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CZĘŚĆ  
INSTALACJE SANITARNE 

 
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
1. Stan istniejący i zakres projektowany. 
2. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń biurowych. 
3. Instalacja wody lodowej. 
4. Doprowdzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy. 
5. Kanalizacja  
 
6. Uwagi końcowe 
7. Wytyczne branżowe do charakterystyki energetycznej obiektu 
8. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
9. Obszar oddziaływania 
10. Informacja dotycząca bioz. 
11. Zestawienia 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

a) Oświadczenie projektantów 
b) Zaświadczenia i uprawnienia projektantów 

 
 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 
S-0. Plan sytuacyjny  
S-1. Rzut piwnic - instalacja wody lodowej i kanalizacja do odwodnienia chłodnic 
 
S-2 Rzut parteru - instalacja wody lodowej i kanalizacja 
S-3. Rzut piętra - instalacja wody lodowej i kanalizacja. 
S-4 Rzut poddasza - instalacja wody lodowej , kanalizacja i podłączenie nagrzewnicy 
 
W-5. Rzut parteru - wentylacja mechaniczna 
W-6. Rzut piętra - wentylacja mechaniczna 
W-7. Rzut na poziomie strychu - wentylacja mechaniczna 
W-8. Przekroje 
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Brzeg 14 lipca 2016r.  

 

OŚWIADCZENIE 
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane                        
(tj. Dz. U Nr 243 poz. 1623 z 2010r z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że: 
 
Projekt wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody lodowej 
dla budynku Urzędu Gminy w Lubszy 
Lubsza ul. Brzeska 16 
dz. nr 277 obr. Lubsza 
 
 
 
 
sporządzony dla 
Gminy Lubsza  
49-313 Lubsza ul. Brzeska 16 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------                          ------------------------------------------------------- 
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OPIS TECHNICZNY  
 
               do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej dla budynku Urzędu Gminy Lubsza ul. 
Brzeska 16 w Lubszy. 
 
 
 
1. Stan istniejący i zakres projektowany. 

Obecnie w budynku tylko w kilku pomieszczeniach są widoczne kratki wentylacji grawitacyjnej. 
Wentylacja wywiewna  WC działa tylko przy załączonym świetle.. Jedyna możliwość wietrzenia 
budynku to otwieranie okien. 
Projektuje się wentylację mechaniczną dla wszystkich pomieszczeń biurowych w budynku. 

 
 
2. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń biurowych. 

 
 

UWAGI MONTAŻOWE:  

1. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż syfonów odprowadzających skropliny z central 
wentylacyjnych. 

2. Sprawdzić prawidłowe ustawienie presostatów na filtrach zgodnie z kartami katalogowymi 
central. 

3. Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować w miejscu ocienionym najlepiej na północnej 
stronie budynku. 

4. Pompa obiegowa nagrzewnicy i chłodnicy powinna być zasilana z rozdzielnicy centrali 
5. Zawór mieszający należy zamontować możliwie blisko centrali. 
6. Nie należy montować pomieszczeniowego czujnika temperatury w miejscu nasłonecznionym 

lub bezpośrednio przy źródłach ciepła oraz bezpośrednio w strumieniu powietrza 
nawiewanego. 

7. Zdalne konsole central zamontować w pomieszczeniach wskazanym przez inwestora. 

8. Przetworniki ciśnienia podłączyć do króćców pomiarowych wentylatorów i sprawdzić ich 
szczelne połączenie 

9. 7Podczas uruchomienia należy sporządzić protokół pomiarów wydatku centrali i prądu 
pobieranego przez silniki wentylatorów. 

10. Kopię protokołu uruchomienia należy przesłać do serwisu producenta 

11. Zalecane jest uruchomienie central przez serwis fabryczny lub serwis autoryzowany. 

12. Przeszkolić osobę wskazaną przez inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji central 
wentylacyjnych i automatyki. 

 

UWAGI EKSPLOATACYJNE: 

1. W okresie zimowym nie należy odcinać zasilania automatyki centrali i pompy wody grzewczej, 
gdyż może spowodować to niezadziałanie zabezpieczenia i zamarznięcie nagrzewnicy i 
chłodnicy wodnej. 

2. W okresie zimowym w przypadku przedłużającego się braku zasilania automatyki centrali lub 
pompy obiegowej należy spuścić wodę z nagrzewnicy i chłodnicy wodnej. 

3. Gdy pompa wody grzewczej nie jest sterowana lub zasilana z rozdzielnicy centrali w okresie 
zimowym musi pracować bez przerwy, aby zadziałało zabezpieczenie przeciwko zamarzaniu. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odpowietrzenie nagrzewnicy oraz na 
doprowadzenie czynnika grzewczego o odpowiednich parametrach. 

5. Po dłuższym okresie nieużytkowania chodnicy lub wymiennika krzyżowego należy zalać syfon 
wodą. 

6. W okresie letnim należy uzupełniać wodę w syfonie wymiennika krzyżowego. 
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7. Należy dokonywać okresowych przeglądów centrali zgodnie z warunkami gwarancji. 

 
 
Wentylatory zastosowane w centralach posiadają króćce do pomiaru wydatku poprzez pomiar 
różnicy ciśnienia. 

Wydatek centrali w funkcji różnicy ciśnienia na króćcach pomiarowych 
(pomiędzy ssaniem wentylatora a dyszą pomiarową) 
 
 
 
 
 
 
Współczynniki k dla wentylatorów podane są w kartach doborowych central 

Opisy działania automatyki s ą załączone po to, aby ka żdy potencjalny 
dostawca zobowi ązał si ę w swojej ofercie do zapewnienia spełnienia 
podanych tam wymaga ń. 
Automatyka central winna by ć dostosowana do automatycznej zmiany 
funkcji chłodnicy od sygnału z automatyki agregatu chłodniczego - patrz 
przygotowanie wody lodowej.  
 

 
2.1. Wentylacja mechaniczna cz ęści biurowej. 

Projektuje się wentylację mechaniczną dla wszystkich pomieszczeń w budynku. 
 
Doprowadzenie ilości powietrza wymaganych ze względów higienicznych  do pomieszczeń 
biurowych z centrali wentylacyjnej, która będzie zlokalizowana na strychu budynku. 
 
Normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach biurowych w okresie ciepłym za pomocą 
klimakonwektorów. 
 
Normowanie temperatury w okresie zimnym - istniejące c.o. grzejnikowe. 
W okresach przejściowych agregat wody lodowej będzie dostarczał ciepło do klimakonwektorów - 
będzie wykorzystywany jako pompa ciepła powietrze woda. 
 
Nagrzewnica i chłodnica wodna.  
Centrala wentylacyjna Climaprodukt wg oferty 082/Op/16 tel. 502 566 905. 
Przygotowanie wody lodowej w agregacie wewnętrznym ze skraplaczem na zewnątrz. 
Doprowadzenie czynnika grzewczego z istniejącej  kotłowni.  
Czerpanie powietrza przez projektowaną czerpnię ścienną. Wyrzutnia dachowa, połaciowa. 
 
Istniejące odprowadzenia do kominów grawitacyjnych zaślepić. 
 
Wentylacja WC - działanie ciągłe 
 

2.2. Wentylacja sali konferencyjnej 
Zaprojektowano dwa doprowadzenia i odprowadzenia powietrza z centrali wentylacyjnej. Pierwsze 
z nich wentyluje pomieszczenia biurowe, a drugie salę konferencyjną. - na kanałach 
doprowadzającym i odprowadzającym powietrze zamontować dwa komplety przepustnic z 
siłownikami zamknij - otwórz.  
Podczas wietrzenia pomieszczeń biurowych mają się otwierać przepustnice E2 i E3, a E1 i E4 
winny być zamknięte. Przed użytkowaniem sali konferencyjnej przepustnice E2 i E3 winny się 
zamknąć, a E1 i E4 otworzyć. 
Sterowanie ręczne - załączanie na załączanie wentylacji na godzinę przed planowanym 
rozpoczęciem użytkowania pomieszczeń, wyłączanie na godzinę po zakończeniu. 
Nawiewniki i wywiewniki dobrane wg katalogu Smay 
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Automatyka: 
a) praca ze stałą temperaturą nawiewu. 
b) załączanie wentylacji na godzinę przed planowanym rozpoczęciem użytkowania pomieszczeń, 

wyłączanie na godzinę po zakończeniu dla części biurowej 
c) chłodnica pracująca jak nagrzewnica wstępna - chiller - rewersyjna pompa ciepła 
d) nagrzewnica zasilana z ist. kotłowni 
e) przełączanie ręczne - wentylacja pomieszczeń biurowych - wentylacja sali konferencyjnej 
przy czym jeśli sala konferencyjna będzie użytlkowana poza normalnymi godzinami pracy urzędu 

przełączenie na tryb wentylacji sali winno spowodować włączenie centrali went. 
  

2.3. Opis działania automatyki 
Biura – NW1 

 
 
Funkcje automatyki centrali nawiewno-wywiewnej z wy miennikiem obrotowym, nagrzewnic ą 

wodn ą i nagrzewnico-chłodnic ą glikolow ą 
 

Centrala nawiewno-wywiewna Golem G-1S580-082op16. Centrala spełnia wymagania 
rozporządzenia komisji UE 1253/2014 (Ekoprojekt) zgodnie z wymaganiami od 2018. 

Vn=1500 m3/h, Vw=1220 m3/h, Spręż dyspozycyjny ∆pn=300 Pa, ∆pw=250Pa 
Nawiew: 

− Filtr kieszeniowy M-5 
− Wymiennik obrotowy o temperaturowej sprawności odzysku 67,8 % (sprawność 

ηt_SWNM=74,8%) 
− Tłumik akustyczny 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=0,75 kW 
− Nagrzewnico-chłodnica glikolowa, glikol etylenowy 35%,  

+7/+12ºC, QCH=11,9 kW, ∆p=30 kPa, V=2 m3/h, Kvs=4, Tnaw=+15ºC 
+24/+20ºC, QN=5,1 kW, Tnaw=+20ºC 

− Nagrzewnica wodna, 70/40ºC, QN=9,1 kW, ∆p=4 kPa, V=0,3 m3/h, Kvs=1,6 Tnaw=+20ºC 
− Tłumik akustyczny 
− Moc akustyczna na nawiewie 47 dB(A) 

Wywiew: 
− Tłumik akustyczny 
− Filtr kieszeniowy M-5 
− Tłumik akustyczny 
− Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z króćcami do pomiaru wydajności, Qel=0,37 kW  
− Moc akustyczna na wywiewie 39 dB(A) 

 
Ze względów transportowych centrala podzielona na bloki o wymiarach BxHxL: 

− 710x1240x600 
− 800x1240x430 
− 400x600x1000 
− 660x460x750 

  
W rozdzielnicy centrali znajduje się programator HMI. 
Centrala jest wyposażona w 2 zdalne panele sterujące. 
Panel nr 1 posiada 2 przełączniki mechaniczne: 

Tryby pracy: - włączanie automatyczne, włączona, wyłączona 
Chłodzenie: - wyłączone, -włączone 

Na panelu są 4 kontrolki: 
− zielona: praca 
− zielona: wentylacja sali konf. 
− czerwona: awaria 
− żółta: brudny filtr 

 
Panel nr 2 posiada 2 przełączniki mechaniczne: 

Tryby pracy: - wyłączona, włączona 
Chłodzenie: - wyłączone, -włączone 
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Na panelu są 2 kontrolki: 
− zielona: praca 
− czerwona: awaria 
 

Centrala utrzymuje zadaną temperaturę w kanale wywiewnym zgodnie z krzywą grzewczą 
20ºC=+20ºC, +20ºC=+20ºC, +32ºC=+25ºC. 
Centrala pracuje według programu czasowego tygodniowego. Załącza się na 1 godzinę przed 
użytkowaniem pomieszczeń i wyłącza 1 godzinę po zakończeniu użytkowania. Centralę można też 
uruchomić ręcznie przełącznikiem na zdalnym panelu. 
 
Centrala obsługuje biura lub salę konferencyjną. Na kanałach będą zamontowane 4 przepustnice 
strefowe odcinające wentylację albo biur albo sali konferencyjnej (siłowniki w dostawie z automatyką 
centrali). W normalnym trybie centrala wentyluje biura. Po włączeniu wentylacji sali konferencyjnej na 
zdalnym panelu nr 2 zamontowanym w sali konferencyjnej przepustnice odcinają wentylację biur i 
wentylowana jest sala konferencyjna. Sygnalizowane jest to zapaleniem się kontrolki na zdalnym 
panelu nr1. 
Agregat chłodniczy pracuje raz jako źródło chłodu a raz jako źródło ciepła. Przełączenie agregatu w 
tryb chłodzenia odbywa się ręcznie na zdalnym panelu. Gdy w okresie letnim chłodzenie jest 
wyłączone agregat nie załączy się. 
 
Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5ºC grzanie powietrza wentylującego przejmuje 
nagrzewnica wodna. Nagrzewnico-chłodnica zostaje wyłączona. 
Minimalna temperatura za chłodnicą +15ºC 
Maksymalna temperatura nawiewu +20ºC 

 
Falowniki (zasilane jednofazowo) zamontowane obok rozdzielnicy. 
Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. 
Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa chłodnicy. 
Za nagrzewnicą zamontować termostat przeciwzamrożeniowy. W zimie centrala startuje z funkcją 

wygrzewania nagrzewnicy. 
Na centrali będzie zamontowany wyłącznik serwisowy. 
W rozdzielnicy centrali znajdują się 2 styki potencjałowe do uruchamiania agregatu i do przełączenia 

trybu grzanie/chłodzenie. 
 
Wentylator posiada króciec do pomiaru wydatku poprzez pomiar różnicy ciśnienia. 

Wydatek centrali w funkcji różnicy ciśnienia na króćcach pomiarowych (pomiędzy ssaniem wentylatora 
a dyszą pomiarową) 
 
 
 
 
dla wentylatorów ER22C - k=76,6 
 
Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 7 trasy kablowych: 

− rozdzielnica-centrala 
− rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej 
− rozdzielnica-pompa pompa obiegowa nagrzewnicy  
− rozdzielnica-pompa pompa obiegowa chłodnicy 
− rozdzielnica-zdalny panel sterujący nr 1 
− rozdzielnica-zdalny panel sterujący nr 2 
− rozdzielnica-rozdzielnica agregatu 

 
Okablowanie centrali wentylacyjnej powinno być wykonane przez firmę wykonującą wentylację. 
 

UWAGI MONTA ŻOWE:  

Pompa obiegowa nagrzewnicy powinna być sterowana lub zasilana z rozdzielnicy centrali. 
Zaleca się zasilanie central czynnikiem grzewczym o stałych parametrach niezależnie od temperatury 

powietrza zewnętrznego. 
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Maksymalne parametry czynnika grzewczego T=110°C, p=0,6 MPa.. 
Zdalne konsole zamontować w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora. 
Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować w miejscu ocienionym najlepiej na północnej stronie 

budynku. 
Podczas uruchomienia należy sporządzić protokół uruchomienia i przekazać do producenta centrali. 
Zalecane jest uruchomienie central przez serwis fabryczny lub serwis autoryzowany. 
Należy wykonać regulację instalacji i pomiar skuteczności wentylacji potwierdzony protokołem.  
Przeszkolić osobę wskazaną przez inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji central wentylacyjnych i 

automatyki. 
 

UWAGI EKSPLOATACYJNE: 

W okresie zimowym nie należy odcinać zasilania automatyki centrali i pompy wody grzewczej, gdyż może 
spowodować to niezadziałanie zabezpieczenia i zamarznięcie nagrzewnicy wodnej. 

W okresie zimowym w przypadku przedłużającego się braku zasilania automatyki centrali lub pompy 
obiegowej należy spuścić wodę z nagrzewnicy. 

Gdy pompa wody grzewczej nie jest zasilana z rozdzielnicy centrali w okresie zimowym musi pracować 
bez przerwy, aby zadziałało zabezpieczenie przeciwko zamarzaniu. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe odpowietrzenie nagrzewnicy i chłodnicy oraz na 
doprowadzenie czynnika grzewczego o odpowiednich parametrach. 

Po dłuższym okresie nieużytkowania chodnicy należy zalać syfon wodą. 
Należy dokonywać okresowych przeglądów centrali zgodnie z warunkami gwarancji.  

Standardowa gwarancja na centrale wynosi 24 miesiące. Istnieje możliwość bezterminowego 
przedłużania gwarancji w przypadku okresowego podpisywania umowy serwisowej z producentem 
centrali. 

 
 

 
2.4. Rozprowadzenie powietrza i izolacja cieplna. 

- kanały nawiewne część biurowa  z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wełną mineralną na 
folii aluminiowej gr 2cm, 
- kanał nawiewny i wywiewny sala konferencyjna - lakierowany na biało nieizolowane w obrębie 
sali, 
- kanały wywiewne - nieizolowane poza pomieszczeniem maszynowni; w maszynowni kanały 
elastyczne izolowane, 
- kanał od czerpni i do wyrzutni izolowane. 
 
Ochrona przeciwsłoneczna w kolejności malejącej skuteczności: 
a) rolety zewnętrzne, 
a) podgumowane rolety wewnętrzne, od strony zewnętrznej białe lub z powłoką refleksyjną – 

zalecane, 
b) żaluzje wewnętrzne o możliwie wysokim stopniu odbicia – dopuszczalne 
 
 
 

2.5. Bilans ciepła i powietrza. 
 

2.5.1. Parametry obliczeniowe powietrza 
tzoz=-200C           temperatura zewnętrzna okresu zimnego 
 tnoz=+160C  temperatura nawiewu okresu zimnego  
tpoz= +200C          temperatura pomieszczenia okresu zimnego 
 
tNOC=+16OC temperatura nawiewu okresu ciepłego 
 
tzoc=+310C / ϕpoc=50%/izoc=68kJ/kg temperatura / wilgotność/entalpia powietrza zewnętrznego w 

okresie ciepłym  
 
 
Normowanie temperatury powietrza za pomocą klimakonwektorów  
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2.5.2. Zestawienie strumieni powietrza  

Pom nr Nazwa Kubatura Ilość 
osób 

Naw Wyw  

 PARTER      
1+7 Hol 100     

2 Inspektorat budownictwa i inwestycji 105 4 160   
3 Inspektorat d/s gospodarki 

nieruchomościami 
54 2 80   

4 Inspektor d/s oświaty i rady gminy 33 2 80   
5 WC    50  
6 WC    50  
       
8 Radca prawny 27 1 40   
9 Sekretarz gminy 49 1 40   
10 Sekretariat 49 1 40   
11 Wójt giminy 60 1/7 120   
   12 560   
 I PIĘTRO      

20 WC 15   50  
21 WC 21   50  
22 Kasa 24 1 40   
23 Podatki 90 5 200   
24 Księgowość 120 5 200   
25 Skarbnik 45 1 40   
26 Kadry 30 1 40   
27 Ewidencja ludności 42  

1 
40   

28 USC 8 1 40   
29 Rolnictwo i ochr. środ 42 2 80   
30 Promocja 30 2 80   
31 Hall + kl. schod      
   17 760   
 PODDASZE      

41 Hol 15     
42 WC    50  
43 Zaplecze sali konf. 30  30   
       
       

45 Magazyn 20   60  
46 Magazyn 60   100  
47 Magazyn 60   100  
    1350 250 

+260+ 
 

       
44 Sala konf 100  1350 800+ 

260 
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2.5.3. Obliczenie mocy chłodnicy 
tNOC= 16OC 
tCH= 15OC – temperatura za chłodnicą 
tR= 29OC - założona temperatura za rekuperatorem 
VN=1350m3/h = 0,38m3/s 
 
Chłodnica  
QCH=0,38x1,2x(68-40)=12,0kW   do bilansu 
 
 
 

2.5.4. Obliczenie mocy nagrzewnicy 
tNOZ= 16OC 
tR= 7OC – założona temperatura za rekuperatorem 
 
tZOZ= -20OC obliczeniowa  temperatura zewnętrzna 
VN=1350m3/h = 0,38m3/s 
 
Nagrzewnica  
QN=0,38x1,2x1,005x(16-7)=4,0kW   do bilansu 
 
9,1kW   do doboru urządzenia  
 
        

2.6. Wentylacja WC. 
Wszystkie WC podłączyć do jednego komina i dla każdego z nich zamontować anemostat 
wywiewny. Wylot z komina nad dach zaślepić. Do komina podłączyć kałowy wentylator wyciągowy 
i odprowadzić powietrze do wolnego komina. 
 
 

 
 
3. Instalacja wody lodowej. 

Przygotowanie wody lodowej w chillerze ze skraplaczem na zewnątrz budynku. 
Parametry wody lodowej 7/12OC 
Bilans chłodu 
- centrala wentylacyjna 12,8kW 
- klimakonwektory         15,31kW 
                      ----------------------------------- 
            razem          27,9kW 
 
Do wytwarzania czynnika grzewczego projektuje agregat wody lodowej prod. Aermec o 
nominalnej mocy chłodniczej ok. 30kW parametry 7/12OC. typ ANL 152HA wg oferty 
ML/P5927/6698   . tel. 664410477, 224634343 
Chłodzenie pomieszczeń biurowych klimakonwektorami w sytemie dwururowym.  
 
W okresie ciepłym instalacja będzie normować temperaturę poprzez chłodzenie pomieszczeń. 
W okresach przejściowych chiller pracujący jako powietrzna pompa ciepła umożliwi ogrzewanie 
pomieszczeń. 
Przełączanie pracy chłodzenie - grzanie ręczne. Zmiana funkcji wiąże się ze zmianą temperatur w 
układzie i winna być stosowana wtedy, gdy w ciągu dnia nie przewiduje się zmiany z chłodzenia 
na grzanie i odwrotnie. 
 
Instalację napełnić wodą bez glikolu. wszystkie elementy w pomieszczeniach ogrzewanych. 
 
Pompa  
                 27,9 
Gp= -------------------------- = 1,33l/s    x 1,3= 1,73l/s = 6,3m3/h 

                    4,2x5  
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Gp do doboru 6,3x1,3 = 8,2m3/h 
H dyspozycyjne dla instalacji 80kPa 

 
a) Rurociągi. 

Instalację rozprowadzającą  wykonać z rur warstwowych (alupex) lub w innym dowolnym 
systemie dopuszczonych do pracy w takiej instalacji. 
 

b) Prowadzenie rur. 
Na klatce schodowej - w przestrzeni nad stropami  stropu podwieszonymi - wymagana rozbiórka i 
odtworzenia. 
W pomieszczeniach 4, 23, 24, 25, 26 zabudowy 
  
 

c) Odpowietrzenie instalacji. 
przez odpowietrzniki automatyczne, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji.  
 

d) Odwodnienie instalacji. 
przy agregacie wody lodowej. 

 
f) Podparcie rurociągów. 

Rozwiązanie podpór stałych i ślizgowych - wykonawca. 
 
 
g) Regulacja instalacji. 

Za pomocą zaworów równoważących STAD, a przy klimakonwektorach zawory grzejnikowe bez 
głowic termostatycznych. 
 

 
h) Armatura. 

gwintowana. 
 
i) Zabezpieczenie antykorozyjne.  

Przyjmuje się, że będą stosowane rury systemowe nie wymagające takich zabezpieczeń. 
 
j) Izolacja ciepłochronna. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
 
Lp. 

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

 
1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2 
 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 
 

 30 mm 
 

3 
 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
 

 równa średnicy wewnętrznej rury 
 

4 
 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 
 

 100 mm 
 

5 
 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 
 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku2) 
 50 % wymagań z poz. 1-4 
 

11 
 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 1-4 
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Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

 
 
 

 
k) klimakonwektory. 

System dwururowy, klimakonwektory w wersji podsufitowej. 
Dobór wg załączonej tabeli z bilansami ciepła. 
 
Klimakonwektory - dobór do podanych poniżej mocy chłodniczych parametry 7/12OC wg tabeli. 

wg oferty Aermec ML/P5927,6698      . tel. 664410477, 224634343 
 
 
 

 Bilanse ciepła 
 

Pom 
nr 

Nazwa Ludzie  Kompu 
tery 

Okna Raze
m 

QZCOC 

Klimakon 
Wektor 

podsufitowy 

 

1 2 3 4 5 6   
1+7 Hol       

2 Inspektorat budownictwa i 
inwestycji 

4x200= 
800 

4x200= 
800 

3 x90= 
270 

1870 FCZ-U400 
(1200x490) 

35kPa 

 

3 Inspektorat d/s gospodarki 
nieruchomościami 

2x200= 
400 

2x200= 
400 

3x120= 
450 

1250 FCZ-U 250 
(750x490) 

35kPa 

 

4 Inspektor d/s oświaty i 
rady gminy 

2x200= 
400 

2x200= 
400 

2x150= 
300 

1100 FCZ-U 250 
(750x490) 

35kPa 

 

5 WC       
6 WC       
        
8 Radca prawny 1x200= 

200 
1x200= 

200 
1x150= 

150 
550 FCZ-U 100 

(640x490) 
8Pa 

 

9 Sekretarz gminy 1x200= 
200 

1x200= 
200 

1x150= 
150 

550 FCZ-U 100 
(640x490) 

8kPa 

 

10 Sekretariat 2x200= 
400 

1x200= 
200 

+200 
centrala 

1x90= 
90 

890 FCZ-U 200 
(750x490) 

18kPa 

 

11 Wójt gminy 1(7) 
Przyj 3 
3x200= 

600 

1x200= 
200 

2x90= 
180 

980 FCZ-U 200 
(750x490) 

18kPa 

 

     6990   
 I PIĘTRO       

20 WC       
21 WC       
22 Kasa 1x200= 

200 
1x200= 

200 
1x120 
= 120 

520 FCZ-U 100 
(640x490) 

8Pa 
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23 Podatki 5x200= 
1000 

5x200= 
1000 

1x150 
+2x120= 

390 

2390 FCZ-U 400  
(1200x520) 

34kPa 

 

24 Księgowość 5x200= 
1000 

5x200= 
1000 

3x90= 
270 

2270 FCZ-U 400  
(1200x490) 

34kPa 

 

25 Skarbnik 1x200= 
200 

1x200= 
200 

270 670 FCZ-U 150 
(640x520) 

15kPa 

 

26 Kadry 1x200= 
200 

1x200= 
200 

90 490 FCZ-U 100 
(640x490) 

8kPa 

 

27 Ewidencja ludności 1x200= 
200 

2x200= 
400 

90 690 FCZ-U 100 
(640x490) 

8kPa 

 

28 USC 1x200= 
200 

1x200= 
200 

100 500 
Przyj 
690 

FCZ-U 150 
(640x490) 

15kPa 

 

29 Rolnictwo i ochr. środ 2x200= 
400 

2x200= 
400 

1x150+90= 
240 

1040 FCZ-U 200 
(750x490) 

18kPa 

 

30 Promocja 2x200= 
400 

2x200= 
400 

1x150= 
150 

950 FCZ-U 200 
(750x490) 

18kPa 

 

31 Hall + kl. schod       
     8320   
     15310   

 
 

 
 

l) Próba ciśnieniowa na zimno. 
UWAGA: próbę należy wykonać przy odłączonym chillerze 
Próbę należy wykonać na ciśnienie 9,0atn. Przez 20 minut wskazówka manometru nie może 
spaść o więcej niż jedną działkę elementarną. Nie może występować roszenie ani wydostawanie 
się kropel z instalacji. 

 
 
 
 
 

4. Doprowdzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy. 
Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy z istniejącej kotłowni. 
Wykonać z rur miedzianych - jak ist. instalacja w budynku. 
Pozostałe wymagania jak dla instalacji wody lodowej. 
 
 
Na strychu w maszynowni do węzła przy nagrzewnicy podłączyć grzejnik zabezpieczający przed 
spadkiem temperatury pomieszczenia. 
 

 
 
5. Kanalizacja  

Instalację wykonać z rur PCV do instalacji wewnętrznych.  
Odprowadzenie skroplin do rur spustowych kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w 
budynku. 
Podłączenia do kanalizacji sanitarnej i rury spustowej z przodu budynku przez zasyfonowanie. 
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6. Uwagi końcowe 

Instalacje wentylacyjne poddać regulacji i pomiarom sprawdzającym. 
Instalacja nawiewna biura wyregulowana za pomocą regulatorów. 
Pozostałe poddać regulacji. 
Ze względu na mniejsze opory po przełączeniu centrali na pracę dla sali konferencyjnej wydatek 
zwiększy się. 
Agregat wody lodowej ustawić na fundamencie betonowym, na skropliny wykonać studzienkę 
chłonną. 
Wykonać ocieplenie dachu nad pomieszczeniem maszynowni - wszystkie instalacje napełnione 
wodą. 
 
ZESTAWIENIA ELEMENTÓW NA PŁYCIE Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ U INWESTORA I W 
DODATKOWYM EGZEMPLARZU DOKUMENTACJI U INWESTORA 

 
 
7. Wytyczne branżowe do charakterystyki energetycznej obiektu 

Sprawność urządzenia grzewczego - ist kotłownia olejowa b/z 
                                                                
Agregat wody lodowej z możliwością pracy jako pompa ciepła - jako źródło uzupełniające. 
 
Bilans chłodu 29,7kW 
 
 

8. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Do chłodzenia budynku zaprojektowano  rewersyjną pompę ciepła wobec czego wykonywanie 
analizy jest bezzasadne. 
 
Nie wykracza poza działkę na której jest zlokalizowany budynek. Na zewnątrz będzie 
zamontowany tylko skraplacz, wszystkie pozostałe urządzenia wewnątrz budynku. 
 
 
9. Obszar oddziaływania 
Nie wykracza poza granice działki inwestora. na zewnątrz będzie zamontowany tylko skraplacz 
wszystkie pozostałe urządzenia w budynku 
 

 
10. Informacja dotycząca bioz. 
 
a)  Zakres robót 

W zakres robót części instalacyjnej wchodzi: 
- wykonanie projektowanych instalacji w budynku,  
 
Kolejność wykonywania uzależnić od bieżącego postępu robót budowlanych. Powyższe 
koordynuje kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami poszczególnych elementów. 

 
b) Wykaz istniejących obiektów. 

Na działce znajduje się budynek podlegający opracowaniu. 

c) Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
         nie dotyczy 

 
d) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

 Możliwość powstawania urazów typowych dla prac montażowych. 

Prace montażowe na terenie czynnego zakładu pracy 

Roboty na wysokości powyżej 5m przy montażu czerpni i wyrzutni 



 15 

W zakresie objętym projektem przewiduje się występowanie prac zaliczanych do szczególnie 
niebezpiecznych: 
- prace na wysokości powyżej 5m przy montażu instalacji wentylacyjnych 

 
e) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prac zaliczanych do 

szczególnie niebezpiecznych. 

W zakresie objętym projektem przewiduje się występowanie prac zaliczanych do szczególnie 
niebezpiecznych: 
- prace na wysokości powyżej 5m przy montażu instalacji wentylacyjnych 
 

Przed każdym przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić 
instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004r  w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 
180/2004 poz. 1860), w szczególności uwzględniając:  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży                 

i obuwia roboczego. 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy potwierdzić pisemnie.  

 
 
 
 

f) Środki techniczne i organizacyjne... 
Teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla 
pracowników w zakresie objętym planem prac  zgodnie z RMI  z dnia 6.02.2003r. 
Przed dopuszczeniem pracowników do robót  zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i 
posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące 
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i 
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce 
gaśnicze). 
Układ komunikacyjny zapewnia utrzymanie dróg umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robót.  
Przestrzeganie ogólnych warunków bhp. 

Opracował:  
mgr inż. Paweł Tkaczyński 

 
 
 
 
 

11. Zestawienia  
ZESTAWIENIA ELEMENTÓW NA PŁYCIE Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ U INWESTORA I W 
DODATKOWYM EGZEMPLARZU DOKUMENTACJI U INWESTORA 
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Pozycja Wyszczególnienie Ilość Producent 

1 2 3 4 
 Rozbiórka sufitów podwieszonych gk 

24+ 24 
 
Odtworzenie zabudowy GK 50+20 
 
Odrworzenie sufitu podw kasetonowego 5,2x1,1m2 
 

 
48m2 

 
70m2 

 
6m2 

 

 Otwory wiercone w przegrodach na okrągło wszystkie Φ200 
22+ 20  

42st  

    
    
    
 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ   
 Demontaż ist okna j.n.   

N1 Czerpnia ścienna półokrągła (pół koła o średnicy 90cm) 
Wykonać wg pomiarów z natury 

1  

N2 Kanał półokrągły do czerpni l= 900, zaślepiony z króćcem Φ250   
N3 Centrala nawiewno wywiewna + automatyka 

Centrala wentylacyjna Climaprodukt wg oferty 082/Op/16 tel. 
502 566 905. 

+ 4 siłowniki do przepustnic w komplecie 
+ kształtki na podejściach 8m2 

  

N3a, W3a Przepustnice szczelne Φ250 4  
 Pod centralę do wypoziomowania ceownik C100  

 
10m  

N5 Dysza nawiewna SVN160 11 Smay 
N6 Dysza nawiewna SVN125 8 Smay 
N6 Regulator stałego przepływu KVD-N   D125   Q=45m3/h ( 10 Smay 
N7 Regulator stałego przepływu KVD-N   D200   Q=240m3/h 1 Smay 
N8 Regulator stałego przepływu KVD-N   D200   Q=400m3/h 1 Smay 
N9 Regulator stałego przepływu KVD-N   D160   Q=100m3/h 1 Smay 

 Razem 13x150zł 1950  
N21 Nawiewnik NS9-RR-500/32 + skrzynka rozpr z przepustnicą wlot z 

góry, lakierowane na biało 
 

4kpl Smay 

    
W1 Czerpnia ścienna CSO 160   8x2 (po obu stronach ściany) 16szt Smay 
W2 Czerpnia ścienna CSO 160   10x2 (po obu stronach ściany) 20szt Smay 
W3 Brak poz   
W4 Nawiewnik NS9-RR-400 + skrzynka rozpr z przepustnicą wlot z 

góry,  
 

2kpl Smay 

W5 SDR1+skrzynka rozpr z przepustnicą 
 

5kpl Smay 

W7 Kratka na rurę spiro STRWS 325x125 4 Smay 
W6 Wyrzutnia połaciowa do dachów skośnych 500x315 

Odwodnienie do ks 
 

1  

 Kanały   
 Sala konf 

Kanał nawiewny lakierowany na biało z czterema siodłami Φ200+ 
zaślepka 
Wywiewny Φ250 + zaślepka lakierowany na biało 

9m 
 
 

9m 

 

    
 Maszynownia 

Kanały elastyczne izolowane Φ250 
25m  
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 Kanały spiro kształtki do 55% 
Φ250  15m 
Φ200   35m 
Φ160   20m+22m 
Φ125   20m 
Φ100  5m 
Izolacja na 70% kanałów (wełna mineralna w płaszczu z folii 
aluminiowej lub k flex) 

  

    
 Wentylator wywiewny WC TD500-160 regulator prdkości obr 

700zł 
Praca ciągła 

1kpl Venture 

    
 INSTALACJA WODY LODOWEJ   
 Agregat wody lodowej 

Wg doboru Aermec nr ML / P5927/6698 z 13.07.2016r 
tel 22 4634343   664410477 
Instalacja napełniana wodą z glikolem 

  

 Rurociągi alupex 
Φ20x2                40m 
Φ26x3  30+20  5m 
Φ32x3   25m 
40x3,5    3m 
D wewn 40  20m 
Dwewn 50  80m 
Izolacja do instalacji chłodniczych np k flex 

  

 Zawór  
Stad 25    1 
Stad 20    2 

  

 Zawory grzejnikowe RAN 20 6szt, RAN15 10  
Bez głowic termostatycznych 

16szt  

 Klimakonwektory podsufitowe FCZ-U 
Wg doboru Aermec nr ML / P5927/6698 z 13.07.2016r 
tel 22 4634343   664410477 
 

  

 FCZ-U 100 bez pompki skroplin 4kpl  
 FCZ-U100 z pompką 1kpl  
 FCZ-U 150 2 kpl  
 FCZ-U 200 4 kpl  
 FCZ-U 250 4 kpl  
 FCZ-U 300 1 kpl  
 FCZ-U 400 3 kpl  
    
 Zawory 32 

25 
20 
             50 
Filtr 50 przed chillerem 

2 
2 
4 
2 

 

    
 PODŁĄCZENIE CHŁODNICY   

CH1 Chłodnica w centrali went   
CH2 Zawór w dostwaie centrali (do wyceny montażu 25)   
CH3b STAD32  N1,7   
CH4 Brak pozycji   
CH5 Filtr dn40   
CH6 Termometr   
CH7 Zawór odc  dn 32 2  
CH8 Odwodnienie dn20   

 KANALIZACJA pvc   
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 Piony 
Φ20  2x5m 
Poziomy Φ0,025    20+ 
Poziomy o,032      
Syfony Φ25 

 
10m 
20m 
10m 

3 

 

    
 DOPROWADZENIE CZYNNIKA GRZEWCZEGO DO 

NAGRZEWNICY 
  

N1 Nagrzewnica w centrali went.    
N2 Zawór reg w dostawie (do wyceny montażu dn15)   
N3 Pompa obiegowa nagrzewnicy 

Gp= 0,6m3/h, Hp=15kPa  Wilo stratos Pico 25 1-4 
1  

N4 Zawór zwrotny dn20 1  
N5 Filtr dn 25 1  
N6 Zawory odcinające dn20 2  

    
 Rury Φ22x1 Cu   + izolacja 50m  
    
 Odtworzenia ist części instalacji elektrycznych - indywidualna 

wycena oferenta 
  

 Projekt zasilania elektr. chillera, klimakonwektorów i centrali went 
- indywidualna wycena oferenta  
 
Zasilanie prowadzić we wspólnej zabudowie z rurociągami 

  

    
 Ocieplenie dachu nad maszynownią wełna min. 10cm 

Między krokwiami + paroizolacja +wiatroizolacja 
Oddzielna pozycja scalona 

82m2  

    
 Fundament pod chiller   
    
    
    

 


