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KNR 0216-0306-01

Izolacia otuiinami

ruroci-ągów o
grubości
przy
mm
średnicy15

THEńMAFLEX

izolacji 20 mm'

Razem Element robót

1

lnstalacja ciepła technologicznego.

Element robot 1'2

KNNR 0004-0403-05

Rurociągi stalowe o po.łączeniach
n1 śc]a1ach w.:.^l.^

spawanych.
' no minalnej
budynkach o średnlcy
40 mm.
rPe

KNNR 0004-0403-04

KNNR 0004-0403-03

KNNR 0004-0403-02

t !

-"J

Rurociągi stalowe o połączeniach

w
spawanych, na Ścianach
nominalnej
średnicy
o
l.uJvntu.t'

Rurociągi stalowe o połączeniach
na ścianach w
spawanych,
"u.uayntu.t'

o średnicy nominalnej

Rurociągi stalowę o połączeniach
na ścianach w
sparvanych,

l.uaynu.r'

KNNR 0004-0412-06

o średnicy nominalnej

Zawory odpowietrzające
automatyczne o średnicy
nominalnój 15 mm.

rŃR orog-zsot-oz

l5 mm

Zawory kulowe o średnicy
o połączeniu spawanyt

KNR 0709-2501-04

25 mm
Zavtory kulowe o średnicy
spawanym.
połączeniu
o

KNR 0709-2501-05

32 mm
Zawory kulowe o średnicy
Spawanym.
o potączeniu

KNR 0709-2501-06

40 mm
Zawory kulowę o średnicy
o połączeniu spawanym.

KNNR 0004-0521-0la

KNNR 0004-0521-03a

Zaw ory

m

ieszaj ące

kołnierzowe
MPa o

3.droeowe, dla ciśnięń1,6
ŚrednĘ nominalnej d=15 mm.

Zawory mieszaj ące kołnięrzowe
MPa o
3.drogowe, dla ciśnień l,6
mm.
Średnicy nominalnej d=25

M:0.

KNNR 0004-0521-04a

Zaw ory

ieszaj ące kołrrierzowe

3-drogowe, dla ciśnień l,6
średnicy nominalnej d:32 mm.
M=0.

L--

m

MPa o

ę]'ł 6[cePt
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KNNR 0004-0526-01

Filtry zeliwne kohtierzowe

KNNR 0004-0526-03

Filtry zeliwne kołnięrzowe

o

średnicy d=15 mm.
o

średnicy d=25 mm.

Fittry żę1iwne kołnięrzowę o
średnicy d:32 mnr.
Kl.{NR 0004-0135-01

Kurki spustowe o średnicy
nominalnej l5 mm.

KNNR 0004-0432-01a

AparaĘ grzęwczo.wentylacyjne

KNNR 0004-0406-02a

Próby szczelności instalacji ciepła

Norma Zakładowa

Kompletowarrie grzej ników.
S kręcan ie złączek grzej n ikowych.

021 5-08

1

7-0 I

KNNR 0004-0426-04

(rragrzewnice ścienne), na
konstrukcj ach wsPorczYch'

technologicznęgo z rur stalowych
w budynkach niemieszkalnYch'

Próba szczelności grzejnikorv

członowych o ilościelemęntÓw w
zespole do 20.

KNR 0712-0i01-04

KNR 07i2-0105-04

Czy szszenie przez s zczotkowan i e
ręczne do trzeciego stopnia
czystościrurociągów o Średnicy
zewnętrznej do 57 mm . stan
wyjściowy powierzchni b,
Odtfu szczanie jednokrotne

powierzchni elementów

rozpuszczalnikiem organicznym za
pomocą pakut . rurociągów.

KNR 0712-0201-04b

KNR 0712-0210-04a

KNR

07

l2-02 I 3-04a

Malowanie pędzlem rurociągu o
średnicy zewnętrznej do 57 mm,
fartra ftalowa do gruntowania
nrzeciwrdzewna miniowa 60 7o.

Malowanie pędzlem rurociągu o

średnicy zewnętrznej do 57 nrm,
farba ftalowa nawierzchniowa do
ogólnego stosowania.

Malowanie pędzlem rurociągu o

8.3 86

średnicy zervnętrznej do 57 mm,
emalia chlorokauczukowa do
ogólnego stosowania wraz z
rozcieńczalnikiem.

KNR 0216-0306-02

lzolacja otulinami

THERMAFLEX rurociągórv o
średnicy 40 nrm przy grubości
izolacji 20 mrn.

KNts 0216-0306-02

lzolacja otulinami
T.Il

ERMAFt'EX rurociągórv

o

?

t.';,
Akcept

Kosztons nr 1389
Kosztorys
Posiarva ltTcel

średnicy 32 mm przy grubości
izolacji 20 mm.

KNR 0216-0306-01

Izolacja otulinami
THERMAFLEX rurociągów o
średnicy 25 mm przy grubości

izolacji20 mm.

KNR

0216-0306-01

Izolacja otulinami
TIIERMAFLEX rurociągów o
średnicy 20 mm przy grubości

izolacji20 mm.
Razem L'lemęnt robót l.2:
Węzeł cieplny.

Element robót l.3

KNNR 0004-0403-0t

Rurociągi stalowe o połączeniach
spawanych, na ścianach w
budynkach o średnicy nominalnej
65 mm.

KNNR 0004-0403-0ó

Rurociągi stalowe o połączeniach
spawanych, na ścianach lv
bud1'rrkach o Średnicy nominalnej
50 mm.

KNNR 0004-0514-03

Rozdzielacze do kotłów i instalacji
c.o. z rur o średnicy nominalnej.do
100 mm.

Zawory żeliwne zaporowe
kołnierzowe' dla ciŚnień 1,6 MPa
o średnicy nominalnej d:ó5 mm'

KNNR 0004-052i-07a

Zaw ory regulacyj ne kołn ierzowe,
d|a

ciśnień 1'6 MPa o średnicy

nominalnei d:65 mm.

KNNR 0004-0521-06a

Zawory żeliwne zaporowe

KNNR 0004-0521-05a

Zawory żeliwne zaporowę
kołnięrzowe' dla ciśnień |,6 MPa
o śrędnicvnominalnęi d-40 mm.

kołnierzowę, dla ciŚnień 1'6 MPa
o średnicy nominalnej d=50 mrn.

KI.NR 0004-0531-01
KNNR 0004-0531-02

Manomętr montowany w gotowej
tulei.

KNNR 0004-052ó-07

Filtry żeliwne kołnierzowe o
średnicy d=65 mrn.

F

Dodatki za wykonanic
obustronnych podej śćdo

NNR 0004-0 I 22-03d

rt,odomierzy s.krzydełkourych, lv
rurociągach staloitrych o średnicy
nominalnej 40 mni (zawory:0), z

I

1

I

i

i

konstrukcją wSporczą
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KNNR 0004-0140-05b

Ciepło.mierz o średnicy 40 mm (z
łącznikami redukcyjnymi).

Kurki spustowe o średnicy
nominalnej 15 mm.

KNNR 0004-0406-02a

Próby szczelności inqtalacj i
ceirtralnego ogrzewania z rur
stalowych w budYnkach
niemieszkalnYch.

Razem Element robót l.3:

Razem Obiekt

l;
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