
wymiana grzejników c.o. 
 

- zgłaszając zamiar wymiany grzejników, należy podać ilość elementów grzejnych (żeberek) 
w pomieszczeniu, w którym chcemy dokonać ich wymiany; na tej podstawie ustalane są 
wielkość, typ grzejnika oraz jego moc cieplna, 

- doboru nowych grzejników może dokonać wyłącznie uprawniony projektant,  
- nowe grzejniki winny posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu 

towarowego w Polsce- w przypadku grzejników stalowych, płytowych jest to deklaracja 
zgodności z polską normą PN-EN 442 i powinny być oznakowane obowiązującym symbolem 
CE (lub B), 

- grzejniki winny mieć wytrzymałość na ciśnienie: robocze 0,6 MPa, próbne 0,9 MPa, 
- grzejniki muszą być żeliwne lub stalowe, podłączenia grzejników wykonać z rur stalowych, 

spawanych, 
- przy każdym grzejniku muszą się znajdować zawory: na zasilaniu - zawór termostatyczny 

Danfoss typ RA-N, głowica-RA2996, na przewodzie powrotnym - dodatkowy zawór 
odcinający, 

- wymianę grzejników należy zlecić firmie mającej uprawnienia do tego typu prac (osoby 
wykonujące winny posiadać świadectwa kwalifikacyjne typu „D” oraz „E”);  możliwe jest 
również zlecenie tych prac firmie obsługującej zasoby Spółdzielni w zakresie Pogotowia– 
Warsztat Rzemieślniczy Instalatorstwo Wod.-Kan.-Gaz I CO/Ślusarstwo  Mirosław Bokiewicz 
tel. 601-416-189 lub Spółdzielni- Dział Remontowo-Konserwacyjny tel. 32/351-17-72 (73), 

- zlecając wymianę firmie zewnętrznej należy zadbać, by przedstawiciel firmy uzgodnił termin 
spuszczenia wody z pionu lub z pionów z pracownikiem Działu Remontowo-
Konserwacyjnego Spółdzielni, oraz podał dane firmy i okazał świadectwa kwalifikacyjne 
pracowników (oryginał), 

- opłata pokrywająca koszty spuszczenia wody z pionu lub z pionów c.o. dla wymiany grzejnika 
lub grzejników, aktualnie wynosi 75,00 zł i należy ją uiścić przed przystąpieniem do wymiany 
grzejników na konto Spółdzielni: PKO BP I Katowice 90 1020 2313 0000 3402 0160 0030, 
wpisując w tytule przelewu: „za spuszczenie wody c.o.”, 

- w przypadku użycia metody zamrażania czynnika w instalacji c.o., przed podjęciem prac, 
należy również zgłosić zamiar ich przeprowadzenia do Spółdzielni. 

UWAGA:  
W czasie trwającego sezonu grzewczego termin prac należy bezwzględnie uzgodnić z Działem 

Remontowo-Konserwacyjnym Spółdzielni.  
- po zakończonej wymianie grzejników następuje przemontowanie i przeprogramowanie 

podzielników kosztów ogrzewania. W tym celu należy niezwłocznie dokonać opłaty z tego 
tytułu w wysokości 8,64 zł za 1 szt. na konto Spółdzielni: PKO BP I Katowice 90 1020 2313 
0000 3402 0160 0030, w tytule przelewu wpisując „wymiana podzielników”, a następnie 
kontaktować się z Spółdzielnią lub bezpośrednio z firmą INWESTPROJEKT- KATOWICE pod 
numerem 32/250-66-06 lub 602-465-597, 

- ze starych grzejników nie wolno demontować zainstalowanych na nich podzielników, 
- po zakończeniu prac, stare grzejniki można przekazać do Spółdzielni lub zutylizować we 

własnym zakresie. 
 


