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CZĘŚĆ I – OPIS TECHNICZNY 

1. DANE WSTĘPNE 

1.1. WSTĘP. 

Opracowanie obejmuje wytyczne do sporządzenia projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla nowej 

aranżacji I piętra, w budynku B, Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego, w Poznaniu, przy ulicy 28-

ego Czerwca 1956, nr 404, w ramach zadania, pod nazwą „Podział funkcjonalny obiektu-aranżacja powierzchni 

open space zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956r, nr ewid. działek: 

10/12, 11/3, 11/4, 11/9, 12/5, 12/6, 12/7, ark.:20, obręb: Dębiec. 

Opis techniczny zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w 

zakresie branży instalacji sanitarnych, które zostaną wykonane w ramach realizacji nowej aranżacji pomieszczeń. 

Opis techniczny jest składnikiem projektu wykonawczego i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany 

przy zlecaniu robót objętych jego zakresem. Opis techniczny rozpatrywać należy wyłącznie wraz z częścią 

rysunkową. 

Roboty budowlane mogą być rozpoczęte na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu. Wszystkie 

obiekty przedsięwzięcia będące przedmiotem opracowania powinny być wykonane z materiałów i wyrobów 

budowlanych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadających aktualne na dzień oddania do 

użytkowania aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez upoważnione do tego 

na rynku polskim jednostki notyfikowane. 

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być tylko zatwierdzona przez Inwestora dokumentacja 

Wykonawcza. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 

dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyższe opracowania winny być przygotowane 

przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny być przedłożone do 

akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może 

mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz wytycznymi do Projektu Wykonawczego i dokona własnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności 

dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie postępowania ofertowego. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie realizowane jest w oparciu o: 
 Projekt aranżacji branży architektoniczno budowlanej – aranżacje poziomu +1. 
 Inwentaryzacja przeprowadzone w projektowanych pomieszczeniach 
 Dokumentacja Powykonawcza opracowana przez WARBUD S.A.. 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
 Aktualne podkłady architektoniczno – budowlane; 
 Normy, przepisy oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; 
 Informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń; 

 
Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia. 
 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz. 

1118 z 2006 r.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami, opublikowane także w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
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Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, 
poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 poz. 563) 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI INSTAL – zeszyt 5); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

 
Wymagania techniczne Cobrti Instal:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt 5); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt 7); 

 Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się 

bakterii Legionella – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL (zeszyt 11); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt 12). 

Polskie normy 

 PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

 PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

 PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

 PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

 PN-EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,  

 PN-ISO 13351 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie,  

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do opracowania przez Wykonawcę projektów wykonawczych branży 
instalacyjnej i obejmować będzie swym zakresem instalacje wewnętrzne: 

o Instalację wentylacji mechanicznej bytowej w zakresie: 
o Sprawdzenia bilansu powietrza 
o Dostosowanie układu nawiewu i wywiewu powietrza do projektowanej aranżacji – 

nowego układu ścianek działowych (nowoprojektowanych pomieszczeń) 
o Dostosowania układu wyciągów lokalnych do lokalizacji wydzielonych pomieszczeń 

socjalnych, technicznych itp. 
o Wydania wytycznych do ponownej regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji 

o Instalację klimatyzacji  w zakresie: 
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o Sprawdzenia bilansu zysków ciepła 
o Weryfikacja lokalizacji klimatyzatorów systemu VRV 

Wszystkie instalacje dostosowywane w zakresie niezbędnym dla dostosowania istniejących instalacji do 
projektowanej nowej aranżacji wnętrz. 
Projektowane instalacje muszą zapewnić spełnienie wymagań w zakresie parametrów higieniczno–sanitarnych w 
pomieszczeniach, a także odpowiednie parametry komfortu cieplnego.  

1.4. ZAKRES MODERNIZACJI 

Projekt instalacji obejmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku. Projektowane zmiany obejmują: 

 Instalacja wodociągowa bytowa zimnej i ciepłej wody w zakresie: 

o Doprowadzenie zimnej wody do nowego aneksu kuchennego (w dokumentacji powykonawczej 
wskazano miejsce wyprowadzonego przyłącza wody zimnej dla aneksu kuchennego) 

o Przygotowanie CWU w lokalnych, elektrycznych podgrzewaczach CWU 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie: 

o Odprowadzenie ścieków z aneksu kuchennego. (w dokumentacji powykonawczej wskazano 
miejsce podłączenia się do pionu kanalizacyjnego) 

 Instalacja wentylacji mechanicznej bytowej w zakresie: 

o Weryfikacji bilansu powietrza w dostosowaniu do nowej aranżacji wnętrz 
o Dostosowania instalacji kanałowej nawiewnej i wywiewnej do wymaganego bilansem powietrza, 

rozdziału powietrza 
o Dostosowania lokalizacji anemostatów do aranżacji sufitów, lokalizacji lamp w suficie 

podwieszonym oraz do przygotowanego przez branżę architektoniczną rzutu koordynacyjnego 
sufitu. 

o Dostosowania układu wyciągów lokalnych, do przewidzianego w aranżacji układu pomieszczeń 
socjalnych i gospodarczych 

 Instalacja klimatyzacji w zakresie: 

o Weryfikacji bilansu zysków ciepła w dostosowaniu do nowej aranżacji wnętrz – oraz wykonanie 
bilansu chłodu indywidualnie dla nowoprojektowanej funkcji pomieszczeń, w związku z 
koniecznością precyzyjnego sprawdzenia prawidłowości dobrania indywidualnych urządzeń 
chłodzących. 

Podczas realizacji niniejszego opracowania należy przyjąć następujące założenia, 
o Nie wprowadzać zmian w zakresie urządzeń objętych zakresem projektu podstawowego.  
o Nie zmieniać bilansu powietrza dla pomieszczeń nie objętych zmianami 
o Nie zmieniać bilansu strat ciepła budynku 

1.5. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE. 

1.5.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Obiekt położony jest w Poznaniu, a więc w II-ej strefie klimatycznej. Projektowany obiekt jest budynkiem biurowym. 
Budynek jest pięciopiętrowy, z dodatkową kondygnacją podziemną, przeznaczoną na funkcję garażu. 
Modernizowane pomieszczenia położone są na pierwszym piętrze. Budynek został oddany do użytku w 2014 roku. 

1.5.2. PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH 

Obszar 
Dopuszczalny 

poziom głośności 
Temperatura Lato Temperatura Zima 

 LAeq dB  °C 

1. Biura 40 dB(A) 25°C +/- 2°C 20°C +/- 2°C 

2. Węzły WC 50 dB(A) Nieregulowana 20°C +/- 2°C 

3. Korytarze 45 dB(A) Nieregulowana 20°C +/- 2°C 

4. Kuchenka/pomieszczenie socj. 40 dB(A) 25°C +/- 2°C 20°C +/- 2°C 
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2. ISTNIEJĄCE INSTALACJE 

2.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI VRV 

Dla pokrycia strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim wykonano system VRV firmy 
Daikin oparty na skraplaczach chłodzonych wodą. W pomieszczeniach znajdują się klimatyzatory freonowe.  
Każda kondygnacja budynku podzielona jest na dwie sekcje systemowe. W skład jednego systemu wchodzi sekcja 
zlokalizowana na jednej kondygnacji. Łącznie w budynku wykonano 12 systemów VRV.  
Dla pokrycia potrzeb chłodniczych klimatyzowanych pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych 
przedmiotowego budynku, wykonano instalację klimatyzacji VRV III Heat Recovery. Jest to układ freonowy, w 
którym ilość dostarczanego powietrza ograniczona jest do minimalnych potrzeb fizjologicznych użytkowników. 
Zyski i straty ciepła kompensowane są przez wewnętrzne jednostki – klimatyzatory wentylatorowe z 
zainstalowanym wymiennikiem ciepła. Klimatyzatory zasysają powietrze z pomieszczenia, a nawiewają ogrzane 
bądź schłodzone powietrze do obsługiwanych pomieszczeń. Regulacja temperatury w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez klimatyzatory wentylatorowe realizowana jest termostatami pokojowymi zmieniającymi w 
sposób płynny wydajność urządzenia.  
Jako jednostki wewnętrzne zamontowano klimatyzatory kanałowe montowane pod stropem pomieszczeń. Jako 
elementy nawiewne i wywiewne – zastosowano nawiewniki i wywiewniki wirowe, montowane w suficie 
podwieszonym.  
Każda jednostka wewnętrzna typu FXSQ posiada 3-stopniową kontrolę nawiewu. Każda jednostka jest 
wyposażona w pompę skroplin.   
Źródłem energii dla systemu VRV w okresie zimowym jest wymiennik ciepła zasilany ciepłą wodą z węzła cieplnego 
(zasilanie oraz węzeł poza zakresem opracowania), a w okresie letnim źródłem chłodzenia dla wody obiegowej 
zasilającej jednostki zewnętrzne układu klimatyzacji jest zamknięta chłodnia kominowa. Odbiornikiem ciepła w 
okresie letnim oraz źródłem ciepła w okresie zimowym jest pętla wodna zasilająca wszystkie jednostki zewnętrzne 
systemu układu klimatyzacji.  
Agregat zewnętrzny systemu klimatyzacji wyposażony jest w sprężarkę spiralną oraz wentylator sterowany 
inwerterem, z silnikami na prąd stały zapewniającymi znacznie wyższą sprawność w stosunku do silników prądu 
zmiennego.  
Agregaty zewnętrzne wyposażone są w funkcję wyłączenia w przypadku alarmu ppoż., funkcję blokady, 
oszczędność pracy, oszczędność energii, optymalizacje grzania i chłodzenia, powiadomienie o awarii poprzez 
email i dalej z poczty elektronicznej na telefon komórkowy. Hasło zabezpieczające (3 poziomy). System zapewnia 
możliwość indywidualnego sterowania jednostkami wewnętrznymi z każdego komputera podłączonego do 
wewnętrznej sieci komputerowej.  
Sterownik umożliwia szczegółowe, łatwe centralne monitorowanie i obsługę systemów układów klimatyzacji do 128 
jednostek wewnętrznych. Sterownik wyposażony jest w kolorowy panel dotykowy LCD, port Ethernetu 
kompatybilny z siecią Internet. Umożliwia monitorowanie i kontrolę podzielone na poszczególnych użytkowników. 
Zastosowany sterownik umożliwia zdalne monitorowanie i kontrolę jednostek wewnętrznych poprzez Internet oraz 
system sterowania pozawala na łatwe zarządzanie zużyciem energii oraz indywidualne sterowanie jednostkami 
wewnętrznymi: włączenie/wyłączenie, prędkość wentylatora, zmiana nastawy temperatury. Umożliwia również 
wykonanie harmonogramów sterowania (np. roczny).  System pozwala na elastyczne łączenie jednostek 
wewnętrznych w strefy. 
Układ sterowania optymalizujący pracę urządzenia pod względem niskich kosztów eksploatacji jest wyposażony w 
funkcję automatycznego napełniania czynnikiem chłodniczym, automatyczny test działania, funkcję wykrywania 
nieszczelności, odzysku czynnika chłodniczego z instalacji oraz w funkcję samosprawdzania - szybkiej 
samodiagnozy m. in. sprawdzania okablowania, funkcja auto-adresowania jednostek wew. 
 
System zapewnia opomiarowanie zużycia energii przez system VRV wraz z rozliczeniem na poszczególne 
jednostki. Możliwe to jest dzięki zastosowaniu centralnego sterownika typ DAM 602B51 z opcją rozliczania kosztów 
DAM003SA51. Każda jednostka podłączona została do impulsowego licznika energii oraz do centralnego 
sterownika DAM602B51. Każda jednostka zewnętrzna połączona została do zasilanych przez siebie jednostek 
wewnętrznych.  

2.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Dla pokrycia potrzeb wentylacyjnych przedmiotowego budynku wykonane są układy wentylacyjne z podziałem 
funkcjonalnym: 
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o linia LWG-1….– wentylacja mechaniczna garaży oraz pomieszczeń technicznych przy garażach 
o linie LNW-1 a, b - nawiew, wywiew dla pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych dla strefy 

południowej budynku, linie wpięte do centrali wentylacyjnej AHU NW-B-2 
o linia LNW-2 a, b, c - nawiew, wywiew dla pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych dla strefy 

północnej budynku,  linie wpięte do centrali wentylacyjnej AHU NW-B-1 
o linie LN-3 i LW-3 – nawiew i wywiew powietrza dla przestrzeni gastronomii. Linia LN3, wpięta do 

centrali AHU N-B-2. Linia LW-3, podłączona do wentylatora dachowego. 
o linia LWC-1… – wywiew dla pomieszczeń sanitarnych 
o linie LWS-1… - wywiew dla pomieszczeń serwerowni 
o linie LWK-1… - wywiew dla pomieszczeń kuchenek 

2.2.1. LOKALIZACJE CENTRAL ORAZ WENTYLATORÓW 

Centrale dla części biurowej ze względu na głośność, zamontowano na zewnątrz budynku, na dachu. Czerpanie 
oraz wyrzut powietrza odbywa się bezpośrednio przez centrale. Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym 
obsługujące linie wywiewne zlokalizowano na dachu jako odsunięte od czerpni powietrza na  odległość min 6m.  
Dodatkowo na parterze budynku zamontowano centralę podwieszaną w suficie podwieszanym, obsługującą lokal 
gastronomiczny. 
Centrale są urządzeniami typu „plug and play”, wyposażonymi w kompletny, zintegrowany z centralą układ 
sterowania. Wszystkie centrale są kompletnie okablowane i wyposażone w pełni zintegrowany układ automatyki. 
Centrale dachowe wyposażone są w opatentowane rotacyjne wymienniki odzysku ciepła posiadające bardzo 
wysoki poziom odzysku ciepła, osiągający 80% przy równocześnie zminimalizowanych oporach przepływu 
powietrza. Wymienniki posiadają płynną regulację sprawności poprzez regulację obrotów rotoru. W okresie letnim 
wymiennik może być stosowany do odzysku chłodu. System odzysku ciepła w postaci wymiennika rotorowego  w 
wariancie higroskopijnym do odzysku wilgoci.  

2.2.2. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w pomieszczeniach biurowych 
przedmiotowego budynku B wykonany został układ instalacji powietrza świeżego składający się: 
 

 Linii nawiewnej LN-1 (a, b) i wywiewnej LW-1 (a, b) - instalacja powietrza świeżego dla pomieszczeń 

biurowych, wyposażona w centralę wentylacyjną AHU NW-B-2 wyposażoną w: 

o blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 13 300 m3/h,   
o blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V=12 880 m3/h,  
o blok wymiennika obrotowego, 
o blok wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajności cieplnej QN= 41,3kW, 
o blok freonowej chłodnicy powietrza o wydajności chłodniczej QN= 81,0 kW, 
o bloki tłumików akustycznych. 

Powietrze z centrali, doprowadzone jest do pomieszczeń wentylowanych, kanałami nawiewnymi i 

wywiewnymi zamontowanymi w szachtach instalacyjnych, a następnie poprzez system kanałów 

rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń. System sterowany jest zmienną ilością powietrza 

wentylacyjnego z regulatorami przepływu na każdą kondygnację.  

Za regulatorami powietrza zamontowano tłumiki akustyczne kanałowe.  

Ze względów ochrony przeciwpożarowej budynku, na wszystkich wyjściach instalacji z szachtów 

zamontowano klapy p.poż. o odporności ogniowej odpowiadającej odporności przegrody. Dokładna 

lokalizacja elementów instalacji w części rysunkowej opracowania. 

 Linii nawiewnej LN-2 (a, b, c) i wywiewnej LW-2 (a, b, c) - instalacja powietrza świeżego dla pomieszczeń 

biurowych, wyposażona w centralę wentylacyjną AHU NW-B-1 wyposażoną w: 

o blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 14 180 m3/h,   
o blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V=12 170 m3/h,  
o blok wymiennika obrotowego, 
o blok wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajności cieplnej QN= 30,9 kW, 
o blok freonowej chłodnicy powietrza o wydajności chłodniczej Qchl= 76,0 kW, 
o bloki tłumików akustycznych. 
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Powietrze z centrali, doprowadzone jest do pomieszczeń wentylowanych, kanałami nawiewnymi i 

wywiewnymi zamontowanymi w szachtach instalacyjnych, a następnie poprzez system kanałów 

rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń. System sterowany jest zmienną ilością powietrza 

wentylacyjnego z regulatorami przepływu na każdą kondygnację.  

Za regulatorami powietrza zamontowano tłumiki akustyczne kanałowe.  

Ze względów ochrony przeciwpożarowej budynku, na wszystkich wyjściach instalacji z szachtów 

zamontowano klapy p.poż. o odporności ogniowej odpowiadającej odporności przegrody. Dokładna 

lokalizacja elementów instalacji w części rysunkowej opracowania. 

Z jednego z szachtów wyprowadzona jest instalacja nawiewu do pomieszczeń piwnicznych. 

2.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 

Wykonano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów, do pionów kanalizacyjnych, w węzłach sanitarnych. Instalację 
skroplinową wykonano z rur PVC-c klejonych, przy czym samo podłączenie do klimatyzatora wykonane jest z rur 
PVC kielichowych; przewody prowadzone są w przestrzeni sufitu podwieszonego. Włączenie instalacji 
odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie syfonowe o wysokości minimum 
100mm. Wszystkie jednostki wewnętrzne układu klimatyzacji wyposażono w pompki skroplin. 
Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzone są ze spadkiem ~1,0%, w kierunku 
pionów. 

2.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej znajdującej się w ulicy 28-go Czerwca 1956r.  
Przewody instalacji wody ziemnej są prowadzone w przestrzeni termoizolacji posadzki lub w przestrzeni zabudowy 
systemowej, wg części rysunkowej opracowania. Ciepła woda jest przygotowywana przez pojemnościowe 
podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, montowane pod umywalkami.   
Średnice wykonanych przewodów na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych 
przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości 
przepływu w rurach.  
Na każdym odgałęzieniu od pionu do grupy pomieszczeń zastosowano armaturę odcinającą – zawory kulowe.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonano w tulejach ochronnych z PVC większych o 
dymensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
odgrodzenia przeciwpożarowego zabezpieczono za pomocą manszet przeciwpożarowych Hilti o tej samej klasie 
odporności co przegroda.  

2.5. INSTALACJA HYDRANTOWA 

Należy zaprojektować i wykonać dodatkowy pion instalacji hydrantowej, którego lokalizacja będzie znajdować się 
przy ciągu komunikacyjnym w okolicy klatki schodowej K04. Miejsce podłączenia pionu hydrantowego należy 
przewidzieć na kondygnacji 1 do istniejącej sieci hydrantowej. Pion będzie przechodził przez kondygnacje -1; 0; +1 
+2; 3 i +4, skąd zostaną podłączone szafki hydrantowe na poziomach +1; +2; +3 i +4. 
Usytuowanie hydrantów wewnętrznych musi zapewnić skuteczną ochronę całej chronionej powierzchni. 
Hydranty 25 muszą być wyposażone w węże półsztywne o długości 30 m. 
Przed hydrantem wewnętrznym  powinna być zapewniona dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii 
gaśniczej.Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, 
będących odpowiednikami norm  europejskich. 
Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 
Projektując instalację wewnętrzną przeciwpożarową należy uwzględnić jednoczesność poboru wody  co najmniej 
z dwóch sąsiednich hydrantów. 
Zawory hydrantowe  należy umieszczać na wysokości 1,35   0,1 m  od poziomu podłogi. Nasady tłoczne powinny 
być skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób 
umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłocznego oraz otwieranie   i zamykanie jego zaworu. 
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s, 
Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić wyżej określoną wydajność. 
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 25 nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 
Przewody instalacyjne, z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny 
być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej wynoszącej co najmniej EI 60. Średnice 
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nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić dla 
hydrantów 25 – co najmniej: DN 25. 

2.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalację kanalizacji sanitarnej poziomej wykonano z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC-HT, koloru 
popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". Piony wykonano w technologii niskoszumowej np. Wavin AS.  
Trasy wykonanych kanałów oraz ich średnice pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu.  
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane odgrodzenia przeciwpożarowego zabezpieczono za pomocą 
manszet przeciwpożarowych Hilti o tej samej klasie odporności co przegroda.  
W budynku wykonano łącznie sześć pionów kanalizacji sanitarnej. Piony te wyprowadzone są ponad dach budynku 
i zakończone są tam wywiewkami dachowymi. Ścieki odprowadzane przez poszczególne piony, są następnie 
zebrane w przewody poziome pod stropem garażu i dalej sprowadzone pod posadzkę i wyprowadzone poza 
budynek. 
Do instalacji podłączono przybory sanitarne usytuowane zgodnie z projektem architektonicznym. 

3. PROJEKTOWANE INSTALACJE 
Zgodnie z założeniami bazowymi, bez zmian pozostawia się założenia wyjściowe dla obiektu, które w ramach 
aranżacji pozostają obowiązujące: 

 źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny, zlokalizowany poza budynkiem,  

 centrale wentylacyjne wyposażone we freonowe chłodnice powietrza, 

 układ chłodzenia ma również pełnić funkcję grzania obiektu, 

 system klimatyzacji ma umożliwiać rozliczenie kosztów przez poszczególne odbiorniki chłodu/ciepła, 

 ilość powietrza wentylacyjnego wg założenia Vśw = 50m3/h osobę. Ilość osób określono według aranżacji, 

 źródło chłodu zlokalizowane w piwnicy z chłodnią wieżową na dachu obiektu, 

 układ c.w.u. realizowany jest przez przepływowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej zlokalizowane pod 

zasilanymi przyborami,  

Zgodnie z opisem powyżej przeprojektowano instalacje: 
o Instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej ogólnej 
o Instalację wyciągów lokalnych 
o Zweryfikowano bilans zysków ciepła 
o Dostosowano lokalizację klimatyzatorów VRV do układu aranżacji pomieszczeń technicznych, 

wraz z dostosowaniem układu odprowadzenia skroplin 

3.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

3.1.1. OKREŚLENIE ILOŚCI POWIETRZA. 

Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń należy ustalić w oparciu o: 

 Dla pomieszczeń w części biurowej w oparciu o minimum higieniczne lub w oparciu o krotność wymian. W 

pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj. w pomieszczeniach biurowych, ilość powietrza 

ustalono przyjmując do obliczeń minimalną ilość powietrza na osobę równą 50 m3/h, zakładając krotność 

wymian w tych pomieszczeniach nie mniejszą niż dwie wymiany na godzinę. 

 W pozostałych pomieszczeniach, to jest w pomieszczeniach: aneks kuchenny, pomieszczenie 

gospodarcze i korytarzach, ilość powietrza należy ustalić w oparciu o krotność wymian lub ilość powietrza 

zgodnie z założeniami projektu podstawowego. 

3.1.2. ZMIANY W UKŁADZIE WENTYLACJI BIUR 

Generalnie przewiduje się przesunięcie nawiewników oraz wywiewników, w dopasowaniu do nowego układu sufitu 
podwieszonego oraz do nowej aranżacji oświetlenia.  
W instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano w dostosowaniu do aktualnej aranżacji przestrzeni zastosowanie 
nawiewników i wywiewników, gwarantujących nawiew powietrza w prawidłowej ilości do określonych pomieszczeń. 
W tym celu przewidziano montaż nawiewników i wywiewników wirowych. 
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3.1.3. ZMIANY W UKŁADZIE KUCHENEK I POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO 

Należy odpowiednio skorygować położenie wywiewnika w dostosowaniu do układu ścinek działowych. Przed 
wykonaniem prac należy sprawdzić, który z kanałów wyciągów lokalnych jest przewidziany dla pomieszczeń 
aneksów kuchennych. 

3.1.4. KANAŁY I OSPRZĘT WENTYLACYJNY 

Klasa szczelności przewodów „C”. Dodatkowe kanały należy wykonać: 

 System wentylacyjny – przewody okrągłe i prostokątne. 

o Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Elementy tego systemu wykonane są z 
fabrycznie zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System spełnia klasę szczelności minimum 
C zgodnie z PN-EN 12237. 

o Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237. 
o Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie będąc odporną 

na wahania temperatury od –30˚C do 100˚C (okresowe obciążenie do 120˚C). System zachowuje 
swoje właściwości przy ciśnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa. 

o Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka powinna być mechanicznie 
połączona z kształtką przy pomocy taśmy stalowej. 

o Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie 
powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących kształtkę 
z rurą (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097). 

 System wentylacyjny – przewody prostokątne . 

o Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę szczelności B zgodnie z 
PN-EN 1507. 

o Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 1507. 
o Przy montażu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy. 

 Okrągłe przepustnice regulacyjne. 

o Zakres średnic 80-1000mm. 
o Klasa szczelności połączenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237 

 Nawiewnik i wywiewnik kwadratowy wirowy z okrągłym bocznym podejściem. 

o Nawiew/wywiewnik wirowy o wysokim stopniu indukcji. 
o Panel frontowy rewizyjny z ukrytym montażem i zabezpieczającą linką serwisową. 
o Zintegrowana skrzynka rozprężna z wytłumieniem akustycznym, przepustnicą. 
o Bezpośredni montaż w suficie modułowym 600x600. 
o Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9010.. 
o Klasa szczelności połączenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237 

 
Na przejściach przez przegrody budowlane kanały wentylacyjne odizolować w odpowiedni sposób wełną mineralną 
o grubości 30mm.  
 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 
wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy 
stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach 
rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń 
powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm 
należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 
większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku 
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wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 
minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. Należy zapewnić dostęp do 
otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu 
czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 filtry (z dwóch stron); 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem 
klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Dokładna lokalizacja poszczególnych elementów powinna być ustalona w trakcie montażu. Zapewnić możliwość 
czyszczenia poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych.  

 Na kanałach o średnicach mniejszych niż 200 mm jako otwory rewizyjne należy stosować trójniki z 

zaślepkami ze średnicą odejścia równą średnicy kanału 

 Na kanałach o średnicach większych niż 200 mm należy stosować trójniki z zaślepkami o średnicy 

odgałęzienia równej 200 mm 

 Na kanałach prostokątnych należy stosować otwory: 

o Kanał o boku < 200 mm – otwór 300*100 mm 
o Kanał o boku 200<a<500 mm – otwór 400*200 mm 
o Kanał o boku > 500 mm – otwór 500*400 mm 

Pomiędzy dwoma otworami nie może być więcej niż dwie zmiany kierunku o kąt powyżej 45’. Na odcinkach 
prostych otwory rewizyjne wykonać nie rzadziej, niż co 10 metrów. 
Przewody wentylacyjne czerpne i wyrzutowe izolować cieplnie wełną mineralną o grubości 100 mm. Kanały 
wewnątrz pomieszczeń, nawiewne i wywiewne – izolować 40 mm wełną na folii.  

3.1.5. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały z siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 
odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

3.1.6. WYTYCZNE DLA BRANŻY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ: 

 Zmiany w instalacji wentylacyjnej nie wiążą się ze zmianą wytycznych konstrukcyjnych. 

 W celu zapewnienia cyrkulacji powietrza do pomieszczeń gospodarczych i aneksów kuchennych należy 

zamontować kratki transferowe w drzwiach 

3.1.7. WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 

 Zmiany w instalacji wentylacyjnej nie wiążą się ze zmianą wytycznych elektrycznych. 

3.1.8. WYTYCZNE DLA BRANŻY AUTOMATYCZNEJ: 

 Zmiany w instalacji wentylacyjnej nie wiążą się ze zmianami w układzie automatyki i sterowania.. 
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3.1.9. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA, URUCHOMIENIA, EKSPLOATACJI I ODBIORU: 

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych i robót budowlanych. Z 
wszystkich prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji 
wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić w oparciu o PN-78/10440 oraz o uprzednio wykonaną i 
zatwierdzoną przez Inwestora dokumentację techniczną. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi: 
oświadczenie o zgodności wykonania z projektem,  protokoły pomiarów przepływów, protokoły pomiarów hałasu, 
dokumentacje powykonawczą, DTR urządzeń i instrukcje obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcja 
eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu 
instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty 
związane), gwarancje i warunki gwarancji. 
 
Podczas odbioru wykonać oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z 
zatwierdzonym projektem, sprawdzić wymiary kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z 
zatwierdzonym projektem. 
W zakres prac związanych z odbiorem wchodzą: 

 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

 Badanie ogólne – sprawdzenie dostępności do obsługi, stanu czystości, rozmieszczenia otworów 

rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typów izolacji, sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

uziemień, sposobu zamocowania urządzeń i kanałów 

 Badania szczegółowe elementów instalacji: central, filtrów, czerpni, przepustnic, nawiewników i 

wywiewników i szaf sterowniczych. 

 
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów powietrza w 
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór 
fachowych służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać 
niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji 
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń. 
Podczas odbioru wykonać oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z 
zatwierdzonym projektem, sprawdzić wymiary kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z 
zatwierdzonym projektem. 
 
Gwarancją prawidłowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontażowa. Regulacja i pomiary 
powinny być wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL „Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory 
kratek należy zabezpieczyć na stałe przed niekontrolowaną manipulacją osób postronnych.  

3.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI. 

3.2.1. BILANS ZYSKÓW CIEPŁA 

Należy sprawdzić bilans zysków ciepła w pomieszczeniach czy istniejące klimatyzatory w każdym z pomieszczeń 
zapewniają pokrycie zysków ciepła. W większości pomieszczeń istniejące urządzenia powinny zapewnić znaczną 
rezerwę mocy. Niemiej jednak gdyby okazało się że brakuje mocy chłodniczej. w tych pomieszczeniach należy 
przewidzieć zamianę klimatyzatorów z innymi pomieszczeniami, w których występuje naddatek mocy. Uwaga, w 
przypadku stwierdzenie kolizji pomiędzy układem klimatyzatorów i projektowanymi ściankami – w tym kolizji 
uniemożliwiających np. wymianę filtrów lub dostęp serwisowy do urządzenia – należy odpowiednio skorygować 
jego położeniu, w dostosowaniu do nowej aranżacji. 

3.2.2. INSTALACJA VRV 

Jeżeli będzie taka konieczność przełożenia (zamiany) części klimatyzatorów, należy przeprowadzić odpowiednie 
prace demontażowe oraz ponowne podłączenie urządzeń. 
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3.2.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SPLIT. 

Należy zdemontować istniejącą jednostkę wewnętrzną zlokalizowaną na ścianie przy klatce schodowej K04 

3.2.4. MATERIAŁ, WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ  

W przypadku zmian i przesunięć klimatyzatorów systemu VRV oraz split, instalację rurową klimatyzacji dostosować 
wykonując ewentualne nowe przewody z rur miedzianych chłodniczych łączonych zgodnie z normą EN 12735-1 
przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego, przy użyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociągi po osuszeniu 
instalacji przy użyciu azotu o wysokim stopniu higroskopijności i sprawdzeniu szczelności, zaizolować termicznie 
otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubości odpowiadającej zastosowanej średnicy rurki miedzianej.  
Instalacja freonowa musi być ułożona ze spadkiem w kierunku pionów. Instalacja ma być  utrzymana za pomocą 
typowych zawiesi, uchwytów montażowych oraz prętów gwintowanych głównie do ścian pomieszczeń lub stropów.  
Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Używać tylko rur bez szwu do celów chłodniczych 
(typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co 
najmniej 3000 kPa. 
W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz 
budynku zaizolować na całej długości izolacją z chlorokauczuku grubości min 13 mm, obejmy wykonać  w 
technologii systemowej producenta izolacji. Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie 
rurociągów. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach  przez 
ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno. 
Rury będą podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych, mocowanych do 
stropu. Przewody pionowe należy mocować uchwytami do ścian, natomiast poziome na zawiesiach w odstępach 
nie powodujących obwisania. 
Miejsca w których była lutowana instalacja miedziana, pozostawić nie zaizolowane do momentu wykonania prób 
szczelności. Instalacje zamontować tak aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny 
demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Uchwyty podtrzymujące przewody chłodnicze 
nie powinny bezpośrednio obejmować przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód należy owinąć taśmą 
zapobiegającą ocieraniu się. Poza przewidzianymi spadkami przewody należy prowadzić dokładnie poziomo lub 
pionowo. Zmiany kierunku lub średnicy przewodu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich kształtek 
miedzianych. 
Połączenia przewodów rurowych powinny być łatwo dostępne do sprawdzenia. 
 

Na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą U-kształtek w środkach 

odcinków prostych, w środkach długości kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za pomocą obejm 

zaciskowych bezpośrednio na rurociągu,  

3.2.5. PRÓBY I ROZRUCH INSTALACJI 

Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. 
Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 2,5 ciśnienia roboczego (próba dla samych przewodów). Po 
uzyskaniu pozytywnej próby instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R-410A i przeprowadzić rozruch instalacji. 
Przewody freonowe należy układać w koordynacji z istniejącymi instalacjami. 
Należy przestrzegać wytycznych producenta, co do właściwego mocowania przewodów w uchwytach stałych i 
przesuwnych, a przejścia przez przeszkody należy wykonywać w rurach osłonowych (peszle). Sprawdzenie 
instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

3.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 

Jeżeli będzie to konieczne wykonać korektę układu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów, dla których 
zaprojektowano zmianę ich położenia. Zmiany w instalacji skroplin wykonać należy poprzez wydłużenie / korektę 
trasy istniejącej instalacji, do nowej lokalizacji klimatyzatora. Nową instalację skroplinową wykonać z rur PVC-c 
klejonych, izolowanych przeciwroszeniowo, przy czym samo podłączenie do klimatyzatora wykonać z rur PVC 
kielichowych; przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego. Włączenie instalacji odprowadzenia 
skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcie syfonowe o wysokości minimum 100mm. Istniejące 
jednostki wewnętrzne układu klimatyzacji wyposażono w pompki skroplin. Ewentualnie dodatkowymi pompkami 
skroplin dla klimatyzatorów (jeśli dla danego urządzenia pompka skroplin nie była potrzebna) – dysponuje Inwestor. 
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Wszystkie poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem ~1,0%, w kierunku pionów. 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.  

 Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie domiarów w 

naturze. 

 Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

o warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa 
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) 

o normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) 
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych. 
o  przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości 

pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z projektantem. 

 Urządzenia, materiały i ich producenci mają charakter informacyjny. Dopuszcza się stosowanie innych 

materiałów i urządzeń spełniających wymagania, a parametry techniczne będą równoważne lub lepsze niż 

w przedmiotowej dokumentacji oraz  pod warunkiem, że będą współdziałać w ramach całego systemu i 

układu budowlano – instalacyjnego. Każda zmiana wymaga pisemnej zgody projektanta. 

 Całość Robót wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz Wytycznymi: ”Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji”,  

 Stosować się do wszystkich wymogów Inwestora. 

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski 

 Elementy instalacji, urządzenia i wyposażenie wbudowane powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub certyfikat (deklarację) zgodności z PN. 

 Elementy instalacji wodociągowej powinny dodatkowo posiadać atesty PZH. 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca lub Wykonawcy wzajemnie powinni 

skoordynować montaż instalacji rurowych i wentylacyjnych.  

 Przed przystąpieniem do zamawiania elementów instalacji należy dokonać wszelkich istotnych pomiarów 

w naturze. 

 Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny być wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL 

„Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 

„Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu 

regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek należy zabezpieczyć na stałe przed 

niekontrolowaną manipulacją osób postronnych. 

 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów 
producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz 
urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych 
należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz 
wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z 
zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają 
uszkodzeń. 
 
Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej 
naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów: 
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 projekt powykonawczy; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na znak 

bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

– dopuszczeń, certyfikatów – wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami; 

 gwarancje; 

 Instrukcja Obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania 

założonych parametrów. 

W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole.  

4.1. UŻYTKOWANIE INSTALACJI 

 Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni 

pracownicy wskazani przez Użytkownika instalacji oraz posiadający stosowne uprawnienia dozorowe, 

 W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producenta urządzeń,  

 Należy przestrzegać zaleceń Producentów odnośnie okresowych konserwacji urządzeń, 

 Należy przestrzegać zalecanych końcowych spadków ciśnienia powietrza na filtrach. 

 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu są obowiązujące. Opis techniczny jest integralną częścią projektu. 
Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, 
zarówno jej częścią rysunkową i opisową wszystkich branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu 
ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z Zamawiającym 
w celu ich wyeliminowania. 

 

CZĘŚĆ III – RYSUNKI 

5. RYSUNKI. 
 

Rys 01 Segment B – poziom +1. WENTYLACJA istniejąca. 

Rys 02 Segment B – poziom +1. KLIMATYZACJA istniejąca. 

Rys 03 Segment B – poziom +1. WODKAN istniejące. 

 


