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1 Przedmiot i cel opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla Kompleksu 
Edukacyjnego w północnej części Gminy Kórnik obejmujące przedszkole wraz ze żłobkiem. 
 
Opracowanie zawiera projekt: 

• Instalacji wentylacji, 
• Instalacji klimatyzacji, 
• Wytyczne branżowe, 
• Wytyczne AKPiA, 
• Zestawienia elementów i urządzeń. 

 
2 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 
2.1 Założenia projektowe 
 
2.1.1  Parametry powietrza zewnętrznego 
 
- okres letni:       tzoc = 30oC,  φzoc= 45%  
- okres zimowy:  tzoz = -18oC, φzoz= 100% 
 
2.1.2  Parametry powietrza w pomieszczeniach 
 
Okres letni – nie przewidziano normowania temperatury powietrza w żadnym z pomieszczeń. 
 
Okres zimowy: 
- biura tpoz = 20oC, 
- komunikacja (biura) tpoz = 20oC, 
- Jadalnia tpoz = 20oC, 
- sale lekcyjne tpoz = 20oC, 
- szatnie, umywalnie tpoz = 24oC, 
Pozostałe pomieszczenia zgodnie z bilansem części dotyczącej ogrzewania. 
 
2.1.3 Normowanie wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.: 
 „11. 1. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami 
ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%.” 
W projekcie nie przewidziano normowania wilgotności powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W 
pomieszczeniach wymagających normowania wilgotności należy umieścić nawilżacze pomieszczeniowe. 
 
2.1.4  Minimalny strumie ń powietrza wentylującego 
 
- 30 m3/h os – biura 
- 20 m3/h os – sale lekcyjne 
- 50 m3/h – kabina toaletowa 
- 25 m3/h – pisuar 
- 100 m3/h – prysznic 
 
2.1.5  Minimalna krotno ść wymian powietrza zewnętrznego 
 
- 2,0/h – biura  
- 4,0/h – szatnie 
- 0,5/h – pomieszczenia techniczne  
- 2,0/h – pozostałe pomieszczenia 
- 0,5/h – magazyny 
- 0,5/h – pomieszczenia porządkowe 
- 15/h – kuchnia 
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2.1.6 Poziom dźwięku hałasu w pomieszczeniach 
 
Poziom dźwięku hałasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń 
wentylacyjnych bez innych źródeł hałasu nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej 
oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02. 

 
- biura      40 dB (A) 
- sale lekcyjne    40 dB (A) 
- jadalnia     45 dB (A) 
- pomieszczenia socjalne   45 dB (A) 
- WC     45 dB (A) 
- pomieszczenia techniczne   65 dB (A) 
 
Przy wyłączonych urządzeniach poziom dźwięku hałasu (poziom tła) powinien być niższy od wyżej 
wymienionych. 
 
2.1.7 Filtracja powietrza 
 
Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w 
powietrzu zewnętrznym oraz w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów co najmniej klasy 
G4 dla zabezpieczenia nagrzewnic, chłodnic i urządzeń do odzysku ciepła. 
 
2.2 Wentylacja przedszkola – opis rozwiązań dla głównych pomieszczeń 
 
2.2.1 Wentylacja sal lekcyjnych  
 
Wentylacja pomieszczeń sal lekcyjnych składa się z centralnych układów wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wywiewnej, zapewniających dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego wynikającej z wymogów 
higieniczno – sanitarnych oraz usuniecie powietrza zużytego wg w/w założeń. 
Układy obsługujące sale lekcyjne: N4, NW3, WW13. Zestawienie pomieszczeń wentylowanych przez te układy 
zawarto w tabeli. 
Układy wentylacyjne zlokalizowane są w pomieszczeniach technicznych i zapleczu pod stropem. Powietrze 
czerpane jest do central z poziomu dachu przez czerpnie dachowe lub przez czerpnie ścienne zlokalizowane w 
ścianach zewnętrznych. Wyrzut powietrza wywiewanego zlokalizowany jest na dachu. 
Wszystkie układy wentylacyjne wyposażyć należy w tłumiki akustyczne zapewniające spełnienie wymaganych 
kryteriów akustycznych. 
Nagrzewnice wodne zasilane są czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C z wewnętrznej instalacji wody 
grzewczej. 
Powietrze do pomieszczeń doprowadzane jest siecią kanałów wentylacyjnych prostokątnych klasy A oraz 
okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w technologii „SPIRO”. Instalacje nawiewne i 
wywiewne należy wyposażyć przepustnice regulacyjne.  

Centrala wentylacyjna NW3 

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:  
• Przepustnica na pow. świeżym, 
• Filtry, 
• Wymiennik krzyżowy z by-passem, 
• Nagrzewnica wodna, 
• Wentylator, 

 
Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:  

• Filtry, 
• Wentylator, 
• Wymiennik krzyżowy, 
• Przepustnica na wyrzucie, 

 
Automatyka centrali realizuje następujące zadania: 

• Uruchomienie i zatrzymanie centrali, 
• Sterowanie wydajnością centrali, 
• Regulacja temperatury nawiewu, 
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• Odzysk ciepła, 
• Monitoring alarmów, 
• Monitoring filtrów, 
• Zabezpieczenie wymienników i wentylatorów, 
• Komunikacja z systemem BMS (opcja). 

 
2.2.2 Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego 
 
Wentylacja zaplecza kuchennego składa się z układu wentylacji mechanicznej nawiewnej, zapewniającej 
dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego wynikającej z wymogów higieniczno – sanitarnych 
oraz z technologii kuchni. Z pomieszczeń powietrze wywiewane jest układami wywiewnymi umożliwiającymi 
usuniecie powietrza zużytego wg w/w założeń.  
Pomieszczenia wentylowane są przez wydzielony układ N2. Centrala nawiewna zlokalizowana jest na dachu 
budynku. Powietrze czerpane jest do centrali z poziomu dachu przez czerpnie kanałową. Wyrzut powietrza 
wywiewanego z pomieszczenia zlokalizowany jest na dachu. Powietrze z kuchni wywiewane jest przez okap 
kuchenny układem wentylacyjnym WW10 oraz WW11. Wentylator wywiewny zlokalizowany jest na dachu 
budynku.  
Układ należy wyposażyć w tłumiki akustyczne zapewniające spełnienie wymaganych kryteriów akustycznych. 
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w wymiennik glikolowy (odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z 
okapu), nagrzewnicę wodną zasilaną czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C z wewnętrznej instalacji 
wody grzewczej. 
Moduł odzysku glikolowego na instalacji wywiewnej z okapu kuchennego należy dostarczyć w komplecie z 
centralą wentylacyjną – komplet ma zawierać wymienniki, układ hydrauliczny z modułem pompowym i 
wymaganymi zabezpieczeniami, niezbędną armaturę regulacyjno-odcinającą oraz automatykę spiętą z układem 
nawiewnym i wywiewnym. 
Powietrze do pomieszczeń doprowadzane jest siecią kanałów wentylacyjnych prostokątnych klasy A oraz 
okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w technologii „SPIRO”.  
Dodatkowo centrala wentylacyjna N2 obsługuje pomieszczenie zaplecza kuchennego. 
Z pozostałych pomieszczeń zaplecza kuchennego zaprojektowano wywiew mechaniczny układami 
wentylacyjnymi dedykowanymi dla poszczególnych pomieszczeń. Powietrze wywiewane kompensowane jest z 
instalacji nawiewnej przez kratki kontaktowe zlokalizowane w drzwiach pomieszczeń.  
Powietrze z okapu wywiewane jest wentylatorem dachowym. Należy zastosować wentylator odporny na 
temperaturę 120oC.  
Powietrze z nad okapu odprowadzane jest kanałami ze stali nierdzewnej. Instalację należy ułożyć ze spadkiem 
umożliwiającym spust po płukaniu do otworów rewizyjnych. Kanały wykonać w technologii zapewniającej 
maksymalną gładkość powierzchni wewnętrznych oraz połączeń.  
W pomieszczeniu kuchni wentylacja ma pracować z minimalną wydajnością np. 30% maksymalnego wydatku – 
wywiew przez okap. W przypadku uruchomienia technologii kuchni (wzrost zysków ciepła) wydajność 
wentylatora wywiewnego obsługującego okap zwiększa się w funkcji temperatury w pomieszczeniu lub poprzez 
ręczne zwiększanie wydajności. Wraz ze wzrostem ilości powietrza wywiewanego centrala nawiewna zwiększa 
ilość powietrza nawiewanego. W związku ze zmianą wydajności – ilości powietrza wentylującego 
pomieszczenie kuchni na odejściu instalacji nawiewnej na pomieszczenie zaplecza kuchennego należy 
przewidzieć jeden regulator stałego wydatku z tłumikiem akustycznym lub odejścia do poszczególnych 
nawiewników wyposażyć w regulatory np. typu VFL (zamiast przepustnic regulacyjnych).  

Centrala wentylacyjna N2 

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej nawiewnej:  
• Przepustnica na pow. świeżym, 
• Filtry, 
• Wymiennik glikolowy, 
• Nagrzewnica wodna, 
• Wentylator, 

Układ wywiewny WW10 

Podstawowe elementy układu wywiewnego:  
• Filtry, 
• Wymiennik glikolowy, 
• Przepustnica na wyrzucie, 
• Wentylator – osobny wentylator, 
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Automatyka centrali realizuje następujące zadania: 

• Uruchomienie i zatrzymanie centrali, 
• Sterowanie wydajnością centrali, 
• Regulacja temperatury nawiewu, 
• Odzysk ciepła, 
• Monitoring alarmów, 
• Monitoring filtrów, 
• Zabezpieczenie wymienników i wentylatorów, 
• Komunikacja z systemem BMS (opcja). 

 
2.2.3 Wentylacja pomieszczeń zaplecza pedagogicznego  
 
Wentylacja pomieszczeń zaplecza pedagogicznego składa się z centralnego układu wentylacji mechanicznej 
nawiewno – wywiewnej, zapewniającego dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego wynikającej 
z wymogów higieniczno – sanitarnych oraz usuniecie powietrza zużytego wg w/w założeń. Zestawienie 
pomieszczeń wentylowanych zawarto w tabeli. 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na dachu budynku. Powietrze czerpane jest do centrali z poziomu 
dachu przez czerpnię kanałową. Wyrzut powietrza wywiewanego zlokalizowany jest na dachu. 
Układ wyposażyć należy w tłumiki akustyczne zapewniające spełnienie wymaganych kryteriów akustycznych. 
Centrala wentylacyjna zasilana jest czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C z wewnętrznej instalacji 
wody grzewczej. 
Powietrze do pomieszczeń doprowadzane jest siecią kanałów wentylacyjnych prostokątnych klasy A oraz 
okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej wykonanych w technologii „SPIRO”. Instalacje nawiewne i 
wywiewne należy wyposażyć przepustnice regulacyjne.  

Centrala wentylacyjna NW1 

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:  
• Przepustnica na pow. świeżym, 
• Filtry, 
• Wymiennik krzyżowy z by-passem, 
• Nagrzewnica wodna, 
• Wentylator, 

 
Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:  

• Filtry, 
• Wentylator, 
• Wymiennik krzyżowy, 
• Przepustnica na wyrzucie, 

 
Automatyka centrali realizuje następujące zadania: 

• Uruchomienie i zatrzymanie centrali, 
• Sterowanie wydajnością centrali, 
• Regulacja temperatury nawiewu, 
• Odzysk ciepła, 
• Monitoring alarmów, 
• Monitoring filtrów, 
• Zabezpieczenie wymienników i wentylatorów, 
• Komunikacja z systemem BMS (opcja). 

 
2.2.4 Wentylacja pomieszczeń toalet 
 
Wentylacja pomieszczeń toalet zaprojektowana została w oparciu o wywiew powietrza przez dedykowane 
układy wentylacyjne (wg zestawienia). Powietrze wywiewane jest siecią kanałów wentylacyjnych podłączonych 
do wentylatorów dachowych z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory wyposażone są w podstawy 
tłumiące oraz tłumiki akustyczne kanałowe zapewniające spełnienie wymaganych kryteriów akustycznych. 
Powietrze wywiewane kompensowane jest z instalacji nawiewnych przez kratki kontaktowe zlokalizowane w 
drzwiach do pomieszczeń.  
Instalacje należy wyposażyć w przepustnice, regulatory przepływu powietrza oraz tłumiki akustyczne. 
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2.2.5 Chłodzenie śmietnika oraz magazynu warzyw i ziemniaków  
Klimatyzacja pomieszczenia śmietnika oraz magazynu została zaprojektowana w oparciu o wytyczne technologa 
kuchni – maksymalna temperatura w pomieszczeniach +15oC. 
Instalację zapewniającą utrzymanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano  w 
oparciu o jednostkę klimatyzacyjną typu split – z jednostką wewnętrzną (oziębiacz powietrza MA 3 ED – 
umożliwiający utrzymanie wymaganych parametrów) zasilaną ze skraplacza zlokalizowanego na dachu 
budynku.  
Jednostkę wewnętrzną klimatyzacji typu split należy połączyć z jednostką zewnętrzną przewodami miedzianymi 
przeznaczonymi dla chłodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Przewody należy łączyć przez 
lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej należy układ poddać próbie ciśnieniowej i napełnić 
czynnikiem roboczym R410A. Przewody instalacji chłodniczej należy izolować otulinami AF/Armaflex o 
grubości 10mm produkcji firmy Armacell. Otuliny należy przykleić do rur klejem Armaflex 520.  
Klimatyzatory należy wyposażyć w niezbędną armaturę (odcinającą i sterującą – zgodnie z projektem oraz 
wytycznymi producenta). 
Wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z  automatyką – spięcie jednostki zewnętrznej z 
jednostką wewnętrzną oraz wyposażenie jednostek w niezbędne akcesoria umożliwiające obsługę z poziomu 
użytkownika.  
Należy wykonać instalacje odprowadzenia skroplin od projektowanych jednostek wewnętrznych. Instalacje 
prowadzić z odpowiednim spadkiem i poprzez zasyfonowanie podłączyć do wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej. Syfony powinny być zalane wodą. 
Przewody skroplin wykonać należy z rur i kształtek PVC, łączonych metodą klejenia (lub PP, łączonych przez 
zgrzewanie). Instalacje należy wykonać z minimalnym spadkiem przewodu 1,0% w kierunku najbliższego pionu 
kanalizacyjnego lub przewodu odpływowego, do którego ma być przyłączona. Kierunek spadków, trasę 
prowadzenia przewodów oraz średnice podano na rysunkach. Bezpośrednie przyłącza do jednosteki wewnętrznej 
należy wykonać z przewodów elastycznych, a połączenia zabezpieczyć obejmami zaciskowymi. Instalację 
skroplin w pomieszczeniu serwerowni – do przejścia przez ścianę należy prowadzić rura w róże tzn. przewody 
skroplin zabezpieczyć przed przeciekiem przez drugą rurę. 
 
2.3 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji, klimatyzacji 
 
2.3.1 Kanały i kształtki wentylacyjne 
 
Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanały i kształtki okrągłe 
z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii „SPIRO”.  
Kanały w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy 
Walraven z amortyzatorami drgań. Zawiesia montować do elementów konstrukcyjnych stropu. Podpory kanałów 
w rozstawie w zależności od przekroju kanału. Należy dążyć do tego aby każdy element instalacji wentylacji był 
podparty w dwuch punktach tak aby odciążać kołnierze oraz miejsca połączeń. 
Izolację kanałów nawiewnych prowadzonych w budynku i szachtach wykonać z wełny mineralnej o minimalnej 
gr.40mm na folii aluminiowej. Całość pokryć płaszczem z folii aluminiowej. 
Izolację kanałów wywiewnych dla układów z odzyskiem ciepła, prowadzonych w budynku i szachtach wykonać 
z wełny mineralnej o minimalnej gr.40mm na folii aluminiowej. Całość pokryć płaszczem z folii aluminiowej. 
Izolację kanałów wywiewnych bez odzysku ciepła, prowadzonych w budynku i szachtach wykonać z wełny 
mineralnej o minimalnej gr.19mm na folii aluminiowej. Całość pokryć płaszczem z folii aluminiowej. 
Izolację kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz budynku wykonać z wełny mineralnej 
o minimalnej gr.80mm na folii aluminiowej, całość zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej grubości 
0,6mm. 
Izolację mocować zgodnie z zasadami montażu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności kanałów. 
 
2.3.2 Tłumiki akustyczne 
 
Należy zastosować tłumiki akustyczne prostokątne na kanałach nawiewnych i wywiewnych, czerpnych i 
wyrzutowych oraz tłumiki okrągłe na kanałach instalacji wywiewnych z sanitariatów. Wentylatory dachowe 
wywiewne należy montować na podstawach tłumiących. 
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2.3.3 Czerpnie i wyrzutnie powietrza 
 
Czerpnie powietrza należy umieścić, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniających dopływ świeżego 
powietrza i zabezpieczającym przed zasysaniem powietrza usuwanego z pomieszczeń. Wywiewki kanalizacyjne 
należy odsunąć od czerpni powietrza na odległość minimum 6m. Wszystkie odległości dla czerpni i wyrzutni 
powinny być zachowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152. 
 
2.3.4 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia kanałów 
 
Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
„Wymagania COBRTI INSTAL – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 
 
2.3.5 Zawiesia i podpory 
 
Należy zastosować systemowe zawiesia np. firmy Walraven, Hilti lub równoważne. W przypadku konieczności 
zachowania wymaganej wysokości pod kanałem stosować system zawiesi nie wychodzący poza obrys kanału z 
izolacją (nie zmniejszający prześwitu pod kanałem) – zawiesia typ L lub Z. Podpory i podwieszenia w obrębie 
maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 
2.3.6 Wymagania przeciwpożarowe 
 
Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiały tłumiące powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych. Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoż. należy zastosować 
przeciwpożarowe klapy odcinające. 
W przypadku montażu klapy poza przegrodą oddzielenia pożarowego należy fragment instalacji łączący klapę z 
kanałem w przegrodzie obudować izolacją ogniochronną o odporności ogniowej przegrody. 
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę, której nie obsługują, powinny być wyposażone w 
przeciwpożarowe klapy odcinające. 
Odporność ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadać klasie odporności ogniowej przegród, w których 
zostały zamontowane, lecz nie mniej niż EIS120. 
Klapy należy montować w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy 
odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza 
termicznego. 
Zabezpieczenia z zakresu ppoż. należy zastosować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w 
operacie ppoż. obiektu. 
Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urządzeń wentylacyjnych powinny być skoordynowane (w 
niezbędnym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpożarowej obiektu, w przypadku 
wykrycia pożaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji bytowej powinny zostać wyłączone. 
 
2.3.7 Wytyczne branżowe 

• Budowlane 
− zaprojektować i wykonać konstrukcję nośną pod centrale wentylacyjne, 
− zaprojektować i wykonać konstrukcję nośną pod wentylatory dachowe, 
− wykonać przejścia przez dach pod kanały wentylacji mechanicznej, 
− wykonać przejścia przez ściany pod kanały wentylacji mechanicznej, 
− po zamontowaniu instalacji powietrznych przejścia kanałami przez przegrody budowlane 

uszczelnić z dylatacją,  
− zapewnić dostęp w postaci rewizji do wszystkich elementów wymagających okresowego 

przeglądu i kontroli, 
− przewidzieć kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku), 
− przewidzieć otwory w ścianach i stropach, przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 

wykonać jako przeciw  pożarowe,  
− przewidzieć konstrukcje wsporcze dla rurociągów oraz urządzeń technologicznych, 
− przejścia przewodów przez ognioodporne ściany i stropy wykonać z materiałów niepalnych, 

 
 



  
 

Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 
1205_PW 

03.2013 strona 9 

 

 

• Instalacyjne 
− Wszelkie wymiary, miejsca przebić otworów winny być sprawdzone na budowie przed 

przystąpieniem do montażu, 
− Zapewnić ciągłość połączeń metalowych,  
− Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy uszczelnić 

szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosiły drgań, 
− Elementy ruchome muszą być fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem 

podczas pracy, 
− Ewentualne kolizje powstałe w czasie montażu rozwiązać po konsultacji z projektantem i 

wykonawcami pozostałych instalacji, 
− Wszystkie kształtki wentylacyjne wykonać z kierownicami, 
− Centrale i wentylatory posadowić na podkładkach antywibracyjnych 
− Kanały montować na standardowych zawiesiach i podporach (np. Walraven) 
− Izolować kanały wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, 
− Na izolacji kanałów zaznaczyć kierunek przepływu powietrza oraz numer instalacji. W 

miejscu montażu armatury i urządzeń umieścić tabliczkę znamionową. 
− Po wykonaniu układu i uruchomieniu przeprowadzić regulację pracy i pomiary skuteczności 

działania układu, 
− wykonać układ odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych, 
− W czasie składowania urządzeń na placu budowy zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem, 
− Przed rozruchem instalacji należy usunąć wszelkie zabrudzenia z kanałów wentylacyjnych i 

urządzeń (komory w centralach), 
− Po rozruchu instalacji należy wymienić lub wyczyścić wszystkie wkłady filtrów powietrza, 
− instalacje powietrzne muszą odpowiadać warunkom zawartym w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5 – Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL”, 

− Przewody wentylacyjne wykonać z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko 
na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

− Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych należy wykonać z 
materiałów niepalnych.  

− Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będą 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. 

− Kanały przechodzące przez strefę, której nie obsługują, należy izolować izolacją 
przeciwpożarową o odporności ogniowej odpowiedniej dla danej strefy. W przypadku 
montowania klapy ppoż. poza chronioną przegrodą budowlaną odejście od niej również 
zaizolować odpowiedniej klasy izolacją.  

− Wykaz urządzeń należy rozpatrywać razem z rysunkami. Wszelkie rozbieżności, jakie mogą 
wystąpić, skonsultować z projektantem. 

− wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne 
producenta urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II, 
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

− przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną wszystkich 
instalacji, 

− odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
− instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wykonawcze, 
− instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 

instytucje do tego upoważnione, 
 

• Elektryczne 
− Należy wykonać instalację elektryczne dla zasilania urządzeń zestawionych w tabeli, 

szczegółowe parametry elektryczne należy uzgodnić z dostawcami (producentami) urządzeń, 
− Instalacje dla urządzeń i podłączenia powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi i 

wymogami producentów tych urządzeń, 
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− Należy zapewnić równoczesność pracy (sprzężenie silników urządzeń po stronie elektrycznej) 
odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagających jednoczesności pracy, 

− Wszystkie urządzenia – odbiorniki prądu – powinny być skutecznie uziemione i zerowane. 
− Podłączenia do wszelkich instalacji uziemiających należy wykonać w sposób spełniający 

wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogów władz lokalnych, 
− Wszelkie tablice sterujące, panele oraz podobne urządzenia związane z jakąkolwiek częścią 

prac technicznych powinny być uprzednio podłączone, sprawdzone oraz gotowe do użycia, 
− Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych należy sprawdzić je pod kątem funkcjonalności, 

bezpieczeństwa oraz aparatury kontrolnej,  
− Wykonać okablowanie automatyki i montaż czujników dla jednostek zewnętrznych zgodnie z 

instrukcją obsługi i montażu producenta urządzeń, 
− Urządzenia podłączone do instalacji elektrycznych należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe 

(w dostawie z urządzeniami – należy je zamówić z urządzeniami), 
− Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urządzeń wentylacyjnych powinny być 

skoordynowane (w niezbędnym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji 
przeciwpożarowej obiektu, w przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, wszystkie instalacje 
wentylacyjne powinny zostać wyłączone, 

− Wszystkie prace elektryczne związane z instalacjami sanitarnymi powinny być 
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych. 

 
2.3.8 Wytyczne AKPiA  
 
Wytyczne do układu sterowania zawarte zostały w załączniku nr 7. Wytyczne należy rozpatrywać łącznie ze 
schematami technologicznymi oraz projektem AKPiA. Ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami. 
Wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z  automatyką dla central wentylacyjnych, 
jednostek klimatyzacji. 
Wszystkie urządzenia należy dostarczyć z wyłącznikami serwisowymi. 
Szafy sterownicze central wentylacyjnych należy zlokalizować na/przy centralach wentylacyjnych natomiast 
panele sterujące należy umieścić w wyznaczonych pomieszczeniach – panele sterujące z centralami/szafami 
sterującymi należy połączyć odpowiednim kablem wg wytycznych producenta urządzeń – kable prowadzić w 
korytach elektrycznych. 
 
Lokalizacja paneli sterujących: 
Panele sterujące dla urządzeń obsługujących żłobek należy zlokalizować w pomieszczeniu portierni – C-0.05. 
Panele sterujące dla urządzeń obsługujących przedszkole należy zlokalizować w pomieszczeniu portierni – C-
0.48. 
Panele sterujące dla urządzeń obsługujących kuchnię wraz z zapleczem kuchennym, należy zlokalizować w 
pomieszczeniu Intendentki – C-0.29.  


