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O�WIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawart� umow�, kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma słu�y� i mo�e zosta� skierowane do realizacji. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
− Zlecenie Inwestora, 

− Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

− Projekt architektoniczno – budowlany 

− Katalogi firmowe 

2. ZAKRES OPRACOWANIA
 W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany ,, Przebudowa pomieszcze� w budynku 

po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach” w zakresie instalacji centralnego ogrze-

wania, instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej. 

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowi�zuj�cymi normami –  

PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporz�dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiada� budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pó�niejszymi zmiana-

mi), przy nast	puj�cych zało�eniach: 

1. Strefa klimatyczna III, 

2. Wietrzno
� miejscowo
ci – 
rednie, 

3. Poło�enie nieosłoni	te, 

4. System ogrzewania: wodny, otwarty,  pompowy, ogrzewanie grzejnikowe 

5. �ródło ciepła – kocioł na paliwo stałe, w	glowy, istniej�cy 

6. Parametry czynnika grzejnego 80 / 60˚C 

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana b	dzie z istniej�cej kotłowni 

w	glowej (kotłownia nie podlega przebudowie). Czynnik grzejny o parametrach 80/60ºC 

doprowadzony b	dzie do grzejników znajduj�cych si	 w pomieszczeniach. 

W chwili obecnej w pomieszczeniach podlegaj�cych przebudowie wyst	puj	 istniej�ca 

instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Istniej�ce grzejniki podlegaj� wymianie, 

projektuje si	 nowe grzejniki oraz nowe gał�zki do grzejników. Miejsce wpi	cia do istniej�cych 

pionów instalacji centralnego ogrzewania wg rysunków. Przyj	to  grzejniki stalowe płytowe z 

elementami konwekcyjnymi kompaktowe, (w pomieszczeniu zespołu sanitarnego dla dzieci - 

wersja ocynkowana) zasilane z boku typu CosmoNova firmy VNH (lub równowa�ny). Nale�y 

zastosowa� wielko
ci grzejników pokazanych w cz	
ci rysunkowej. Do grzejników nale�y  

zastosowa� zawory regulacyjne grzejnikowe Herz GP, wersja podstawowa firmy HERZ (lub 

równowa�ny). Na przewodzie powrotnym z grzejników nale�y zamontowa� zawory powrotne 

firmy Herz typu RL-1-3723(lub równowa�ny).  

UWAGA! Grzejniki w pomieszczeniu sal zaj	� dla dzieci, szatni, zespołu sanitarnego dla dzieci 

oraz wiatrołapu nale�y zabudowa�, nale�y zastosowa� nowe osłony do grzejników. 

Przewidziano zastosowanie rur stalowych ł�czonych poprzez spawanie. Przewody nale�y 

prowadzi� zgodnie z rysunkami. Przewód zasilaj�cy nale�y prowadzi� równolegle do przewodu 

powrotnego. Instalacj	 centralnego ogrzewania nale�y prowadzi� z minimalnym spadkiem  

i=3‰ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do �ródła ciepła. Przy 

prowadzeniu przewodów nale�y wykorzystywa� istniej�ce przej
cia przez 
ciany. W miejscach 

przej
� przez 
ciany nie mo�na wykonywa� poł�cze� rur. Przewody  nale�y mocowa� za 

pomoc� podpór stałych uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna 

zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania si	 drga� i hałasów w przewodach. Pomi	dzy przewodem, a 

obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki elastyczne.  
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Przy przej
ciach rury przez przegrody budowlane nale�y stosowa� tuleje ochronne. W tu-

lei ochronnej nie mo�e znajdowa� si	 ł�czenie rur. Nale�y zastosowa� tuleje ochronne o wi	k-

szej 
rednicy od 
rednicy zewn	trznej rury : 

 - o co najmniej 2 cm, przy przej
ciu przez przegrod	 pionow�
 - o co najmniej 1 cm, przy przej
ciu przez strop 

Tuleja ochronna musi by� dłu�sza od grubo
ci przegrody pionowej o 5 cm z ka�dej stro-

ny. Przestrze� miedzy rur�, a tulej� ochronn� nale�y wypełni� materiałem trwale plastycznym 

nie działaj�cym korozyjnie na rur	. Rury układa� w otulinie termoizolacyjnej typu Thermacom-

pact firmy Thermaflex (lub równowa�na). Monta� izolacji termicznej nale�y rozpocz�� po pozy-

tywnych próbach szczelno
ci oraz po potwierdzeniu prawidłowo
ci powy�szych robót protoko-

łem odbioru. 

4. INSTALACJA  WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ 

   Wpi	cie projektowanej instalacji do istniej�cej instalacji wody zimnej na poziomie  par-

teru w pomieszczeniu wiatrołapu wg rysunku. Zestaw wodomierzowy umiejscowiony b	dzie w 

skrzynce usytuowanej w 
cianie  przy wej
ciu do budynku. W skrzynce nale�y zamontowa� na-

st	puj�c� armatur	:  
- kulowy zawór odcinaj�cy DN32 firmy Efar (lub równowa�ny)- szt. 2, 

- wodomierz typu JS6 DN 25 firmy Powogaz (lub równowa�ny)- szt. 1 

- zawór antyska�eniowy typy BA 2760 DN32 firmy Danfoss (lub równowa�ny),  

- filtr siatkowy DN 32 firmy Polna (lub równowa�ny).  

Zestaw wodomierzowy nale�y zabudowa� w skrzynce podtynkowej metalowej o wymiarach 

120x60x30cm. 

Dobór wodomierza głównego: 
Woda na cele bytowo gospodarcze q = 1,33dm

3
/s = 4,81m

3
/h 

qw = 2 x q = 2 x 4,81 = 9,61 m
3
/h 

Na podstawie przepływu wody na cele bytowo gospodarcze dobrano wodomierz typu JS 6  

DN 25firmy Powogaz (nominalny strumie� obj	to
ci 6m
3
/h, max. strumie� obj	to
ci 12m

3
/h). 

Ciepła woda u�ytkowa przygotowana b	dzie w pojemno
ciowych podgrzewaczach wody  

usytuowanych wg rysunków. Stosuj�c armatur	 mieszaj�c� lub czerpaln� przewód ciepłej wody 

nale�y podł�czy� z lewej strony. Woda doprowadzona zostanie do wszystkich baterii czerpal-

nych przy umywalkach,  natrysku, zlewozmywakach. Przed pojemno
ciowymi podgrzewaczami 

ciepłej wody nale�y zastosowa� zawór bezpiecze�stwa. Odpływ z zaworu bezpiecze�stwa nale-

�y wpi�� do kanalizacji sanitarnej, odpływ nale�y zasyfonowa�.  
Pod podgrzewaczem pojemno
ciowym 120l oraz 30l nale�y zamontowa� zawór termostatyczny 

mieszaj�cy w celu zmieszania wody zimnej i ciepłej. Zmieszana woda zostanie doprowadzona 

umywalek, natrysków.  

Instalacje wody zimnej i ciepłej nale�y wykona� z rur i kształtek miedzianych, ł�czonych 

poprzez lutowanie lutem mi	kkim, prowadzenie w 
cianach oraz pod stropem w piwnicy. Głów-

ne przewody prowadzi� pod stropem w piwnicy. Przewody rozprowadzaj�ce wod	 nale�y pro-

wadzi� ze spadkiem zapewniaj�cym mo�liwo
� odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 

punktach oraz mo�liwo
ci odpowietrzenia instalacji przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne. 

W miejscach przej
� przewodu przez przegrody budowlane nale�y stosowa� tuleje ochronne. 

Przestrze� mi	dzy rurami, a przegrod� uszczelni�. W miejscach przej
� przez 
ciany lub stropy 

nie mo�na wykonywa� poł�cze� rur. Przewody nale�y mocowa� za pomoc� podpór stałych 

uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewni� łatwy i trwały 

monta� instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si	



Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach 

Przedsi�biorstwo INWESTBUD Sp. z o.o. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 

tel./fax (074)8 41 83 10,  664-92-92, 664-92-91, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl 

4

drga� i hałasów w przewodach. Pomi	dzy przewodem, a obejm� uchwytu lub wspornika nale�y 

stosowa� podkładki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie� uchwyty w odległo
ci co naj-

mniej 2,5m. Przewody prowadzone w 
cianach prowadzi� w otulinie Thermacompact o gr. 9mm 

firmy Thermaflex (lub równowa�na). Badania szczelno
ci powinny by� wykonane przed zakry-

ciem bruzd, zabudow� G-K, robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej 

BADANIA INSTALACJI WODOCI�GOWEJ 

INSTALACJA WODOCI�GOWA C.W.U 
PRÓBA NA ZIMNO - instalacj	 wodoci�gow� nale�y napełni� wod� zimn� oraz podda� próbie 

podwy�szonego ci
nienia przy ci
nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto
ci ci
nienia robo-

czego lecz nie mniejszym ni� 0,9MPa przez 30min 

PRÓBA  NA GOR�CO  - instalacj	 wodoci�gow� nale�y napełni� wod� o temp 55°C przy ci-


nieniu panuj�cym w sieci  

INSTALACJA WODOCI�GOWA WODY ZIMNEJ 
PRÓBA NA ZIMNO - instalacj	 wodoci�gow� nale�y napełni� wod� zimn� oraz podda� próbie 

podwy�szonego ci
nienia przy ci
nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto
ci ci
nienia robo-

czego lecz nie mniejszym ni� 0,9MPa przez . 30min 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
          Projektuje si	 wykonanie kanalizacji sanitarnej umo�liwiaj�cej odprowadzenie 
cieków ze 

wszystkich przyborów sanitarnych znajduj�cych si	 w pomieszczeniach (umywalki, miski ust	-
powe, natrysk, zlewozmywaki). Nale�y dokona� wpi	cia podej
� z przyborów do istniej�cego 

kanału kanalizacji sanitarnej, który w chwili obecnej jest usytuowany pod posadzk� w cz	
ci 

niepodpiwniczonej budynku, miejsca wpi	�  wg rysunku. Nale�y przewidzie� wymian	 kanału 

pod posadzk�. Istniej�cy pion K1 do wymiany  w obr	bie przebudowanego pomieszczenia. W 

celu prawidłowej wentylacji podej
� z przyborów zaprojektowano nowe piony K2,K3 z PVC-U  

Ø 110. Pion kanalizacyjny K2, K3 wyprowadzi� na wysoko
� 0,6 m ponad dach i zako�czy� od-

powiednio wywiewk�. Podej
cia od przyborów prowadzi� w bruzdach 
ciennych i  podłogo-

wych.  Przewody  prowadzi� ze spadkami w kierunku przepływu 
cieków, minimalny spadek 

kanalizacji sanitarnej 2%. Poziomy Ø50 i Ø 110 wykona� z rur i kształtek PVC-U o poł�cze-

niach kielichowych z uszczelnieniem gumowym. Na zako�czeniach podej
� od przyborów nale-

�y zastosowa� zawory napowietrzaj�ce wg rysunku. Przybory i urz�dzenia ł�czone z przewoda-

mi kanalizacyjnymi nale�y wyposa�y� w indywidualne zamkni	cia wodne - syfony. Przy przej-


ciu przewodów przez przegrody budowlane nale�y stosowa� tuleje ochronne. �rednica we-

wn	trzna tulei powinna by� wi	ksza o ok. 5cm od 
rednicy zewn	trznej przewodu. Przestrze�
mi	dzy przewodem, a tulej� powinna by� wypełniona szczeliwem zapewniaj�cym swobodny 

przesuw przewodu. Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc�
uchwytów lub wsporników.  Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni� odizo-

lowanie przewodów od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si	 drga� i 
hałasów po przewodach. Pomi	dzy przewodem, a obejm� nale�y stosowa� podkładki elastyczne. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynosz� : 
-dla rur PVC o 
rednicy od 50 - 110 mm - l,0m 

Odbiór 
− podej
cia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nale�y sprawdzi� na szczelno
�
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

− kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzaj�ce 
cieki sanitarne sprawdza si	 na 

szczelno
� po napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem poprzez 

ogl	dziny. 
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6. WENTYLACJA 
Instalacja wentylacyjna ma na celu prawidłow� wymian	 powietrza w pomieszczeniach: zespołu 

sanitarnego dla dzieci, wc personelu, szatni, sal, kuchni, zmywalni. Projektuje si	 wykonanie 

wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej.  

- Parametry obliczeniowe powietrza zewn	trznego  dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (III stre-

fa klimatyczna)  

- Temperatura powietrza w pomieszczeniu zespołu sanitarnego dla dzieci w okresie zimowym 

tpoz = 24 
o
C 

-    Temperatura powietrza w pozostałych pomieszczeniach w okresie zimowym tpoz = 20 
o
C 

− Straty ciepła w cało
ci pokrywane s� przez instalacj	 centralnego ogrzewania  

− Strumie� powietrza wentylacyjnego dla przedszkola przyj	to zgodnie z norm� PN-83/B-

03430 – 15m
3
/dziecko 

− Ilo
� dzieci - 25 

− Strumie� powietrza wentylacyjnego pomieszczenia sali zaj	� dla dzieci nawiew Vn = 

400m
3
/h, wywiew Vw = 400m

3
/h 

− Strumie� powietrza wentylacyjnego dla szatni nawiew Vn = 200m
3
/h, wywiew Vw = 200m

3
/h 

(przyj	to 4,5 krotno
ci wymiany powietrza w ci�gu godziny) 

− Strumie� powietrza wentylacyjnego pomieszczenia zespołu sanitarnego nawiew Vn = 

110m
3
/h, wywiew Vw = 110m

3
/h (30m

3
/h- dla WC, 50m

3
/h – natrysk) 

− Strumie� powietrza wentylacyjnego pomieszczenia zmywalni nawiew Vn = 80m
3
/h, wywiew 

Vw = 80m
3
/h (przyj	to 4 krotno
ci wymiany powietrza w ci�gu godziny) 

− Strumie� powietrza wentylacyjnego pomieszczenia rozdzielni nawiew Vn = 100m
3
/h, 

wywiew Vw = 100m
3
/h (przyj	to 4 krotno
ci wymiany powietrza w ci�gu godziny) 

− Strumie� powietrza dla pomieszczenia wc sklep wywiew Vw = 30m
3
/h 

− Strumie� powietrza dla pomieszczenia wc personel wywiew Vw = 30m
3
/h 

6.1. Pomieszczenia sali zaj�� dla dzieci oraz szatni 
Projektuje si	 wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla sali zaj	� dla dzie-

ci oraz szatni. Przewidziano wspóln� czerpni	 powietrza Ø250 dla pomieszczenia sali zaj	� dla 

dzieci oraz szatni. Czerpni	 wykona� w 
cianie zewn	trznej pomieszczenia wiatrołapu na wyso-

ko
ci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Czerpni	 uzbroi� w kratk	 wentylacyjn� Ø250 KWO 

Venture Industries. Na instalacji nawiewnej nale�y zamontowa�: filtr kanałowy DF250, wentyla-

tor kanałowy TD800/200 (poł�czenia elastyczne), nagrzewnic	 kanałow� elektryczn� DH 250/90 

o mocy 9kW, tłumik akustyczny kanałowy AKU250 firmy Venture Industries. Na rozgał	zieniu 

przewodów do poszczególnych pomieszcze� nale�y zamontowa� przepustnice regulacyjne , dla 

pomieszcze� sali typu IRIS160, dla pomieszcze� szatni typu IRIS125. Wykona� rewizj	 w stro-

pie podwieszanym w celu doj
cia do wentylatora

Nawiew powietrza do pomieszcze� sali dla dzieci odbywa� si	 b	dzie za pomoc� kratek na-

wiewnych STR-S o wymiarach 75x325mm  usytuowanych na kanałach nawiewnych. Wywiew 

powietrza do pomieszcze� odbywa� si	 b	dzie za pomoc� kratek wywiewnych STR-S o wymia-

rach 75x325mm  usytuowanych na kanałach wywiewnych oraz wentylatora wywiewnego TD-

500/160 Silent. Kanał wywiewny nale�y wyprowadzi� na 
cian	 zewn	trzn� budynku i zako�-
czy� wyrzutni� powietrza 
cienn� typ C okr�gła Ø160.  

Nawiew powietrza do szatni odbywa� si	 b	dzie za pomoc� anemostatów nawiewnych typ 

CKT125 firmy Venture Industries. Wywiew powietrza odbywa� si	 b	dzie za pomoc� wentyla-

tora wywiewnego TD350/125 Silent firmy Venture Industries, kanałem o 
rednicy ø160mm wy-

prowadzonym ponad dach budynku . Kanał wywiewny zako�czony jest wyrzutnia dachow�  typ 

C firmy Frapol , (lub równowa�ny) posadowion� na podstawie dachowej. 
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Sterowanie systemu wentylacji sali zaj�� dla dzieci:  
Wentylatory kanałowe wywiewny TD 500/160 Silent oraz nawiewny TD800/200 s� uruchamia-

ne z wykorzystaniem wł�cznika/wył�cznika REGUL-2 (Przeł�cznik biegów silników jednofa-

zowych) Industry Ventures zamontowanego na 
cianie pomieszczenia.  

I bieg (wentylator TD800/200 ) – 400m3/h  

II (wentylator TD800/200) - bieg -600 m3/h (wł�czany w momencie gdy pracuje układ w  

pomieszczeniu szatni)  

Wentylator wywiewny TD 500/160 Silent – pracuje zawsze na II biegu (HS) 

Regulacja temperatury nawiewu za po
rednictwem termostatu 
ciennego TS-2 Venture Indu-

stries, zamontowanego na 
cianie pomieszczenia, wł�czaj�cego/wył�czaj�cego nagrzewnic	 DH-

250/90 na podstawie informacji pochodz�cej z czujnika temperatury umieszczonego w reprezen-

tatywnym miejscu w pomieszczeniu Sali (nagrzewnica pracuje wył�cznie wraz z wentylatorem 

nawiewnym). 

Sterowanie systemu wentylacji szatni, automatyka:  
-Przy wł�czeniu o
wietlenia szatni : 

Wentylator wywiewny TD 350/125 SILENT jest uruchamiany II bieg (HS). Wentylator na-

wiewny TD800/200 pracuje na 1 biegu (LS), dodatkowo za po
rednictwem regulatora nale�y 

obni�y� pr	dko
� obrotow� 1 biegu do wydajno
ci równej 200m3/h. Po wył�czeniu o
wietlenia 

wentylacja pracuje z opó�nieniem kilku minutowym. Regulacja temperatury nawiewu za po-


rednictwem termostatu 
ciennego TS-2 Venture Industries, zamontowanego w szatni, wł�czaj�-
cego/wył�czaj�cego nagrzewnic	 DH-250/90 na podstawie informacji pochodz�cej z czujnika 

temperatury umieszczonego w reprezentatywnym miejscu w pomieszczeniu szatni (nagrzewnica 

pracuje wył�cznie wraz z wentylatorem nawiewnym). 

6.2 Zespół sanitarny dla dzieci, zmywalnia naczy� oraz rozdzielnia 
Projektuje si	 wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla zespołu sanitarne-

go dla dzieci. Przewidziano wspóln� czerpni	 powietrza Ø200 dla pomieszczenia zespołu sani-

tarnego dla dzieci, zmywalni naczy� oraz rozdzielni. Czerpni	 wykona� w 
cianie zewn	trznej 

pomieszczenia zespołu sanitarnego na wysoko
ci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Czerpni	
uzbroi� w kratk	 wentylacyjn� Ø200 KWO Venture Industries. Na instalacji nawiewnej nale�y 

zamontowa�: filtr kanałowy DF200, wentylator kanałowy TD500/160 (poł�czenia elastyczne), 

nagrzewnic	 kanałow� elektryczn� DH 200/45 o mocy 4,5kW, tłumik akustyczny kanałowy 

AKU200 firmy Venture Industries. Na rozgał	zieniu przewodów do poszczególnych pomiesz-

cze� nale�y zamontowa� przepustnice regulacyjne, dla pomieszczenia zespołu sanitarnego, 

zmywalni naczy� oraz rozdzielni typu IRIS125. Wykona� rewizj	 w stropie podwieszanym w 

celu doj
cia do wentylatora. 

Nawiew powietrza do zespołu sanitarnego  odbywa� si	 b	dzie za pomoc� anemostatu nawiew-

nego typ CKT125 firmy Venture Industries.  

Wywiew powietrza odbywa� si	 b	dzie za pomoc� wentylatora wywiewnego TD350/125 Silent 

firmy Venture Industries, kanałem o 
rednicy ø160mm wyprowadzonym ponad dach budynku . 

Kanał wywiewny zako�czony jest wyrzutnia dachow�  typ C firmy Frapol , (lub równowa�ny) 

posadowion� na podstawie dachowej. 

Nawiew powietrza do zmywalni oraz rozdzielni odbywa� si	 b	dzie za pomoc� anemostatów 

nawiewnych typ CKT125 firmy Venture Industries.  

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni oraz rozdzielni odbywa� si	 b	dzie za pomoc�
wentylatorów wywiewnych SILENT 200 firmy Venture Industries,  usytuowanych na kanałach 
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wywiewnych o 
rednicy ø125mm. Kanały wywiewne nale�y wyprowadzi� na 
cian	 zewn	trzn�
budynku i zako�czy� wyrzutni� powietrza 
cienn� typ C okr�gła Ø125.

Sterowanie systemu wentylacji zespołu sanitarnego dla dzieci:  
Wentylatory kanałowe wywiewny TD 350/125 Silent oraz nawiewny TD500/160 s� uruchamia-

ne z wykorzystaniem wł�cznika/wył�cznika REGUL-2 (Przeł�cznik biegów silników jednofa-

zowych) Industry Ventures zamontowanego na 
cianie pomieszczenia.  

I bieg (wentylator TD500/160 ) – 200m3/h  

II bieg (wentylator TD500/160) - 300 m3/h (wł�czany w momencie gdy pracuje układ w  

pomieszczeniu zmywalni i rozdzielni)  

Wentylator wywiewny TD 350/125 Silent – pracuje zawsze na II biegu (HS) 

Regulacja temperatury nawiewu za po
rednictwem termostatu 
ciennego TS-2 Venture Indu-

stries, zamontowanego na 
cianie pomieszczenia, wł�czaj�cego/wył�czaj�cego nagrzewnic	 DH-

200/45 na podstawie informacji pochodz�cej z czujnika temperatury umieszczonego w reprezen-

tatywnym miejscu w pomieszczeniu zespołu sanitarnego (nagrzewnica pracuje wył�cznie wraz z 

wentylatorem nawiewnym). 

Sterowanie systemu wentylacji zmywalni, rozdzielni:  
-Przy wł�czeniu o
wietlenia zmywalni lub rozdzielni: 

Wentylator wywiewny SILENT 200 w zmywalni lub rozdzielni jest uruchamiany. Wentylator 

nawiewny TD500/160 pracuje na 1 biegu (LS). Uruchamiane z wykorzystaniem wł�czni-

ka/wył�cznika REGUL-2 (Przeł�cznik biegów silników jednofazowych) Industry Ventures za-

montowanego na 
cianie pomieszczenia.  

-Przy wł�czeniu o
wietlenia zmywalni i rozdzielni: 

W rozdzielni i zmywalni wentylator wywiewny SILENT 200 jest uruchamiany. Wentylator na-

wiewny TD500/160 pracuje na 1 biegu (HS). uruchamiane z wykorzystaniem wł�czni-

ka/wył�cznika REGUL-2 (Przeł�cznik biegów silników jednofazowych) Industry Ventures za-

montowanego na 
cianie pomieszczenia. Po wył�czeniu o
wietlenia wentylacja pracuje z opó�-
nieniem kilku minutowym. Regulacja temperatury nawiewu za po
rednictwem termostatu 
cien-

nego TS-2 Venture Industries, zamontowanego w pomieszczeniu zmywalni oraz rozdzielni, wł�-
czaj�cego/wył�czaj�cego nagrzewnic	 DH-200/45 na podstawie informacji pochodz�cej z czuj-

nika temperatury umieszczonego w reprezentatywnym miejscu w pomieszczeniu zmywalni i 

rozdzielni (nagrzewnica pracuje wył�cznie wraz z wentylatorem nawiewnym.) 

6.3 Wc dla personelu  
Wywiew powietrza z pomieszczenia wc dla personelu odbywa� si	 b	dzie za pomoc� wentylato-

ra wywiewnego TD 350/125 SILENT firmy Venture Industries  

Sterowanie systemu wentylacji wc personelu:  
Wentylator  wywiewny b	dzie uruchamiany  po wł�czeniu 
wiatła w pomieszczeniach i wył�-
czany z opó�nieniem kilku minutowym po wyj
ciu z pomieszczenia.

6.4 Wc dla  sklepu  
Wywiew powietrza z pomieszczenia wc dla sklepu odbywa� si	 b	dzie za pomoc� wentylatora 

wywiewnego SILENT 100 firmy Venture Industries. Kanały wywiewny nale�y wyprowadzi� na 


cian	 zewn	trzn� budynku i zako�czy� wyrzutni� powietrza 
cienn� typ C okr�gła Ø125. 

Sterowanie systemu wentylacji wc dla sklepu:  
Wentylator  wywiewny b	dzie uruchamiany  po wł�czeniu 
wiatła w pomieszczeniach i wył�-
czany z opó�nieniem kilku minutowym po wyj
ciu z pomieszczenia. 
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6.5 Sklep 
W pomieszczeniu sklepu wyst	puje istniej�ca wentylacja wywiewna Ø200 wpi	ta do przewodu 

kominowego o przekroju 0,45x0,45m. Projektuje si	 zamontowanie zaworu przeciwpo�arowego  

odcinaj�cego typu ZPP60 o 
rednicy Ø200, posiadaj�cy odporno
� ogniow� EIS60. 

Kanał wywiewny wykona� z blachy stalowej ocynkowanej 1,0mm zgodnie z norm	 PN-

B-03434 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania” oraz normy 

w niej przywołane. Kształtki i kanały zarówno o przekroju kołowym jak i prostok�tnym powin-

ny by� wykonane z materiałów spełniaj�cych wymagania normy PN-89/H-92125. Badanie 

szczelno
ci przewodów zamontowanych w sieci nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-B-

76001:1996. Przewody i kształtki powinny mie� powierzchni	 gładk�, bez wgniece� i uszkodze�
powłoki ochronnej. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi�
obci��enia wynikaj�ce z ci	�arów :  

- przewodów 

- materiału izolacyjnego 

- elementów instalacji nie zamocowanych niezale�nie zamontowanych w sieci   

  przewodów 

- elementów składowych podpór i podwiesze�
- osoby lub osób, które b	d� stanowiły dodatkowe obci��enie przewodów w   

  czasie czyszczenia  lub konserwacji 

- materiał podpór i podwiesze� powinna charakteryzowa� odpowiednia   

  odporno
� na korozj	 w  miejscu zamontowania 

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by� odpowiednia do   

  materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania 

Zmiany przekroju realizowane s� poprzez dyfuzory. Kanały i kształtki wentylacyjne wewn�trz 

pomieszcze� nale�y zaizolowa� materiałem izolacyjnym o grubo
ci 20 mm( np. wełn� mineraln�
z mat� lamelow�) oraz nale�y obudowa� płytami GK. Nale�y zapewni� dost	p do otworów re-

wizyjnych umo�liwiaj�cych czyszczenie przewodów wentylacyjnych. W płytach GK przewi-

dzie� zamykane otwory. Na kanałach nawiewnych i  wywiewnych wykona� rewizj	 wg rysunku.

W drzwiach wej
ciowych wskazanych na rysunku, wykona� w dolnej cz	
ci drzwi, kratk	 wen-

tylacyjn� o wolnym przekroju minimum 220cm
2

7. UWAGI I WYTYCZNE KO�COWE
-Budowlane 
- Przewidzie� wykonanie przebi� w przegrodach konstrukcyjnych budynku koliduj�cych  z tras�
prowadzenia przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

- Przewidzie� przej
cie przez 
ciany kanałów wentylacyjnych 

- Przewidzie� przej
cie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej przez przegro-

dy strop 

- Przewidzie� przej
cie instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody  

 -Elektryczne. 
-    Nale�y doprowadzi� zasilanie do nast	puj�cych urz�dze�: 
     Wentylator wywiewny TD-800/200  firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 

     Wentylator wywiewny TD-500/160 Silent firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 

     Wentylator wywiewny TD-500/160 firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 

     2x Wentylator wywiewny TD-350/125 Silent firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 
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     2x Wentylator wywiewny 200 Silent firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 

     Wentylator wywiewny 100 Silent firmy Venture Industries (lub równowa�ny) 

     Nagrzewnica elektryczna DH 250-90, o mocy 9 kW

     Nagrzewnica elektryczna DH 200-45, o mocy 4,5 kW 

     Przepustnice regulacyjne IRIS 160, 125 

     Pojemno
ciowy podgrzewacz wody PRO ECO 120V, o mocy 1,8kW 

     2x Pojemno
ciowy podgrzewacz wody PRO ECO 50V, o mocy 1,8kW 

     Pojemno
ciowy podgrzewacz wody TI SHAPE SMALL 30l, o mocy 2kW 

     Istniej�cy pojemno
ciowy podgrzewacz wody, o mocy 2kW 

8. UWAGI I ZALECENIA
1. Cało
� robót instalacyjnych wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami bran�owymi,  

a zwłaszcza zgodnie z  „Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

 – monta�owych” 

2. Cało
� robót instalacyjnych wykona� zgodnie z  „ Wytyczne projektowania instalacji central-

nego ogrzewania „  - ZESZYT 2   Wymagania techniczne „Cobrti Instal”  

3. W miejscach przej
� przez 
ciany i stropy wykona� przepusty.  

4. Przewody zasilaj�ce i powrotne instalacji centralnego ogrzewania powinny by� otulone od-

dzielnie 

5. Wszystkie urz�dzenia montowa� zgodnie z DTR producentów urz�dze�. 

6. Dopuszcza si	 instalowanie urz�dze� innego producenta o parametrach technicznych   zgod-

nych z dobranymi w projekcie. 

7. Po demonta�u istniej�cych grzejników uszkodzone 
ciany doprowadzi� do stanu pierwotnego. 

9. Przy przej
ciach przez 
ciany i stropy nale�y wykona� obróbk	 uszkodzonych miejsc. W 

przypadku 
ciany uzupełnienie tynków i pomalowanie 
ciany natomiast w przypadku stropu 

uzupełnienie posadzki lub sufitu oraz jego pomalowanie. 

Opracował: 










