REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ
W INSTALACJACH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Niniejszy Regulamin określa zakres obowiązków Odbiorcy i MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. jako
Dostawcy ciepła oraz procedurę prawidłowego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w obiekcie.
Dezynfekcja termiczna instalacji odbiorczej c.w.u. w obiekcie przeprowadzana jest na pisemny
wniosek Odbiorcy w terminie i zakresie uzgodnionym pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
Obowiązki Odbiorcy ciepła
1. Złożenie w siedzibie Dostawcy Wniosku na wykonanie usługi okresowego podwyższenia
temperatury c.w.u. w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej;
2. Poinformowanie użytkowników o terminie i czasie przeprowadzania dezynfekcji termicznej
instalacji c.w.u. oraz konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa z tym związanych;
3. Uzgodnienie (w razie potrzeby) terminu i zasad współpracy z innymi odbiorcami ciepła
zasilanymi ze wspólnego węzła cieplnego w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej
instalacji c.w.u.
4. Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników c.w.u. oraz stan techniczny
instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze;
5. Przygotowanie instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze;
6. Zapewnienie nadzoru (osoby odpowiedzialnej) za przygotowanie obiektu i bezpośredni nadzór
nad przebiegiem dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
Obowiązki Dostawcy ciepła
1. Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła cieplnego oraz miejsca dostawy
w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.;
2. Współpraca z wnioskodawcą oraz innymi odbiorcami ciepła z węzłów grupowych w zakresie
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
3. Zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury c.w.u. i utrzymanie parametrów
według zasad określonych w procedurze dezynfekcji termicznej i zleceniu Odbiorcy;
4. Zmiana nastaw regulatorów w celu przywrócenia normatywnej temperatury c.w.u.;
5. Zapewnienie nadzoru nad pracą urządzeń ciepłowniczych eksploatowanych przez MPEC.
Procedura przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
1. Ustalenie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą ciepła (lub odbiorcami w przypadku grupowego węzła
cieplnego) terminu i zasad wykonania dezynfekcji termicznej (wykonanie usługi możliwe jest
wyłącznie w okresie grzewczym w terminie od listopada do marca);
2. Pisemne potwierdzenie przez Odbiorcę przyjęcia obowiązków w zakresie:·
a) odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników c.w.u. oraz stan techniczny instalacji
c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze;
b) przygotowania instalacji zasilającej i cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze;
c) nadzoru nad przygotowaniem obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji
termicznej (osób odpowiedzialnych dla poszczególnych administratorów).
3. Zmiana nastaw regulatorów temperatury i praca instalacji c.w.u. w temperaturze podwyższonej
do uzyskania temperatury wody cyrkulacyjnej ≥ 70oC lub innych parametrów uzgodnionych
z Odbiorcą;
4. Utrzymanie pracy instalacji w podwyższonych parametrach przez okres 30 minut lub inny okres
uzgodniony z Odbiorcą;
5. Zmiana nastaw regulatorów c.w.u. w zakresie niezbędnym do przywrócenia normatywnej
temperatury c.w.u.;
6. Podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac w zakresie jak wyżej.
Regulamin obowiązuje od dnia 06.10.2014r.
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……………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………….………………….
……………………………………………………………………………………………….………………….
(imię, nazwisko, adres lub oznaczenie wnioskodawcy)

WNIOSEK
o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
Adres obiektu

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..

Termin przeprowadzenia dezynfekcj: dzień ………………………………..……………….. godzina …………………

- ………..…………

Maksymalna temperatura c.w.u na cyrkulacji w trakcie dezynfekcji ……………………………….. oC
Osoba odpowiedzialna ze strony Odbiorcy ………………………………………………………………………………………………………..…………………
Tel……………………………………………..
Osoba odpowiedzialna ze strony Dostawcy ………………………………………………………………………………………………………..…………………
Tel……………………………………………..
..........................................................
podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE
Odbiorca oświadcza, że:
1.
2.

Przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników c.w.u. oraz stan
techniczny instalacji c.w.u. podczas pracy w podwyższonej temperaturze;
Przygotował instalację zasilającą i cyrkulacyjną do pracy w podwyższonej temperaturze
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

3.

(ewentualne nastawy termostatycznych zaworów podpionowych)
Przyjmuje bezpośredni osobisty nadzór nad przebiegiem dezynfekcji termicznej w obiekcie

Przemyśl, dnia ……………………………………r.
..........................................................
podpis wnioskodawcy

