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OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA
do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji wod.-kan. i ppoŜ., instalacji c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji chłodniczej dla budowy placówki opiekuńczo- wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Bełchatowie dz.
nr 523/1, 574/1, 575/7, 521/1 w obrębie 08 miasta Bełchatów.
1.0

Podstawa opracowania

1.1

Zlecenie Inwestora

1.2

Warunki techniczne na podłączenie do sieci wod.-kan. Nr. DN/DJT/TI/2289/08 wydane
przez ZWiK „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 10.09.2008r.

1.3

Warunki techniczne sieci i przyłączy ciepłowniczych wydane przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie z dnia 10.12.2008r.

1.4

Projekt architektoniczno-budowlany

1.5

Obowiązujące normy i przepisy budowlane

1.6

Uzgodnienia branŜowe

2.0

Zakres opracowania

2.1

Wewnętrzne instalacje wod.-kan. i ppoŜ.

2.2

Instalacja c.o.

2.3

Wentylacja mechaniczna

2.4

Instalacja chłodnicza

3.0

Informacje ogólne
W poniŜszym projekcie technicznym projektant opiera się na charakterystykach konkretnych urządzeń wyznaczonych firm jako przykładowych. Ewentualne zmiany urządzeń naleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną. Zmianę urządzeń naleŜy ponadto
uzgodnić pisemnie z projektantem.

4.0

Wewnętrzne instalacje wod.-kan. i p.poŜ.
Zasilenie w wodę dla budynku odbywać się będzie za pomocą projektowanego przyłącza
wody.
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4.1

Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i ppoŜ. w części dotyczącej
przyłącza wody.

4.2

Pomiar zuŜycia wody.
Pomiar zuŜycia wody wg części opracowania dotyczącej przyłączy wod.-kan.

4.3

Instalacja wody zimnej i ciepłej uŜytkowej

4.3.1

Prowadzenie przewodów
Główne poziomy zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg.PN84/H-740709 łączonych na gwint, natomiast wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur stalowych
podwójnie ocynkowanych wg.PN-84/H-74200.
Piony instalacji wodociągowej oraz rozprowadzenie przewodów w węzłach sanitarnych
do przyborów zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy
TECEflex lub innej równowaŜnej z warstwą antydyfuzyjną EVOH typu PE-RT/Al/PE-HD
MultiUniversal lub inny równowaŜny o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach z
polietylenu o podwyŜszonej odporności termicznej DOWLEX 2388 E o połączeniach
mechanicznych typu Push za pomocą kształtek z tworzywa PPSU i pierścieni
mosięŜnych typu A. Przewody rozprowadzające w węzłach sanitarnych prowadzić w
bruzdach ściennych i w posadzce.
Główne poziomy wodociągowe rozprowadzić po budynku w przestrzeni technicznej pod
stropem parteru. Obudowy oraz wykończenie przestrzeni instalacyjnej podstropowej wg
opracowania architektonicznego i wykończenia wnętrz.
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania
przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg
wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek
przewodów zostały przedstawione w części graficznej opracowania.

4.3.2

Armatura wodna
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów wodociągowych
stanowią zawory kulowe z kurkiem opróŜniającym typu Optibal firmy Oventrop lub firmy
Danfoss lub inny równowaŜny o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach.
Dwuczęściowy korpus z mosiądzu, niklowany, pełnoprzekrojowy, element kulowy z
mosiądzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpień z mosiądzu, z podwójnym
uszczelnieniem o-ring z FKM. Dwa otwory opróŜniające G ¼ z jednej strony wkręcona
zaślepka, z drugiej – zaworek opróŜniający. Zaworek opróŜniający z obrotowym spustem.
Do regulacji cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej na działkach cyrkulacyjnych
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zaprojektowano zawory termostatyczne typu Aquastrom Tplus firmy Oventrop lub firmy
Danfoss lub inny równowaŜny o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o zakresie
regulacji 38-60°C,

moŜliwości ograniczania

maksymalnej wartości przepływu

dodatkowym grzybkiem zintegrowanym z zaworem, słuŜącemu równieŜ do odcięcia
przepływu, odczytywalnej nastawie wstępnej, części zaworu mającej kontakt z
czynnikiem wolnej od mosiądzu, korpusie z brązu, z o-ringami z elastomeru EPDM,
moŜliwości montaŜu termometru (opcjonalnie) lub czujnika do monitorowania
temperatury, z króćcem gwintowanym G1/4” zamkniętym zaślepką (moŜliwość montaŜu
kurka napełniająco - opróŜniającego - opcja). Wybrana temperatura regulacji moŜe być
zabezpieczona plombą przed nieuprawniona zmianą.
Armaturę regulacyjną zaprojektowano zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami filtrem
siatkowym o średnicy działki na której jest zamontowany. Lokalizacja zaworów, ich
nastawy oraz średnice zostały przedstawione na rysunkach.
4.3.3

Przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej
Ciepła woda uzyskiwana będzie z projektowanej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na
poziomie parteru.
Zapotrzebowanie mocy do podgrzewu ciepłej wody uŜytkowej
- jednostkowe zuŜycie ciepłej wody przyjęto 36l/pracownika i dobę
- jednostkowe zuŜycie ciepłej wody przyjęto 9l/osobę przebywającą tymczasowo i dobę
- czas pracy budynku 10h
1) ilość pracowników i obsługi budynku = 8 osób
2) ilość osób przebywających tymczasowo = 30 osób
qdśr = (8 × 0,036) + (30 × 0,009) = 0,558 m3/d
qhśr = (0,558 × 1,2)/ 10 = 0,067 m3/h = 66,96 dm3/h
qhmax = qhśr × Nh
Nh = 9,32 × U-0,244 = 9,32 × 38-0,244 = 3,84
qhmax = 66,96 × 3,84 = 256,90 dm3/h
Wymagana moc wymiennika c.w.u.:
Φ = qhmax × cw × ρ × (tc – tz) = 256,90 dm3/h × 4,2 kJ/(kg˚C) × 1kg/dm3 × (60˚C - 10˚C)

4.4

Φ = 53949,01kJ/h = 12885,50 kcal/h = 14,99 kW
Instalacja ppoŜ
Instalację ppoŜ. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych średnich wg. PN-84/H740709 łączonych na gwint.
W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpoŜarowe dn25 z węŜami półsztywnymi o
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długości min. 25m. W celu uniknięcia zastoju wody w instalacji ppoŜ. zaprojektowano
przepływ do najbliŜszego przyboru sanitarnego z najdalszego punktu instalacji ppoŜ.
Hydranty naleŜy montować w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w
części graficznej opracowania. Opcjonalnie szafki mogą być wyposaŜone w gaśnicę
proszkową. Szczegół wg karty produktu w części architektonicznej.
4.5

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalację kanalizacyjną, poziomy w gruncie pod posadzką oraz piony wraz z podejściami
do urządzeń sanitarnych naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC firmy Wavin lub
firmy Gamrat lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach klasy „N”
o odporności termicznej przy przepływie ciągłym/chwilowym 75/95°C, łączonych na
uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardości 60+/-5 Shore A. Na kaŜdym pionie w
najniŜszej części projektuje się czyszczak rewizyjny. Do rewizji zapewnić naleŜy dostęp.
Piony główne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi Ø160.
Piony pośrednie zakończyć zaworami napowietrzającymi MINI VENT i MAXI VENT firmy
Wavin lub firmy Gamrat lub inny równowaŜny o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o zdolności napowietrzania instalacji – A1 wg EN 12380. Charakteryzują się wysoką przepustowością powietrza: Mini Vent – 7,7 l/s, Maxi Vent – 34,1 l/s.
Podejścia do urządzeń sanitarnych montować w bruzdach ściennych, cokołach ściennych razem z podejściami wodociągowymi w sposób umoŜliwiający ułoŜenie glazury.
Średnice i spadki rurociągów przedstawiono w części graficznej opracowania.
Standard urządzeń sanitarnych Inwestor określi we własnym zakresie.

4.6

Izolacje termiczne i kompensacje
Wszystkie rurociągi wodociągowe zarówno poziome jak i pionowe naleŜy zaizolować
termicznie otulinami z pianki polietylenowej typu CLIMAFLEX firmy NMC lub Thermaflex
lub innej równowaŜnej o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o współczynniku
λ=0,038W/mK o grubości 13 mm dla wody ciepłej i 9 mm dla wody zimnej.
Przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których w opracowaniu wykończenia
wnętrz nie zaprojektowano podwieszanych sufitów (przestrzeni technicznej), naleŜy zastosować miejscowe obudowy z płyt GK z uwzględnieniem montaŜu otworów rewizyjnych
umoŜliwiających dostęp do zaworów odcinająco regulacyjnych.
Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadać
kompensację wykonaną zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.7
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W miejscu przejścia przewodami instalacji wodociągowej przez strefy oddzielenia przeciwpoŜarowego (stropy) naleŜy rurociągi niepalne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą pianki ogniochronnej typu CP620 firmy HILTI lub firmy PYROPLEX
lub innej równowaŜnej o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o klasie odporności
ogniowej do EI 120. RozpręŜ 300ml pojemnika do 2,2dm3. Przejścia rurami wodociągowymi z tworzyw sztucznych przez strefy oddzielenia ogniowego zaprojektowano zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi typu CP648 firmy HILTI lub firmy PYROPLEX lub inne
równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o klasie odporności ogniowej
do EI 120 wykonanych z polimeru akrylowego.
Przejścia przewodami kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zabezpieczyć poprzez nałoŜenie obejm (kaset) ogniochronnych typu CP644 firmy HILTI lub firmy PYROPLEX lub
inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o klasie odporności
ogniowej do EI 120.
Szczegóły montaŜowe wg karty produktu. Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w postaci pianek, opasek i kaset przeciwpoŜarowych została pokazana w
części rysunkowej opracowania.

5.0

Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania, agregatów grzewczo wentylacyjnych oraz ciepła technologicznego

5.1

Obliczenia
Straty ciepła obliczono zgodnie z normą PN – EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepła, średnice rurociągów oraz regulację instalacji obliczono za pomocą programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dołączono w wersji elektronicznej do egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura
zewnętrzna zostały przyjęte zgodnie z normą PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.
Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby instalacji c.o.: Moc instalacji 143,23 kW; Opór instalacji - 23,4 kPa.

5.2

Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.
Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 80/600C z lokalnej wymiennikowni ciepła na poziomie parteru.
Zaprojektowano instalację wodną dwururową, pompową z rozdziałem dolnym. Główne
poziomy oraz piony instalacji C.O. zaprojektowano z rur wykonanych ze stali RSt 34-2 o
niskiej zawartości węgla, galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 715 µm typu STEEL firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub inny równowaŜny o zbliŜo-
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nych lecz nie gorszych parametrach łączonych mechanicznie metodą press za pomocą
kształtek stalowych ocynkowanych z o-ringami z kauczuku etylenowo-propylenowego
(EPDM) prowadzonych pod stropem parteru w przestrzeni technicznej ze spadkiem 0,3
% w kierunku wymiennikowni i w bruzdach ściennych. Rozprowadzenie od pionów do
odbiorników prowadzić w posadzce z rur wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy
TECEflex lub innej równowaŜnej z warstwą antydyfuzyjną EVOH typu PE-RT/Al/PE-HD
MultiUniversal lub innych równowaŜnych o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach z
polietylenu o podwyŜszonej odporności termicznej DOWLEX 2388 E o połączeniach mechanicznych typu Push za pomocą kształtek z tworzywa PPSU i pierścieni mosięŜnych
typu A.
5.3

Opis instalacji C.O.
W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym typ V (Profil
V) KKV, elektrolitycznie obustronnie ocynkowane firmy KERMI lub firmy PURMO lub inne
równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach. Lakierowane wg DIN 55900FWA. Kolor wg opracowania wykończenia wnętrz.
Grzejniki zintegrowane płytowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową V3KS i ręczny
odpowietrznik. Podłączenia grzejników dolnozasilanych do instalacji zaprojektowano za
pomocą podwójnych przyłączy grzejnikowych mosięŜnych niklowanych z nyplami samouszczelniającymi ½ typ MULTIFLEX F firmy Oventrop lub firmy Danfoss lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach.
Na wszystkich grzejnikach płytowych zaprojektowano głowice termostatyczne grzejnikowe typu UNI LH z czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5, moŜliwość ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego połoŜenia ukrytymi klipsami ograniczającymi, moŜliwość markowania preferowanego ustawienia z pomocą tarczy pamięci,
znacznik dla niedowidzących, zakres regulacji od 7 do 28 °C firmy Oventrop lub firmy
Danfoss lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach.
Odpowietrzenie instalacji projektuje się przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z
zaworem stopowym i ręczne odpowietrzniki grzejnikowe.
Pod kaŜdym pionem na działce zasilającej zaprojektowano zawory regulacyjno pomiarowe PN16 typu typ HYDROCONTROL-R1 firmy Oventrop lub firmy Danfoss lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach. Korpus i inne elementy mające
kontakt z medium wykonane z odpornego na ocynkowanie mosiądzu (MS-EZB), grzybek
z uszczelką PTFE, wrzeciono z podwójnym uszczelniem typu o-ring. Na działkach powrotnych regulatory róŜnicy ciśnień bezpośredniego zadziałania typu HYDROMAT-DP
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firmy Oventrop lub firmy Danfoss lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych
parametrach. Grzybek zaworu z uszczelnieniem miękkim. Korpus, głowica, komora
membrany regulatora i elementy wewnętrzne z odpornego na ocynkowanie mosiądzu
(MS-EZB), o-Ringi, uszczelnienie i membrana z EPDM. Max ciśnienie robocze 16bar,
max temp czynnika 120oC. Armaturę regulacyjną zaprojektowano zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o średnicy działki na której są zamontowane.
Lokalizacja zaworów, ich średnice oraz nastawy zostały przedstawione na rysunkach.
5.4

Wytyczne do montaŜu instalacji centralnego ogrzewania
- w przejściach przez ściany i stropy przewody miedziane montować w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o
dwie dymencje większe przy przejściu przez przegrody pionowe i poziome.
- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną wypełnić kitem trwaleelastycznym
odpornym na temperaturę w instalacji, umoŜliwiając swobodne przesuwanie się przewodu w tulei
- w tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury
- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosować kompensację naturalną (załamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwolić na pozostawienie odcinka prostego przewodów o długości większej niŜ 5 m.
- grzejniki w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego odpowietrzenia
- grzejniki płytowe stalowe oraz drabinkowe naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta
- grzejniki naleŜy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakończenia robót wykończeniowych
- przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia
- armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby
była dostępna do obsługi i konserwacji
- armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze

5.5

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.
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Po zmontowaniu instalacji naleŜy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie z instrukcją
KOR 3A i następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4
bar.
Po wykonaniu próby hydraulicznej wykonać naleŜy izolację ciepłochronną na instalacji
c.o. oraz ciepła technologicznego. Izolacje zaprojektowano wykonać otulinami z polietylenu grubości 25 mm typ CLIMAFLEX o współczynniku λ=0,038W/mK z folią ochronną z
PE chroniącą przed wpływem wilgoci firmy NMC lub Thermaflex lub inne równowaŜne o
zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach.
Przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których w opracowaniu wykończenia
wnętrz nie zaprojektowano podwieszanych sufitów (przestrzeni technicznej), naleŜy zastosować miejscowe obudowy z płyt GK z uwzględnieniem montaŜu otworów rewizyjnych
umoŜliwiających dostęp do zaworów odcinająco regulacyjnych.
5.6

Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe instalacji C.O., A.G.W. i C.T.
W miejscu przejścia przewodami niepalnymi przez strefy oddzielenia przeciwpoŜarowego
naleŜy rurociągi niepalne w przejściach przez przegrody zabezpieczyć za pomocą pianki
ogniochronnej typu CP620 lub inne równowaŜne o zbliŜonych lecz nie gorszych parametrach o klasie odporności ogniowej do EI 120. RozpręŜ 300ml pojemnika do 2,2dm3.
Szczegóły montaŜowe wg karty produktu. Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w postaci pianek przeciwpoŜarowych została pokazana w części rysunkowej
opracowania.

6.0

Wentylacja mechaniczna
Niniejsze opracowanie obejmuje system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
punkcie krwiodawstwa z pomieszczeniami przylegającymi obsługiwaną przez centralę
C1. Bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto o wymagane ilości higieniczne powietrza wentylacyjnego.

6.1

Wentylacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych
Zaprojektowano niezaleŜny układ wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitariatów obsługujących punkt krwiodawstwa. Wentylację tych pomieszczeń zaprojektowano
jako wentylację nawiewno wywiewną obsługiwaną przez niezaleŜną centralę wentylacyjną C2.

6.2
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Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach.
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w

Min wymiary otworów rewizyjnych w przewo-

przewodach o przekroju kołowych

dach o przekroju prostokątnym

Średnica przewodu
[mm]

Min wymiar otworu
rewizyjnego A×B

Średnica przewodu
[mm]

[mm]

Min wymiar otworu
rewizyjnego A×B
[mm]

080

180×80

Do 200

300×100

100

180×80

200-500

400×200

125

180×80

PowyŜej 500

500×400

160

200×100

200

200×100

250

200×100

315

200×100

500

300×200

630

400×300

Wejście do przewodu

600×500

Wejście do przewodu

600×500

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub
łuki o kącie większym niŜ 45˚, a w przewodach poziomych odległość między otworami
rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10 m. Podczas montaŜu kanałów powietrznych
naleŜy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki
6.3

Opis central wentylacyjnych
Do obsługi pomieszczeń punktu krwiodawstwa oraz pomieszczeń higieniczno sanitarnych w punkcie krwiodawstwa zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne C1 i C2 typu
VX250TV/P firmy Systemair lub VTS Polska lub innej równowaŜnej.
Przyjęto jednostki z odzyskiem ciepła wyposaŜone w wymienniki krzyŜowe, nagrzewnice
elektryczne o mocy grzewczej 1kW oraz filtry.

6.4

Kanały i kształtki
Zaprojektowano przewody okrągłe z blachy stalowej nierdzewnej ocynkowanej. Kształtki
nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowanej.

6.5

Kratki nawiewne, wywiewne
Na potrzeby powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjne przyjęto nawiewniki
uniwersalne typu VLI i wywiewniki uniwersalne typu VEF firmy Swegon lub firmy Systemair lub innej równowaŜnej.

6.6

Czerpnie powietrza, wyrzutnie
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Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla central zaprojektowano ściennymi czerpniami powietrza typ B 200mm firmy FRAPOL lub firmy SWGON lub innej równowaŜnej.
Czerpnie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. WyposaŜone w stałe pióra ustawione pod kątem 45˚ oraz od wewnętrznej strony siatkę.
Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central zaprojektowano wyrzutniami dachowymi typu ST-DH 200mm zamontowanymi na podstawach dachowych typu B/II 200mm
firmy FRAPOL lub firmy SWGON lub innej równowaŜnej.
6.7

Izolacja termiczna
NaleŜy zastosować izolację termiczną z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubości
19 mm o współczynniku λ=0,038W/mK typu INSUL TUBE K firmy NMC lub firmy TERMAFLEX lub innej równowaŜnej dla wszystkich przewodów wentylacyjnych. Izolacja
przeciwdziała wykropleniu się pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hałasu
emitowany do pomieszczeń. Na kanałach prowadzonych na dachu budynku naleŜy zastosować izolację termiczną z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubości 32 mm o
współczynniku λ=0,038W/mK typu INSUL TUBE K firmy NMC lub firmy TERMAFLEX lub
innej równowaŜnej. Na przewodach prowadzonych na dachu naleŜy dodatkowo zastosować pokrycie zaiziolowanych uprzednio kanałów matami firmy K-FLEX lub NMC lub innej
równowaŜnej odpornych na działanie promieni UV.

6.8

Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej
- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń
- szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-76002
- przejścia przewodów przez przegrody naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. NaleŜy
zachować szczególną ostroŜność podczas wykonywania przebić przez strop Kleina.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną.
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne z
zachowaniem odpowiedniej odporności na przenikanie wilgoci
- podpory i podwieszenia powinny być odporne na korozję oraz być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem wibroizolatorów w odległości przynajmniej 15 m od central
wentylacyjnych
- naleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych, filtrów w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym
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- skropliny powstałe w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła naleŜy wyprowadzić
nad wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym
- zamocowanie filtrów powinno być trwałe i szczelne oraz odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN 1886
- wkłady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki naleŜy montować po zakończeniu prac
budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem
- nawiewniki oraz wywiewniki montować w sposób umoŜliwiający konserwację, obsługę
oraz wymianę bez naruszenia elementów przegrody
- czerpnie i wyrzutnie powinny być zamontowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach oraz ściany

7.0

Instalacja chłodnicza
W pomieszczeniu serwerowni oraz w pomieszczeniu punkty poboru krwi zaprojektowano
instalację chłodniczą.
Na podstawie obliczeń uwzględniających zyski z nasłonecznienia, urządzeń oraz ludzi
przebywających w pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory naścienne i obsługujące je jednostki zewnętrzne firmy MITSUBISHI ELECTRIC lub firmy FUJITSU lub innej
równowaŜnej.
Instalacja chłodnicza pracować będzie w układzie MULTISPLIT.
W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano jednostkę wewnętrzną typu MSC-GA20VB
oraz obsługującą jednostkę zewnętrzną MUH-GA20VB.
W pomieszczeniu krwiodawstwa zaprojektowano jednostkę wewnętrzną typu MSCGA25VB oraz obsługującą jednostkę zewnętrzną MUH-GA25VB.
Jednostki zewnętrzne zaprojektowano zlokalizować na zachodniej ścianie budynku (jeden nad drugim).
Typy, wielkości oraz lokalizacja poszczególnych urządzeń wg załączonych rysunków.

7.1

Instalacja rurociągowa
Instalacje naleŜy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa o średnicach 6.35 ÷ 22,2 mm wg. PN–EN 12735–1:2003 część 1 i PN–EN 12735–1:2004 część
2, które winne być zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości 9 mm dla rurociągów o średnicy do 12 mm i 13 mm dla rurociągu o
średnicy do 28 mm o współczynniku λ=0,038W/mK typu INSUL TUBE K firmy NMC lub
firmy TERMAFLEX lub innej równowaŜnej. Rurociągi przewiduje się montować pod stropem oraz na ścianach budynku.
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Czynnikiem do chłodniczym będzie płyn R410A. Wymagania na czynniki ziębnicze określone są w PN–M–04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnieniu czynnikiem przedstawia PN–75/M–04607.
7.2

Instalacja skroplin
Skropliny z urządzeń wewnętrznych projektuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.
Do odprowadzenia skroplin projektuje się instalacje z rur PVC o średnicach 32 ÷ 50 mm
kielichowych o połączeniach klejonych. Przed włączeniem urządzeń wykonać syfon.

8.0

Uwaga końcowa
Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano- MontaŜowych" część Instalacje Sanitarne i Przemysłowe wydanie aktualne.

…………………………….

…………………………….

(pieczęć i podpis)

(pieczęć i podpis)
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