

zbyt ma e rednice przewodów powodu-

j  du e straty ci nienia i zbyt wysokie pr d-

ko ci przep ywu, co powoduje powstawanie 

szmerów w instalacji i przyspiesza niszcze-

nie przewodów;

przewody o zbyt du ej rednicy niepo-

trzebnie zwi kszaj  koszty instalacji. Ponadto 

spada pr dko  przep ywu wody w instala-

cji i w niektórych miejscach woda mo e

w ogóle nie p yn , co grozi rozwojem mi-

kroorganizmów chorobotwórczych. 

rednice 
przewodów

 Rury do cieplej i zimnej wody trzeba izolowa

Najprostszym sposobem 
kompensacji rur jest 
wykorzystanie za ama  na 
trasie ruroci gu (a). Je li to nie 
wystarczy, mo na zastosowa
kompensator U-kszta towny (b)

Woda z wanny mo e sp yn  przez zanurzony 
w wodzie w  prysznica do kana ów znajdu-
j cych si  na ni szej kondygnacji. eby temu 
zapobiec nale y stosow  baterie z zaworem 
antyska eniowym

a

b

zawór

podpora
przesuwna

podpora
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana wewn trznej instalacji wodnej?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

COMAP

tel. 022 679 00 25, www.comap.pl
HUTMEN 

tel. 071 33 48 710, www.hutmen.pl
HYDROSOLAR 

tel. 012 423 50 46, www.hydrosolar.pl
KARMAT

tel. 017 856 03 76, www.karmat.pl
KISAN 

tel. 022 701 71 30, www.kisan.pl
PIPELIFE 

tel. 058 774 88 88, www.pipelife.pl
PROFMETKOL 

tel. 022 761 40 00, www.profmetkol.pl
WAVIN METALPLAST-BUK 

tel. 061 891 10 00, www.wavin.com.pl

System rozdzielaczowy z rurami warstwowymi PEX-AL-PEX

rury PEX fi 16, d ugo  70 m       210–350 z
z czki przy czeniowe 40 szt.       200–300 z
kolana ustalone 20 szt.                    200–250 z
zawory odcinaj ce 2 szt.                200–300 z
rozdzielacze 2 szt.                           150–200 z
szafki rozdzielaczowe 2 szt.            150–200 z
akcesoria monta owe ( rubki, uchwyty, itp.) 100–150 z

cznie materia y:                                1210–1750 z

robocizna:                                        120–180 z  za punkt

System trójnikowy z rur miedzianych

rury miedziane fi 15 mm, d ugo  30 m             250–300 z
kolana 40 szt.                                         30–40 z
trójniki 20 szt.                                        20–30 z
kolana ustalone 20 szt.                            150–250 z
zawory odcinaj ce 20 szt.                       200–300 z
akcesoria monta owe ( rubki, uchwyty, itp.)   200–250 z

cznie materia y:                                          850–1170 z

instalacja hydroforowa ( cznie z robocizn )   1500–3000 z

robocizna:                                              200–300 z   za punkt

za o enia: dom dwukondygnacyjny o powierzchni 150 m2

przyj to: 10 sztuk przyborów sanitarnych
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