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I. OPIS TECHNICZNY 
 
1 Podstawa opracowania  
 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  
 projektu architektonicznego 
 aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej 
 planu zagospodarowania przestrzennego 
 uzgodnień z inwestorem 
 obowiązujących norm i przepisów 
 
2 Zakres opracowania 
 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy 
wewnętrznych  instalacji  sanitarnych na potrzeby budowy budynku samorządowego ośrodka 
kultury w m. Komprachcice, dz.nr 516/1, obręb: Komprachcice, jednostka ewidencyjna: 
Komprachcice 
 
Zakres opracowania obejmuje: 
 instalacje centralnego ogrzewania 
 instalacje wody zimnej i ciepłej 
 instalacje kanalizacji sanitarnej 
 instalację klimatyzacji sali głównej oraz sali wokalnej 
 instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali głównej 
 instalację wentylacji mechanicznej ogólnej (sanitariaty, pom. biurowe, itp.) 
 
3 Stan istniejący 
 

Obiekt jest budynkiem istniejącym. W ramach projektu nastąpi rozbudowa oraz 
przebudowa obiektu. Przedmiotowa działka jest wyposażona w zewnętrzną sieć 
wodociągową, sieć  kanalizacyjną oraz sieć gazową. 
 
4 Charakterystyka i lokalizacja obiektu 
 

Przedmiotowy  obiekt  zlokalizowany  jest  w  miejscowości  Komprachcice  na 
terenie  działki  o numerze  ewidencyjnym  516/1. 
Budynek przyszłej świetlicy wiejskiej jest obiektem dwukondygnacyjnym, 
częściowo podpiwniczonym. Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego 
poszczególnych pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projekcie 
architektonicznym i konstrukcyjnym. 
 
5 Opis projektowanych instalacji. 
5.1 Instalacja wody 
5.1.1 Przyłącze wody 
 

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza wody Ø32. Przyłącze wyposażyć w 
legalizowany wodomierz JS 6,3 DN25 f. Apator, zawór antyskażeniowy EA 251 DN32 f. 
Danfoss, zawory odcinające DN32. 
Po przystąpieniu do prac należy dokonać pomiaru wydajności istniejącego przyłącza w celu 
potwierdzenia wymaganych parametrów zasilania przed wodomierzem (q=1,6 l/s, p=3 bar) 
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5.1.2 Instalacja wewnętrzna wody 
 

Woda zimna doprowadzona jest  do przyborów sanitarnych, kurków czerpalnych, jak 
również do elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody Neptun Smart 100 L  
f.Galmet P=1,5 kW, gdzie przygotowywana jest ciepła woda. Instalację  wody  zimnej i  
ciepłej  wewnątrz  budynku  należy  wykonać  z  rur wielowarstwowych np. Wavin Tigris 
Alupex K1 o średnicach: Ø40x4, Ø32x3, Ø25x2.5, Ø20x2.25 oraz Ø16x2. Do wykonania 
instalacji należy użyć rur  wielowarstwowych  (PE-Xc,  odpornych  na  dyfuzję  tlenu).  
Łączenie  rur  przy  pomocy  połączeń systemowych,  posiadających  wymagania  normowe  
dopuszczane  w  Polsce  oraz  dopuszczające  do stosowania do wody pitnej. Podejścia  wody  
do  umywalek,  zlewozmywaków,  misek  ustępowych  i  pisuaru  należy zakończyć  
zaworkami  odcinającymi  z  możliwością  podłączenia  wężyka  elastycznego  do baterii  
czerpalnej,  montaż  wykonywać  na  wysokościach  zgodnych  z  częścią  rysunkową  i 
obowiązującymi  normami. Podejścia  pod  urządzenia  wykonywać  przy  pomocy  połączeń 
systemowych z mocowaniem podejść do zaworów odcinających i kolan instalacji. Instalację 
wody ciepłej należy układać równolegle do przewodów wody zimnej. Połączenie z armaturą – 
na gwint przy użyciu kształtek przejściowych. Przewody prowadzone wykonać podtynkowo 
w bruzdach lub w posadzce. Z uwagi na brak instalacji cyrkulacji przewody ciepłej wody 
prowadzić po jak najkrótszych trasach od podgrzewacza do przyborów. Wszystkie  spotkane  
na  trasie  przewodów  załamania  konstrukcyjne  budynku  należy wykorzystać jako 
kompensacje przy użyciu punktów stałych. Przez zamontowanie punktów stałych  instalacja  
powinna  zostać  podzielona  na  odcinki.  Zapobiegnie  to  niekontrolowanym ruchom  
przewodów.  Punkty  stałe  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażową  systemu  rur użytych 
do rozprowadzenia c.w.u. Zarówno przewody wody zimnej jak i ciepłej powinny być 
dodatkowo  mocowane  przy  punktach  poboru  wody.  Przewody  należy  montować  do 
elementów  konstrukcyjnych  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników.  
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  
hałasów  w przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem,  a  obejmą  
uchwytu  lub wspornika należy zastosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur. W  projekcie  przewidziano  zastosowanie  izolacji  cieplnej  na  każdym  
odcinku  wody  ciepłej i zimnej.  Materiały  izolacyjne,  przeznaczone  do  wykonania  
izolacji  cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na składowisku powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana będzie izolacja cieplna powinna być czysta 
i sucha. Nie dopuszcza się wykonania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  
zanieczyszczonych  ziemią,  cementem, smarami  itp.  oraz  na  powierzchniach  z  
niecałkowicie  wyschniętą  lub  uszkodzoną  powłoką antykorozyjną.  Zakończenie  izolacji  
cieplnej  powinno  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
 
Grubości izolacji: 
Przewody PE-Xc/Al./PE Ø16-Ø32 ułożone w podłodze – gr. 6 mm np. otulina Tubolit S 
Przewody PE-Xc/Al./PE Ø40 ułożone w podłodze – gr. 9 mm np. otulina Tubolit S 

 
Przewody  instalacji  wodociągowej  wykonanej  z  tworzywa  sztucznego  powinny  

być prowadzone  w  odległości  większej  niż  0,1m  od  rurociągów  cieplnych,  mierząc  od  
powierzchni rur.  

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji 
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
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I.  dla przewodów średnicy 25mm – 3cm; 
II.  dla przewodów średnicy 32-40 – 5cm; 
Przewody  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone  równolegle.  Natomiast  
przewody  
pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyło 1cm. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych  
przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. W armaturze  
czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Przewody  poziome  instalacji  wody  zimnej  należy  prowadzić  poniżej  przewodów  
instalacji wody ciepłej. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy 
stosować przepust w tulei ochronnej.  Tuleja  ochronna  powinna  być  w  sposób  trwały  
osadzona  w  przegrodzie budowlanej  i  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  
większej  od  średnicy  zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez 
przegrodę pionową. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 
około 2cm z każdej strony. Przestrzeń między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  
być  wypełniona  materiałem  trwale plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  
umożliwiającym  jej  wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających.   
 

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Polskimi  Normami  i  „Warunkami  
Technicznymi Wykonania  i  Odbioru  Robót  cz.  II  –  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe”  
oraz  przepisami BHP.  
 

Po zakończeniu montażu instalacje należy przepłukać, po czym należy przeprowadzić 
próbę szczelności ciśnieniem  1  MPa, a następnie zdezynfekować termicznie wodą o 
temperaturze 70-80°C  i  sprawdzić  poprawność  działania  grupy  bezpieczeństwa.  Podczas  
próby ciśnieniowej  należy dokonać oględzin połączeń gwintowych i zaprasowywanych oraz 
kontroli spadku ciśnienia  zgodnie  z  ,,Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanomontażowych.  Część  II.  Roboty  instalacji  sanitarnych  i  
przemysłowych”.  Po wykonaniu próby  szczelności  rurociągi  zaizolować  termicznie.  
Instalację  należy  wykonać zgodnie  z załączonymi rysunkami. 
 
5.1.3 Instalacja hydrantowa 
 
 Do wewnętrznego gaszenia pożaru w sali głównej zaprojektowano jeden hydrant   
ppoż. 25, jeden hydrant 25 w holu oraz jeden istniejący hydrant 25 na klatce schodowej 
obok szatni. Zaprojektowano hydrant ppoż. DN25 typ np. W-25/20 f. Supron (prądownica 

25 z dyszą równoważną 10mm), wąż 20 mb.Zakłada się jednoczesność działania działania 
jednego hydrantu 25 (wymagane parametry na zaworze hydrantowym q=1 dm3/s, p=0,2 
MPa). Istniejący hydrant musi spełniać powyższe parametry pracy. 
Instalacja zasilana będzie z wewnętrznej instalacji wody zimnej. Zawór hydrantowy 
zainstalować w szafce podtynkowej (na wys. 1,35m licząc od posadzki do osi zaworu 
hydrantowego). Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary wydajności hydrantu, protokół z 
badań należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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5.1.4 Obliczenia 
 Zapotrzebowanie na wodę dla budynku 
 

Punkt czerpalny 

 
Ilość 

Normatywny wypływ z punktu 
czerpalnego 

Wymagane 
ciśnienie pw 

[MPa] [szt.] qn(wz) [dm3/s] 
qn(cwu) 
[dm3/s] 

qn(og) 
[dm3/s] 

Bateria 
zlewozmywakowa 

6 0,07 0,07 0,14 0,1 

Bateria 
umywalkowa 

10 0,07 0,07 0,14 0,1 

Bateria natryskowa 1 0,15 0,15 0,3 0,1 
Płuczka 
zbiornikowa 

10 0,13 0 0,13 0,05 

Pisuar 3 0,3 0 0,3 0,1 
Zmywarka 3 0,15 0 0,15 0,1 
Zawór czerpalny 3 0,3 0 0,3 0,05 

Σqn [dm3/s]  4,82 1,27 6,09   

Przepływ obliczeniowy     ]/3[6,112,009,6698,012,0698,0q
5,05,0

s sdmqn    

Wymagane ciśnienie: 3,0 [bar] 
 
 Zapotrzebowanie na wodę dla jednego hydrantu 25 

 
Przepływ obliczeniowy ]/3[0,1qs sdm  

Wymagane ciśnienie: 3 [bar] 
 
 Dobór wodomierza 
 

Dobrano wodomierz typ JS 6,3 DN25 firmy APATOR. 
 

 
5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
5.2.1 Kanalizacja zewnętrzna 
 

Ścieki    bytowo-gospodarcze  odprowadzane  będą  poprzez dwa istniejące 
przykanaliki fi 160. Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji sanitarnej, należy 
zweryfikować rzeczywiste zagłębienie istniejących przykanalików. W przypadku 
rozbieżności należy skorygować zagłębienie zagłębienie kanalizacji z zachowaniem 
projektowanej trasy oraz wymaganych spadków.  
 
5.2.2 Kanalizacja wewnętrzna 
 

Projektowana kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i  
kształtek  kanalizacyjnych  grawitacyjnych  z  PVC, uszczelnionych pierścieniami 
gumowymi. Kanalizacja podposadzkowa powinna być wykonana z rur klasy PVC SN8. 
Do instalacji kanalizacji odprowadzane będą ścieki sanitarne z przyborów znajdujących się w  
części sanitarnej  istniejącego  budynku. Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią  
rysunkową  opracowania   z  zachowaniem normatywnych spadków  i  średnic  podanych  na 
rozwinięciu. Łączenie  przyborów  sanitarnych  z  przewodami  instalacji  kanalizacyjnej 
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przewiduje  się poprzez specjalne kształtki – syfony. W  budynku  zaprojektowano  piony 
kanalizacyjne zakończone  rurami wywiewnymi 160/110 (lokalizacja wg części rysunkowej). 
Na pionach należy zamontować rewizje pionowe  zabudowane na wysokości 50 cm  
nad posadzkami pomieszczeń.  

Montaż  systemu  kanalizacji  wewnątrz  budynku  powinien  się  odbywać  zgodnie  z  
wymaganiami  PN-EN  12056-5:2002,  i  PN-81/B-10700.01  oraz  „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Wszystkie rurociągi podposadzkowe układać na podsypce piaskowej min. 10 cm. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać odbioru zgodnie z normą PN-92/B-10735 
 
5.2.3 Kanalizacja deszczowa zewnętrzna 

 
Ścieki deszczowe z dachu budynku będą odprowadzane rynnami spustowymi na teren 

utwardzony i dalej na teren zielony oraz do kratek ściekowych w drodze. 
 
5.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
5.3.1. Dane szczegółowe 
 
Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. dla instalacji grzejnikowej oraz ogrzewania 
podłogowego (pokrywane przez istniejącą kotłownię olejową):    60,6 kW 
 
Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.  
dla sali głównej (pokrywane przez układ klimatyzacji):    33,9 kW 
 
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: zgodnie z proj. arch. 
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych: zgodnie z proj. arch. 
Ogrzewanie wodne pompowe w systemie zamkniętym. 
Strefa klimatyczna III 
 
5.3.2. Ogrzewanie pomieszczeń 
 

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi projektuje się 
temp. wewnętrzną  20°C. Medium  grzewcze  dla  grzejników,  rozprowadzone  zostanie  z 
istniejącej kotłowni do  grzejników zlokalizowanych  w  poszczególnych  pomieszczeniach 
oraz dla ogrzewania podłogowego w holach.  Projektowane  przewody  (rury PE-Xc/AL./PE) 
dla  grzejników i ogrzewania podłogowego  rozprowadzone  są  w posadzce  i bruzdach 
ściennych. Instalacja c.o. w układzie trójnikowym (średnice rur wg rzutów instalacji c.o.). 
Czynnikiem  grzewczym  instalacji c.o. będzie  woda  o  parametrach  80/60°C, dla 
ogrzewania podłogowego (50/40°C).  Instalacja pracowała  będzie  w  systemie  zamkniętym.   
Możliwość  odwodnienia  instalacji  jest  zapewniona  poprzez  zawory spustowe 
zlokalizowane w najniższych punktach instalacji. Do  ogrzewania  pomieszczeń  biurowych i 
socjalnych  zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe, ogrzewanie podłogowe w holach oraz 
ogrzewanie sali głównej klimatyzatorami ściennymi w funkcji pompy ciepła. Grzejniki  
stalowe płytowe  PURMO VENTIL COMPACT, o  wysokości  H = 200-900 mm., 
maksymalna temperatura wody 110  °C,  maks.  ciśnienie  robocze  10  barów,  z  
podłączeniem  dolnym ze ściany,  z wbudowanymi odpowietrznikami.  Grzejniki  
wyposażone  będą  w  osłony  górne  i  boczne,  montaż do przegród budowlanych przy 
pomocy kołków rozporowych. System montażu grzejnika musi umożliwiać zdjęcie osłon bez 
demontażu grzejnika. Każdy grzejnik powinien być wyposażony w wkładkę termostatyczną, 
głowicę, oraz zawór przyłączeniowy podwójny kątowy. W łazience od strony północnej 
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zamontować grzejnik drabinkowy typ GŁ Standart 600/900. Grzejnik wyposażyć w zawór 
termostatyczny kątowy z głowicą oraz zawór powrotny. Układy ogrzewania podłogowego 
będą wspomagane pompowo z możliwością pełnej regulacji temperatury w pomieszczeniu.  
Odpowietrzenie  instalacji  c.o.  odbywać  się  będzie  przy  pomocy  ręcznych 
odpowietrzników zabudowanych  na  grzejnikach oraz automatycznych odpowietrzników 
przy rozdzielaczach podłogowych i na końcówkach pionów. Ponadto należy zastosować 
odpowietrzniki automatyczne w miejscach ewentualnych zasyfonowań powstałych przy 
prowadzeniu przewodów.  
 
5.3.3.   Ogrzewanie podłogowe 
 
 Ogrzewanie podłogowe zaprojektowano w oparciu o system rur Kanfloor f. Kan-
therm. Ogrzewanie podłogowe przewidziano w holach wejściowych do budynku oraz w holu 
na piętrze. 
 Ogrzewanie podłogowe wykonać z rury KAN-therm Ø18x2 polietylenowe Blue Floor 
PE-RT (Dowlex 2388) z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob =0,8/0,6 
MPa (Trob=70/80°C), do ogrzewania płaszczyznowego. Parametry ogrzewania podłogowego 
50/40°C. 
 
 Sposób układania jn.: 
 

Opis materiału d l r R

m W/(m·K) kg/m3 m2·K/W

Pokrycie: Płytki ceramiczne 0.012 m2·K/W 0,012

Jastrych cementowy. 0,0500 1,300 2200 0,038

Płyta styropianowa Tacker EPS100 038 (PS20) z folią D = 20 m 0,0200 0,038 20 0,526

Płyty styropianowe EPS 100 - 038 o gęstości pozornej - nie m 0,1000 0,038 20 2,632

Folia PE do ułożenia pod izolacją cieplną D = 0,15 mm 0,0002 0,200 1300 0,001

Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami ceramicznymi wys 0,1500 1300 0,200

  
Wytyczne dla układania rur: 
Strefa brzegowa 0,1 m 
Strefa podstawowa 0,3 m 
Minimalna odległość wężownicy od ściany pomieszczenia 0,15 m 
Maksymalna długość wężownicy L=120 m 
 
Każde pole powinno być oddzielnie oddylatowane taśmą brzegową zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
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Sposób regulacji ogrzewania podłogowego. 
 
Termostaty  pomieszczeniowe T1, T2, T3, T4 w zależności od zmian temperatury w 
pomieszczeniu wysyłają sygnał do siłowników zamontowanych na obiegach grzewczych 
odpowiadających za poszczególne pola grzewcze. W zależności od aktualnej temperatury 
siłowniki będą się otwierać lub zamykać, tym samym zwiększając lub zmniejszając przepływ 
wody grzewczy w wężownicach w sposób nadążny. Każdy rozdzielacz wyposażony będzie w 
układ mieszający z przepływomierzami (seria 77A) zlokalizowany w szafce podtynkowej 
SWP-OP. 
 
Strefy ogrzewania: 
 Pomieszczenie P0.1 – hall wejściowy od strony północnej – rozdzielacz strefy RP I 
 
Parametry zasilania strona pierwotna: 80/60°C 
Parametry zasilania strona wtórna: 50/40°C 
Liczba obwodów: 7 
 
Rozdzielacza RP I: Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z układem 
mieszającym i przepływomierzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A bez zaworu 
wstępnego (zamiast zaworu ZR wstawić na dopływie zawór STAD DN20 nastawa 2,49 
obr., w szafce podtynkowej SWP-OP 
 
Automatyka: 
System PB230 - przewodowy Basic 230V 
 
Elementy automatyki:  
LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 230V KAN – 1 szt. 
PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN – 1 szt. 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN – 7 szt. 
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODĄ 230V KAN – 2 szt. 
 
Podział na strefy regulacji: 
 
Termostat T1 dla 4 pól ogrzewania podłogowego od strony zachodniej  
Pole 1: L=119,2 mb, q=2,75 l/min 
Pole 2: L=118,9 mb, q=2,75 l/min 
Pole 3: L=111,6 mb, q=2,75 l/min 
Pole 4: L=114,5 mb, q=2,75 l/min 
 
Termostat T2 dla 3 pól ogrzewania podłogowego od strony północnej 
Pole 1: L=78,1 mb, q=2,75 l/min 
Pole 2: L=89,3 mb, q=2,75 l/min 
Pole 3: L=97,1 mb, q=2,75 l/min 
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 Pomieszczenie P0.10 – hall wejściowy od strony południowej – rozdzielacz strefy RP II i 
III 
 
Parametry zasilania strona pierwotna: 80/60°C 
Parametry zasilania strona wtórna: 50/40°C 
Liczba obwodów: 3 
 
Rozdzielacza RP I: Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z układem 
mieszającym i przepływomierzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce 
podtynkowej SWP-OP 
 
Automatyka: 
System PB230 - przewodowy Basic 230V 
 
Elementy automatyki:  
LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 230V KAN – 1 szt. 
PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN – 1 szt. 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN – 3 szt. 
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODĄ 230V KAN – 2 szt. 
 
Podział na strefy regulacji: 
 
Termostat T3 dla 2 pól ogrzewania podłogowego od strony południowej  
Pole 1: L=112,6 mb, q=2,89 l/min 
Pole 2: L=113,0 mb, q=2,89 l/min 
 
Termostat T4 dla 1 pola ogrzewania podłogowego od strony klatki schodowej 
Pole 1: L=117,0 mb, q=2,89 l/min 
 
 Pomieszczenie P1.08 – hall wejściowy od strony południowej – rozdzielacz strefy RP IV 
 
Parametry zasilania strona pierwotna: 80/60°C 
Parametry zasilania strona wtórna: 50/40°C 
Liczba obwodów: 2 
 
Rozdzielacza RP I: Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podłogowego z układem 
mieszającym i przepływomierzami (seria 77A) typ ROZDZ OP UM 77A w szafce 
podtynkowej SWP-OP 
 
Automatyka: 
System PB230 - przewodowy Basic 230V 
 
Elementy automatyki:  
LISTWA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 230V KAN – 1 szt. 
PROGRAMATOR CYFROWY BASIC 230V KAN – 1 szt. 
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 230V KAN – 2 szt. 
TERMOSTAT ELEKTRONICZNY POKOJOWY Z DIODĄ 230V KAN – 1 szt. 
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Podział na strefy regulacji: 
 
Termostat T5 dla 2 pól ogrzewania podłogowego 
Pole 1: L=67,2 mb, q=1,96 l/min 
Pole 2: L=70,1 mb, q=1,96 l/min 
 
5.3.4. Przygotowanie c.w.u. 
 

Ciepła woda zostanie przygotowana w dwóch elektrycznych podgrzewaczach 
pojemnościowych Neptun Smart 100 L  f. Galmet P=1,5 kW, oddzielnie dla obu części 
sanitarnych. Na dopływie zimnej wody zamontować zawór bezpieczeństwa SYR 2115N 
DN20. 
 
n=150 – maksymalna liczba gości w budynku 
n=15 – liczba osób obsługi 
qj =6 dm3/os. – jednostkowe zużycie wody przy dwukrotnym myciu rąk 
 
qd,śr = 165 ·6=990[dm3/d] 

   qh,śr = qd,śr/τ = 990/8 = 123,75 [dm3/h]  

 

 Zdolność magazynowania c.w.u.: 2x 100dm3=200dm3 

  Zdolność wytwarzania c.w.u. w ciągu 8h (2x 100dm3/2h): 2·100dm3/2h·8h=800dm3 

5.3.5. Wykonanie instalacji 
 

Instalację należy wykonać z  rur  PE-Xc/Al./PE  łączonych  poprzez zaprasowywanie 
np. WAVIN Tigris Alupex K1. Przewody rozprowadzające oraz piony należy  dodatkowo  
zaizolować  otulinami  ciepłochronnymi  z  pianki polietylenowej  (np.  Armacell Tubolit S)  
o  grubości  zgodnej  załącznikiem  2  „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 
związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  z  Dnia  6  
listopada  2008r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 
Przewody PE-Xc/Al./PE Ø16-Ø32 ułożone w podłodze – gr. 6 mm np. otulina Tubolit S 
 

U podstawy każdego pionu zamontować zawory STAP i STAD f. T&A oraz dokonać 
odpowiednich nastaw (wg części rysunkowej). 

Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w rurach  ochronnych.  Miejsca  
przejść  przez  strefy  pożarowe  zabezpieczyć  przepustami instalacyjnymi posiadającymi 
klasę odporności ogniowej EI zgodną klasą ścian i stropów. Średnice i sposób prowadzenia 
przewodów przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Połączenia z armaturą przy 
pomocy kształtek systemowych. Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. 
Podczas próby należy dokonać oględzin spawów, połączeń gwintowych i zaprasowanych oraz 
kontroli spadku ciśnienia zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po 
wykonaniu próby szczelności rurociągi zaizolować termicznie. 
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5.3.6. Obliczenia 
 Dobór zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza elektrycznego wg PN-76/B-02440 

161000,16V0,16G   
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Przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy kątowy sprężynowy z uszczelnieniem miękkim 
SYR 2115N R3/4” o średnicy gniazda 0d =14 mm, o c =0,2, o ciśnieniu otwarcia 0,6 MPa, 

zakres temperatur  do 110ºC 
 
6 Wentylacja nawiewno-wywiewna sali głównej   
6.1 Wentylacja nawiewna (ciąg N1)  
6.1.1 Przygotowanie powietrza wentylacyjnego  
 

Powietrze nawiewane przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno - 
wywiewnej z rekuperacją w okresie zimowym, usytuowanej nad klatką schodową. Centrala ta 
wykonana będzie w wersji dachowej. Centralę należy posadowić na dachu klatki schodowej z 
zastosowaniem przekładek amortyzacyjnych. Zaprojektowano centralę prod. VTS typu VS-
30-R-PHC, o wydatku maksymalnym powietrza nawiewanego i wywiewanego wynoszącym 
3000 m3/h (szczegóły wg karty doboru centrali). Nawiew realizowany będzie wyłącznie 
powietrzem świeżym zapewniając wymagany dopływ świeżego powietrza w ilości 20 
m3/h/os. Proces obróbki powietrza w tym urządzeniu przebiegać będzie następująco: 
 
 oczyszczanie powietrza na filtrze włóknowym, kieszeniowym, klasy G4  
 odzysk ciepła w wymienniku krzyżowym i ogrzewanie do zadanej temperatury nawiewu 
na nagrzewnicy freonowej w okresie zimowym 
 zmniejszanie stopnia grzania powietrza w okresie przejściowym 
 chłodzenie do zadanej temperatury nawiewu na chłodnicy freonowej w okresie letnim 
 
Centrala dostarczana z pełną automatyką z regulacją nadążną, z czujnikiem temperatury 
powietrza nawiewanego. 
 
Centrala uzdatnia powietrze jedynie na potrzeby wymaganego dopływu świeżego powietrza 
dla osób przebywających w pomieszczeniu. Brakującą ilość ciepła i chłodu dostarczać będzie 
zaprojektowana instalacja klimatyzacji.  
 
Zaprojektowany system nawiewno-wywiewny w połączeniu z układem klimatyzacji będzie 
utrzymywał poniższe parametry graniczne: 
 
 okres zimowy: temp. zewnętrzna -20°C, temp. pomieszczenia 20°C, temp. powietrza 
nawiewanego 20°C 
 okres letni: temp. zewnętrzna 30°C, temp. pomieszczenia 25°C, temp. powietrza 
nawiewanego 22°C 
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6.1.2 Rozdział powietrza nawiewanego  
 

Rozprowadzenie powietrza od centrali do elementów końcowych - nastąpi kanałami 
wentylacyjnymi wykonanymi z blachy ocynk. 0,55 mm; o przekroju prostokątnym, a dalej – 
do nawiewników – rurami Spiro. Kanały te prowadzone będą w przestrzeni konstrukcji 
dachu. Kanały zostaną zaizolowane termicznie na całej swojej długości matą z wełny 
mineralnej o grubości 4 cm, na zewnątrz budynku gr. 8 cm w obudowie z blachy 
aluminiowej. Nawiew odbywać się będzie poprzez 6 nawiewników podsufitowych wirowych 
dostarczających strumienie powietrza (lokalizacja oraz wydatki powietrza wg rzutu). Na 
instalacji nawiewnej zamontować tłumik akustyczny o wymiarach 450x400 L=1190 mm, 
kształtka nr N1-28 (lokalizacja wg części rysunkowej). 
 
6.1.3 Elementy wyposażenia instalacji nawiewnej  
 
 Świeże powietrze będzie zasysane wprost do centrali dachowej. Ciąg wywiewny 
wyposażony będzie w tłumiki akustyczne dostosowane wymiarami do wymiaru kanałów. 
Elementy rozdziału powietrza w pomieszczeniu stanowić będą sufitowe nawiewniki wirowe 
typu NWCA firmy Flakt Woods wielkości 35 i 18 (z skrzynkami rozprężnymi, z 
przepustnicami), kolor nawiewników dostosować do kolorystyki pomieszczenia, mocowane 
do konstrukcji dachu, podłączone do kanału przy pomocy kształtek przejściowych i rury typu 
Flex. Na instalacji zamontować rewizje w odległościach nie większych niż 5 m.  
 
6.2 Wentylacja wywiewna (ciąg W1)  
 

Powietrze - w nominalnej ilości 3000 m3 /h – usuwane będzie poprzez  3 wywiewniki 
typu PSWP 35 i 25 f. Flakt Woods (lokalizacja oraz wydatki powietrza wg rzutu). Powietrze 
odprowadzane będzie przewodami prowadzonymi w przestrzeni konstrukcji dachu do centrali 
dachowej i dalej za zewnątrz. Wywiewniki są fabrycznie wyposażone w przepustnice do 
wyregulowania wydatków Na instalacji wywiewnej zamontować tłumik akustyczny o 
wymiarach 450x400 L=1190 mm, kształtka nr W1-25 (lokalizacja wg części rysunkowej). 
Rozdział powietrza wywiewanego analogicznie do instalacji nawiewnej.  
 
6.3 Instalacja zasilania nagrzewnicy/chłodnicy freonowej 
 
Źródłem ciepła i chłodu dla centrali wentylacyjnej jest jednostka zewnętrzna f. Samsung typ 
AM200KXVAGH/EU o mocy grzewczej 63 kW/chłodniczej 56 kW. 
 
Centrala posiada jeden wymiennik pełniący funkcję nagrzewnicy i chłodnicy o mocy 21 kW 
(grzanie)/ 15 kW (chłodzenie). 
 
Czynnik chłodniczy R410A. Jednostkę zewnętrzną należy podłączyć do nagrzewnicy 
/chłodnicy centrali przewodem 9,52x2/19,05 (ciecz/gaz). 
 
6.4 Układ automatycznej regulacji oraz zasilania elektrycznego  
 

Parametrem ustawionym jako wiodący w okresie grzewczym będzie temperatura 
powietrza nawiewanego (straty ciepła pokrywane będą przez instalację klimatyzacji, tak więc 
realizowana będzie jedynie wentylacja pomieszczenia powietrzem o temperaturze nie 
powodującej przegrzania powyżej wartości zadanej na regulatorze). Natomiast w okresie 
letnim nawiew odbywać się będzie powietrzem o temperaturze zapewniającej zakładaną 
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temperaturę powietrza w pomieszczeniu z uwzględnieniem zysków ciepła w pomieszczeniu 
(brakująca ilość chłodu będzie dostarczana przez układ klimatyzacji). System automatyki (w 
projekcie przyjęto fabryczny zestaw oferowany przez VTS) oparty jest na sterowniku 
swobodnie programowalnym, dostarczonym z gotową aplikacją. Winien on realizować 
zadania, które można ogólnie podzielić na cztery grupy w zależności od funkcji które ma 
spełniać:  
 
 Sterowanie 
-  wybór pracy centrali, tryb automatyczny, tryb ręczny 
- praca dwupołożeniowa (zamknij-otwórz) przepustnicy powietrza zewnętrznego centrali w 
zależności od aktualnego stanu pracy centrali  
- uniemożliwienie włączenia się wentylatorów przed osiągnięciem minimalnej temperatury 
powietrza za nagrzewnicą  
 
 Regulacja  
Nadążna regulacja temperatury powietrza nawiewanego poprzez sterowanie mocą 
grzewczą nagrzewnicy freonowej, zmianą stopnia odzysku ciepła oraz sterowanie mocą 
chłodnicy freonowej 
 
 Sygnalizacja  
-  pracy oraz awarii wentylatorów, stanu pracy/awarii wszystkich podzespołów,  
-  zabrudzenia filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego,  
-  podgląd parametrów powietrza  
 
Wszystkie komunikaty są edytowane na wyświetlaczu panelu sterownika zaawansowanego 
(Advanced). Podstawowe parametry oraz kody alarmowe edytowane są na panelu 
uproszczonym (Basic).  
 
 Zabezpieczenia  
- zabezpieczenie silników wentylatorów w centralach przed przeciążeniem.  
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca zostanie umieszczona przy centrali. Obwód zasilający 
sterownice wyprowadzony zostanie z rozdzielnicy głównej i zostanie wydany w projekcie 
instalacji elektrycznej dla budynku.  
 
6.5 Wymagana moc elektryczna do zasilania urządzeń  
 
Centrala nawiewno-wywiewna - silnik wentylatora nawiewnego – 1,5 kW 
Centrala nawiewno-wywiewna - silnik wentylatora wywiewnego – 1,5 kW 
Jednostka zewnętrza zasilająca nagrzewnicę/chłodnicę  - 14,2 kW 
 
7. Instalacja klimatyzacji 
7.1. Klimatyzacja sali głównej oraz sali wokalnej. 
 

W pomieszczeniach sali głównej oraz sali wokalnej zaprojektowano instalację 
klimatyzacji opartą na pompach ciepła firmy Samsung. Dla przyszłego pomieszczenia studia 
nagrań przewidziano rezerwę instalacji freonowej oraz instalacji skroplin (dobór urządzeń 
klimatyzacji zostanie dokonany na etapie aranżacji studia nagrań). Klimatyzacja będzie 
zapewniała temperaturę komfortu w okresie zimowym (grzanie – tylko sala główna i przyszłe 
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studio nagrań) oraz letnim (chłodzenie). Źródło ciepła i chłodu stanowi pompa ciepła typ 
AM200KXVAGH/EU firmy Samsung o mocy 63 kW (grzanie)/ 56 kW (chłodzenie).  

Powietrze w pomieszczeniu sali głównej uzdatniane jest przez 4 klimatyzatory ścienne 
typ AM082JNVDKH/EU firmy Samsung o mocy 8,5 kW (grzanie)/ 8,2 kW (chłodzenie) 
zapewniające sprawne rozprowadzanie powietrza uzdatnionego w pomieszczeniu. W 
pomieszczeniu sali wokalnej przewidziano klimatyzator ścienny typ AM045JNVDKH/EU 
firmy Samsung o mocy 4,5 kW (chłodzenie). 
 Automatyka układu klimatyzacji oparta o fabryczne rozwiązania f. Samsung. w 
oparciu o sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu oraz sterownik 
centralny z panelem dotykowym z automatycznym przełączaniem trybu grzanie/chłodzenie.  

Instalację rozprowadzającą czynnik chłodniczy (freon R410A) wykonać z miedzi. 
Przewody  miedziane należy  montować  do elementów  konstrukcyjnych  budynku  za  
pomocą  uchwytów  lub  wsporników w listwie maskującej.  Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od  przegród  
budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w przewodach  i  
przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem  a  obejmą  uchwytu  lub wspornika 
należy zastosować podkładki elastyczne oraz izolację przeciwroszeniową (wymaga się 
stosowanie obejm do instalacji chłodu). Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. W  projekcie  
przewidziano  zastosowanie  izolacji  przeciwroszeniowej z kauczuku o grubości 13 mm  na  
każdym  odcinku  instalacji freonowej. Materiały  izolacyjne,  przeznaczone  do  wykonania  
izolacji, powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na składowisku powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana będzie izolacja cieplna powinna być czysta 
i sucha. Nie dopuszcza się wykonania  izolacji na  powierzchniach  zanieczyszczonych  
ziemią,  cementem, smarami  itp.  Zakończenie  izolacji  przeciwroszeniowej  powinno  być  
zabezpieczone  przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
ciągłość izolacji na całej instalacji freonowej, brak ciągłości izolacji spowoduje wykraplanie 
się wilgoci na przewodach freonowych oraz zawilgocenie elementów budowlanych, co jest 
niedopuszczalne. 

Instalację skroplin wykonać z rur PVC klejonych. 
 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodów lub ich izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
I.  dla przewodów średnicy 25mm – 3cm; 
II.  dla przewodów średnicy 32-40 – 5cm; 

Przewody  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone  równolegle.  Natomiast  
przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie 
przekroczyło 1cm. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w 
tulei ochronnej.  Tuleja  ochronna  powinna  być  w  sposób  trwały  osadzona  w  przegrodzie  
budowlanej  i  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  
zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 
strony. Przestrzeń między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  
materiałem  trwale plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
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 Tacę ociekową agregatu chłodniczego zabezpieczyć przed zamarzaniem kablem 
grzewczym  samoregulującym o mocy 25W/mb. 

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Polskimi  Normami  i  „Warunkami  
Technicznymi Wykonania  i  Odbioru  Robót  cz.  II  –  Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe”  
oraz  przepisami  
BHP.  

Po zakończeniu montażu instalacje należy przepłukać, po czym należy przeprowadzić 
próbę szczelności. Podczas  próby ciśnieniowej  należy dokonać oględzin połączeń oraz 
kontroli spadku ciśnienia  zgodnie  z  ,,Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  
robót budowlano-montażowych.  Część  II.  Roboty  instalacji  sanitarnych  i 
przemysłowych”.  

Po wykonaniu próby  szczelności  rurociągi  zaizolować.  Instalację  należy  wykonać  
zgodnie  z załączonymi rysunkami. 
 
7.2. Wymagana moc elektryczna do zasilania urządzeń  
 
Jednostka zewnętrza zasilająca klimatyzatory  - 14,2 kW 
Jednostka wewnętrza klimatyzator AM082FNNDEH/EU 4 szt.  – 4x 0,072 kW 
Jednostka wewnętrza klimatyzator AM045FNNDEH/EU 1 szt.  – 4x 0,041 kW 
 
Zasilanie automatyki systemu klimatyzacji. 
 
8.  Wentylacja wywiewna ogólna   
 

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną zapewniającą 
wymaganą wymianę powietrza ze względów higieniczno-sanitarnych. Wentylacja wywiewna 
obejmuje pomieszczenia takie jak: sanitariaty, kuchnie, szatnie, pom. techniczne i 
porządkowe, salę konferencyjną oraz salę artystyczną.  

Wentylacja będzie realizowana przez wentylatory wyciągowe sufitowe i ścienne typ 
SILENT 100-200-300 f. Venture Industries, z klapą zwrotną. Napływ powietrza do 
sanitariatów z holów wejściowych. Nawiew powietrza będzie się odbywał nawiewnikami 
okiennymi ciśnieniowymi np. ALEF 45 m3/h f. Helios oraz nawietrzakami np. typ NOS150A 
i NO150A firmy Darco  zapewniającymi stały strumień powietrza. Powietrze wywiewane 
będzie poprzez kanały typu Spiro Ø160, zaizolowane wełną mineralną o gr. 4 cm, do 
pionowych kanałów wentylacyjnych, którymi powietrze wyrzucane jest ponad dach. 
Lokalizacja wentylatorów, kanałów, otworów w drzwiach oraz kratek transferowych wg 
części rysunkowej. Wentylatory należy osadzić w płaszczyźnie stropu podwieszanego lub na 
pionowym kanale wentylacyjnym, kanały i kształtki podwiesić do elementów konstrukcji 
budynku. Po wykonaniu instalacji, wentylację należy wyregulować do wydatków wskazanych 
w projekcie (część rysunkowa). 
 
9.  Obliczenia wentylacji 
 
 Wentylacja nawiewno-wywiewna sali głównej zapewniająca wymaganą wymianę 
powietrza ze względów higieniczno-sanitarnych, zyski i straty ciepła kompensowane przez 
układ klimatyzacji (wydajność chłodzenia dla wskaźnika 100 W/m2 chłodu jawnego, 
wydajność grzania wg strat ciepła 33867W) 
 

jVnw-Vn   - strumień powietrza wentylacji nawiewno-wywiewnej (zrównoważonej) 
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n= 150 – maksymalna liczba osób na sali 
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
 

3000[m3/h]20150Vnw-Vn j   

 
 Wentylacja wywiewna sali konferencyjnej, użytkowana okresowo, poniżej 1000h rocznie 
 

jVnVw   - strumień powietrza wentylacji wywiewnej,  

  
n= 25 – maksymalna liczba osób na sali 
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
 

500[m3/h]2025VnVw j   

 
 Wentylacja wywiewna sali artystycznej 
 

jVnVw   - strumień powietrza wentylacji wywiewnej,  

  
n= 15 – maksymalna liczba osób na sali 
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
 

300[m3/h]2015VnVw j   

 Wentylacja wywiewna sali wokalnej, zyski ciepła kompensowane przez układ klimatyzacji 
(wydajność chłodzenia dla wskaźnika 80 W/m2 chłodu jawnego) 
 

jVnVw   - strumień powietrza wentylacji wywiewnej,  

  
n= 18 – maksymalna liczba osób na sali 
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
 

360[m3/h]2018VnVw j   

 
 Wentylacja wywiewna sali organizacji pozarządowej 
 

jVnVw   - strumień powietrza wentylacji wywiewnej,  

  
n= 8 – maksymalna liczba osób na sali 
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
 

160[m3/h]208VnVw j   

 
 Wentylacja wywiewna zaplecza sali głównej 
 

jVnVw   - strumień powietrza wentylacji wywiewnej,  

n= 5 – maksymalna liczba osób  
Vj=20 m3/h·os. – minimalny strumień powietrza wentylacyjnego na osobę (osoby niepalące) 
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100[m3/h]025VnVw j   

 
 Wentylacja wywiewna sanitariatów wg PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000, wg  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
w kuchni z kuchnią elektryczną - 50 m3/h 
dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h 
na 1 miskę ustępową – 50 m3/h 
na 1 pisuar – 25 m3/h 
szatnie bez okien – krotność wymian  4/h 
pom. porządkowe (z poborem wody) – 30 m3/h 
 

Zestawienie strumieni wentylujących dla poszczególnych pomieszczeń 
 

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Wymagania 
Ilość powietrza 
wentylującego 

- - m3/h, 1/h  

P0.2 Szatnia 
Krotność 

wymian 4/h 
80 m3/h 

P0.4 WC Męskie 
1 pisuar 
1 ustęp 

80 m3/h 

P0.5 
WC 

Niepełnosprawni 
1 ustęp 50 m3/h 

P0.6 WC Damskie 
2 ustępy 

pom.porządk. 
130 m3/h 

P0.7 Sala główna 20 m3/h·os 3000 m3/h 

P0.9 
Sala 

konferencyjna 
20 m3/h·os 500 m3/h 

P0.11 WC Męskie 
1 pisuar lub 

1 ustęp 
50 m3/h 

P0.12 WC Damskie 1 ustęp 50 m3/h 
P0.13 Kuchnia 50 m3/h 50 m3/h 

P0.14 
WC 

Niepełnosprawni 
1 ustęp 50 m3/h 

P0.16 Sala artystyczna 20 m3/h·os 300 m3/h 
P0.17 Zaplecze 20 m3/h·os 100 m3/h 
P1.01 Łazienka 50 m3/h 50 m3/h 
P1.02 Pom. techniczne  50 m3/h 50 m3/h 
P1.04 Sala organizacji 

pozarządowej 
20 m3/h·os 160 m3/h 

P1.10 Pom. socjalne 50 m3/h 50 m3/h 
P1.11 WC Damskie 1 ustęp 50 m3/h 

P1.12 WC Męskie 
1 pisuar 
1 ustęp 

pom.porządk. 
80 m3/h 

P1.13 Sala wokalna 20 m3/h·os 360 m3/h 
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10.   Wytyczne branżowe.  
10.1.   Branża Budowlana.  
 
W projekcie branży budowlanej należy przewidzieć:  
 konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne i chłodnicze ustawione na dachu 
budynku  
 przebicia w przegrodach budowlanych do prowadzenia projektowanych kanałów 
wentylacyjnych 
 obudowę w/w kanałów  
 montaż nawiewników okiennych we wskazanych oknach  
 
10.2. Branża elektryczna. 
  
W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć:  
 zasilenie wszystkich odbiorników energii elektrycznej przewidzianych w projekcie  
 sterowanie i automatykę wraz z projektem powykonawczym powinna zrealizować firma 
specjalistyczna uwzględniając zawarte w projekcie wytyczne  
 możliwość wyłączenia wszystkich układów wentylacyjnych w przypadku powstania 
zagrożenia pożarowego 
 
 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUCENTÓW PRZYTOCZONO W CELU 
WSKAZANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WYMOGÓW STAWIANYCH 
POSZCZEGÓLNYM ELEMENTOM INSTALACJI. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ 
MATERIAŁÓW NA MATERIAŁY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH NIŻ 
WSKAZANE W PROJEKCIE, W UZGODNIENIU Z INWESTOREM. WSZYSTKIE 
INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW 
SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opracował: mgr inż. Dawid Mandra 
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11. Lista części elementów wentylacji 
 
 

Nazwa: N1 

Typ: Nawiewny 

Opis: N1 

 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

N1 1 4 BCD1*+DA1 
Anemostat okrągły ze 
skrzynką rozprężną 

D= 250 D2= 355 BD= 330                 0,00   

N1 2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 
1.30 
m 

                    1,02 1,02 

N1 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 250                 0,40 0,80 

N1 4 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 
5.22 
m 

                    4,10 8,20 

N1 5 2 ARE 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcją 
d1= 355 d2= 250 d3= 250 l1= 554             0,99 1,98 

N1 6 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 
1.26 
m 

                    0,99 0,99 

N1 7 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 355 l1= 
4.60 
m 

                    5,13 10,26 

N1 8 2 ARE 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcją 
d1= 355 d2= 355 d3= 160 l1= 345             0,66 1,33 

N1 9 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 
1.42 
m 

                    0,71 0,71 

N1 10 2 BCD1*+DA1 
Anemostat okrągły ze 
skrzynką rozprężną 

D= 160 D2= 180 BD= 277                 0,00   

N1 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 355 l1= 
0.37 
m 

                    0,41 0,41 

N1 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 355                 0,81 0,81 

N1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 355 l1= 
3.43 
m 

                    3,83 3,83 

N1 14 1 RS 
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt 
a= 450 b= 400 d= 355 g= 60 l= 450         0,77 0,77 
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N1 15 1 TR2a* 
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym 

a= 450 b= 400 d= 400 d1= 355 l= 555 e= 278 f= 225 1,08 1,08 

N1 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 355 l1= 
0.42 
m 

                    0,47 0,47 

N1 17 1 FLEX Przewód elastyczny d= 160 l= 
1.42 
m 

                    0,71 0,71 

N1 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 
1.26 
m 

                    0,99 0,99 

N1 19 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 
1.30 
m 

                    1,02 1,02 

N1 20 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 760                 1,29 1,29 

N1 21 2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 1500                 2,55 5,10 

N1 22 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 500                 0,85 0,85 

N1 23 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 651                 1,11 1,11 

N1 24 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100     1,50 3,01 

N1 25 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 303                 0,52 0,52 

N1 26 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 450 c= 400 d= 450 l= 615         1,05 1,05 

N1 27 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 1,70 3,40 

N1 28 1 T Tłumik akustyczny a= 400 b= 450 l= 1190                 2,02 2,02 

N1 29 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 718                 1,22 1,22 

N1 30 1 UA 
Redukcja 

asymetryczna 
a= 670 b= 961 c= 450 d= 400 l= 481 e= -281 f= 0 1,82 1,82 

N1 31 1 N1-W1 
Centrala N1-W1 

3000m3/h P=210 Pa 
a= 670 b= 961 l= 2587                 0,00   
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Nazwa: W1 

Typ: Wywiewny 

Opis: W1 

 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. 
[m2] 

W1 1 1 CD1*+PBT+DA1+1 

Anemostat 
okrągły+Skrzynka 
rozprężna PBT (z 
króćcem górnym) 

D2= 375 D= 355 BD= 120 k= 1             0,00   

W1 2 1 FLEX Przewód elastyczny d= 355 l= 
1.08 
m 

                    1,20 1,20 

W1 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 355                 0,81 0,81 

W1 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 355 l1= 
5.07 
m 

                    5,65 5,65 

W1 5 1 ARE 
Symetryczny trójnik 
90 stopni z redukcją 

d1= 450 d2= 355 d3= 355 l1= 691             1,64 1,64 

W1 6 1 USE 
Redukcja 

symetryczna 
d1= 355 d2= 350 l1= 85                 0,23 0,23 

W1 7 1 FLEX Przewód elastyczny d= 350 l= 
0.97 
m 

                    1,07 1,07 

W1 8 1 CD1*+PBT+DA1+1 

Anemostat 
okrągły+Skrzynka 
rozprężna PBT (z 
króćcem górnym) 

D2= 370 D= 350 BD= 120 k= 1             0,00   

W1 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 450 l1= 
4.40 
m 

                    6,22 6,22 

W1 10 1 ARE 
Symetryczny trójnik 
90 stopni z redukcją 

d1= 500 d2= 450 d3= 250 l1= 489             1,33 1,33 

W1 11 1 FLEX Przewód elastyczny d= 250 l= 
1.15 
m 

                    0,90 0,90 

W1 12 1 CD1*+PBT+DA1+1 

Anemostat 
okrągły+Skrzynka 
rozprężna PBT (z 
króćcem górnym) 

D2= 270 D= 250 BD= 120 k= 1             0,00   

W1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 
0.23 
m 

                    0,37 0,37 
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W1 14 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 500                 1,60 1,60 

W1 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 
1.05 
m 

                    1,64 1,64 

W1 16 1 RS 
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt 

a= 450 b= 400 d= 500 g= 80 l= 500         0,85 0,85 

W1 17 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 615                 1,05 1,05 

W1 18 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 1200                 2,04 2,04 

W1 19 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 1500                 2,55 2,55 

W1 20 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 1351                 2,30 2,30 

W1 21 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 800                 1,36 1,36 

W1 22 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100     1,50 3,01 

W1 23 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 400 l= 303                 0,52 0,52 

W1 24 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 450 e= 50 f= 50 r= 100 fg= 0 1,70 3,40 

W1 25 1 T Tłumik akustyczny a= 400 b= 450 l= 1190                 2,02 2,02 

W1 26 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 199                 0,34 0,34 

W1 27 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 450 l= 1500                 2,55 2,55 

W1 28 1 UA 
Redukcja 

asymetryczna 
a= 580 b= 961 c= 450 d= 400 l= 481 e= -281 f= 0 1,72 1,72 

W1 29 1  N1-W1 
Centrala N1-W1 

3000m3/h P=210 Pa 
a= 580 b= 961 l= 2221                 0,00   

 
 

Nazwa: CZ1 

Typ: Czerpny 

Opis: CZ1 

 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. [m2] 

CZ1 1 2 WG*+RG 
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia ścienna - 
na wyposażeniu centrali 

a= 670 b= 961                     0,00   
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Nazwa: WRZ1 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: WRZ1 

 

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary 
Pow. 
[m2] 

Pow. całk. [m2] 

WRZ1 1 1 WG*+RG 
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia ścienna  - 
na wyposażeniu centrali 

a= 580 b= 961                     0,00   
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II. RYSUNKI 
  
1. Rzut piwnicy - instalacja c.o. 1:100 .................................................................... rys. nr IS1  
  
2. Rzut parteru - instalacja wod.-kan., hydrantowa 1:100 ...................................... rys. nr IS2   
  
3. Rzut parteru - instalacja wentylacji, klimatyzacji, c.o. 1:100 ............................. rys. nr IS3  
 
4. Rzut piętra - instalacja wod.-kan. 1:100 ............................................................. rys. nr IS4  
 
5. Rzut piętra - instalacja wentylacji, klimatyzacji, c.o. 1:100 ............................... rys. nr IS5  
 
6. Aksonometria wody 1:100 .................................................................................. rys. nr IS6  
 
7. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej 1:100 ............................................................ rys. nr IS7  
 
8. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 1:100/100 ......................... rys. nr IS8  
 
9. Rozwinięcie instalacji c.o. 1:100 ......................................................................... rys. nr IS9  
 
10. Przekrój instalacji wentylacji A-A 1:100 .......................................................... rys. nr IS10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


