
1/30 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA   PROJEKTOWA 
                       mgr  inż. arch.  MARTA  FILEK – WACHNIK 

  00-422  Warszawa  ul. Wilanowska  6A m 16 

Adres  do  korespondencji  :  03-284  Warszawa  ul. Porannej  Bryzy  21  

NIP  524-102-49-09 

tel./ fax  22  251-47-48  lub  604-472-720 

m.wachnik@biuroprojektowe.com 

 

PROJEKT 

BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY  i  ZMIANY  SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

ISTNIEJĄCYCH  POMIESZCZEŃ  MIESZKALNYCH 
NA  SOCJALNO - BIUROWE 

W  BUDYNKU   DOMU  SENIORA PAN 
na  działkach  nr  70/1, 70/2, 70/3, 70/4  z obrębu 03-22 

jedn. ew. 141802_4.0322 

przy  ul. Chodkiewicza 3 / 5 

w  Konstancinie - Jeziornej 

 

Kategoria  budynku  XI 

 

Inwestor  : 

POLSKA  AKADEMIA  NAUK 

DOM  SENIORA 

05-510  Konstancin - Jeziorna   ul. Chodkiewicza 3/5 

 
 

INST. SANITARNE    projektant : mgr inż.  Paweł Śmiech  upr. nr  KL-56/2002 

    sprawdzający :  mgr. inż. Iwona Zalińska upr. nr SWK/0057/POOS/07 

 

 

 

Warszawa   28  luty 2019r. 

mailto:m.wachnik@biuroprojektowe.com


2/30 
 

Spis treści 

A. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ............................................................................ 3 

B. CZĘŚĆ OGÓLNA .............................................................................................. 4 

C. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......................................................................... 4 

D. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ............................................................ 4 

1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. ...................................................................... 4 

1.1. Instalacja zimnej oraz ciepłej wody użytkowej. .............................................. 4 

1.2. Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej. ................................................... 5 

1.2.1. Przepisy ogólne ............................................................................................. 5 

1.2.2. Przygotowanie instalacji do próby szczelności .............................................. 6 

1.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną .................................................... 6 

1.2.4. Badanie instalacji sprężonym powietrzem ..................................................... 8 

1.2.5. Próba szczelności wodą ciepłą ...................................................................... 8 

1.2.6. Przepisy końcowe .......................................................................................... 8 

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. ..................................................... 9 

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. ............................................. 10 

3.1. Opis projektowanych instalacji ..................................................................... 10 

3.2. Zespół nawiewny  NW1, .............................................................................. 10 

3.3. Wykonawstwo .............................................................................................. 10 

3.4. Wymagania i zalecenia ................................................................................ 11 

3.5. Wytyczne do projektów branżowych ............................................................ 11 

3.6. Wytyczne dla wykonawcy części technologicznej instalacji wentylacyjnej ... 13 

3.7. Czyszczenie sieci powietrznej...................................................................... 14 

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI ........................................................................ 16 

4.1. Klimatyzacja pomieszczeń ........................................................................... 16 

4.2. Opis systemu ............................................................................................... 16 

4.3. Wykonawstwo. ............................................................................................. 18 

4.3.1. Montaż jednostek wewnętrznych ................................................................. 18 

4.3.2. Montaż jednostek zewnętrznych .................................................................. 19 

4.3.3. Montaż rurociągów miedzianych. ................................................................. 19 

4.3.4. Montaż izolacji. ............................................................................................ 19 

4.3.5. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. ............................................. 20 

4.3.6. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych. ............................................................. 21 

4.3.7. Zabezpieczenia elektryczne. ........................................................................ 21 

4.3.8. Zabezpieczenia przeciwogniowe. ................................................................ 21 

4.4. Próby szczelności – instalacja chłodnicza ................................................... 22 

5. UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................ 23 

6. OŚWIADCZENIE, ZAŚWIADZCZENIA ........................................................... 24 

 



3/30 
 

A. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

RYS. NR  TREŚĆ RYSUNKU  SKALA 

 INSTALACJA WOD. - KAN.  

WK1 POM. KONSERWATORÓW INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1:75 

WK2 PARTER - RZUT CZĘŚCI BIUROWEJ INST. WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1:75 

WK3 POM. KONSERWATORÓW INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1:75 

WK4 PARTER - RZUT CZĘŚCI BIUROWEJ INST. KANALIZACJI SANITARNEJ 1:75 

WK5 ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 

 INSTALACJA WENTYLACJI  

W1 POM. KONSERWATORÓW INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ 1:75 

W2 PARTER - RZUT CZĘŚCI BIUROWEJ INST. WENTYLACJI MECHNICZNEJ 1:75 

W3 PRZEKRÓJ - INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ 1:50 

 INSTALACJA KLIMATYZACJI  

KL1 PIWNICA RZUT  POM.  KONSERWATORÓW INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:75 

KL2 PARTER - RZUT CZĘŚCI BIUROWEJ INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:75 

KL3 POM.  BIUROWE SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJA FREONOWEJ - 
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B. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Dokumentacja  niniejsza została opracowana na podstawie: 

 zlecenia Zamawiającego, 

 projektu architektoniczno - budowlanego, 

 inwentaryzacji przekazanej przez Zamawiającego, 

 uzgodnień międzybranżowych, 

 obowiązujących przepisów i norm. 

 

C. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest: 

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWALNO-WYKONAWCZY dla zadania: 

PRZEBUDOWY  i  ZMIANY  SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH 

POMIESZCZEŃ  MIESZKALNYCH NA  SOCJALNO – BIUROWE W  BUDYNKU 

DOMU  SENIORA PAN na  działkach  nr  70/1, 70/2, 70/3, 70/4  z obrębu 03-22 jedn. 

ew. 141802_4.0322 przy  ul. Chodkiewicza 3/5 w  Konstancinie - Jeziornej. W zakresie 

w branży instalacyjnej sanitarnej.  Zakres opracowania obejmuje: demontaż starej 

instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zasilanie nowych punktów czerpalnych, montaż 

klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych, montaż grzejnika w węźle 

sanitarnym.  
 

D. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

1.1. Instalacja zimnej oraz ciepłej wody użytkowej. 

 Woda zimna  i ciepła do nowych punktów czerpalnych w adaptowanych węzłach 

sanitarnych zostanie doprowadzona z istniejących pionków wodociągowych. Nowe węzły 

sanitarne zlokalizowano w pobliżu istniejących pionów wod-kan.  

 Woda do poszczególnych węzłów sanitarnych doprowadzona będzie szachtem 

instalacyjnym bezpośrednio graniczącym z remontowanymi pomieszczeniami węzłów 

sanitarnych. Zasilanie poszczególnych węzłów projektuje się z szachtu instalacyjnego. 

Na każdym odejściu wody zimnej i ciepłej zaprojektowano  zawór odcinający kulowy.    

 Przewody rozprowadzające wodę projektuje się z rur wielowarstwowych typu np. 

PE-RT łączonych poprzez przez złączki mosiężne zaprasowywane, zaciskowe a 

z armaturą poprzez złączki mosiężne gwintowane.  

Instalacje wykonać należy z rur wielowarstwowych typu PERT/Al/PERT 

w umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę. 

Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do 

łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U. Zastosowano średnice 

w zakresie 16 x 2,0 – 25 x 2,5 mm. Połączenia rur z armaturą lub punktami poboru 

wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać 

taśmą teflonową. 

Rozprowadzenie wody od pionów (szachtu) do poszczególnych przyborów 

zaprojektowano w bruździe ściennej i szlichcie podłogowej. Rury prowadzić należy 

w izolacji termicznej o zamkniętej strukturze porów przystosowanej do montażu mokrego, 
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co jest niezbędne ze względu na konieczność stworzenia instalacji warunków do pracy 

termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą powinna wynosić 

odpowiednio 4 i 3 cm 

Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem 

normatywnych odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody 

z instalacji  (stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje 

wydłużeń termicznych. 

Przy wszystkich przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje rurowe. 

Zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje 

w przejściach przez ściany powinny być zakończone równo ze ścianą po jej 

wykończeniu, tuleje w podłogach wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi.  

 

Parametry pracy ciągłej rury wielowarstwowej typ PERT/Al/PERT 

 temperatura czynnika grzewczego 90/70°C  

 temperatura wody użytkowej 65°C z możliwym okresowym przegrzewem anty 

Legionella 70-80°C  

 ciśnienie wody użytkowej 10 bar  

 ciśnienie czynnika grzewczego 6 bar 

Maksymalne parametry pracy  

 95°C i 3 bary praca ciągła  

 95°C i 6 barów czas pracy wynikowo zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 

21003-5:2008 „Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji 

wewnątrz budynków część 1,2,3 i 5” 

Instalację wody ciepłej i zimnej należy, po wykonaniu, dokładnie przepłukać 

i przeprowadzić dezynfekcję. Próbę szczelności instalacji wykonać przed położeniem 

izolacji termicznej oraz przed zakryciem bruzd. Przed zakryciem przewodów należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową.   

Ochrona instalacji. Rury wodociągowe (wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej) należy 

izolować,  izolacją o grubości wynikającej z tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r z późniejszymi zmianami, w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

Instalację w węzłach sanitarnych prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego, 

w projektowanych ścianach z zabudowy GK, oraz bruzdach ściennych  

 

1.2. Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej. 

1.2.1. Przepisy ogólne 

1. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd 

i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem. 

2. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych 

instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 

3. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej 

ciśnienia próby nawet chwilowo. 
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1.2.2. Przygotowanie instalacji do próby szczelności 

1. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana 

wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 

zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty. 

2. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające 

przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. 

3. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń 

i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. 

 

1.2.3. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

1. Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną 

wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny 

i spustowy. 

2. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% 

większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 

0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 

0,2 bar przy ciśnieniu większym 

4. Badanie szczelności można rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia 

instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. 

5. Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie 

w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy 

przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. 

Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli. 

6. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie 

powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po 

przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, 

fragment badanej instalacji i jej wynik. 
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Tabela 1 Badanie szczelności instalacji wodą zimną przewodów wykonanych z rur 

metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej) 

Typ połączeń 
przewodów 

 Przebieg badania 

Nazwa czynności 
czas 
trwania 

Warunki uznania wyników 
za pozytywne 

spawane, 
lutowane, 
zaciskane, 
kołnierzowe 

Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia 

obserwacja instalacji 30 minut 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

gwintowane 

Podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- brak przecieków i roszenia 

obserwacja instalacji 30 minut 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia większego niż 2% 

 Badanie główne 
(należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia 
próbnego 

- brak przecieków i roszenia, spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar 

obserwacja instalacji 2 godz. 

Tabela 2 Badanie szczelności  wodą zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa 
sztucznego 

Przebieg badania 

Nazwa czynności czas trwania 

warunki 
zakończenia 
badania wynikiem 
pozytywnym 

Badanie wstępne 

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - 

brak przecieków 
i roszenia, spadek 
ciśnienia 
spowodowany 
rozszerzalnością 
rur 

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

Obserwacja instalacji 10 minut 

podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego - 

obserwacja instalacji 30 minut 

brak przecieków 
i roszenia, spadek 
ciśnienia nie 
większy niż 0,6 
bar 

Badanie główne 
(należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym) 

podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego - brak przecieków 
i roszenia, spadek 
ciśnienia nie 
większy niż 0,2 
bar 

obserwacja instalacji 2 godz. 

UWAGA Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać 
za negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie poczynając 
od badania wstępnego 

Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za wyjątkiem 
przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim wypadku należy 
wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur. 
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1.2.4. Badanie instalacji sprężonym powietrzem 

1. Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 

2. Wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar. 

3. Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem 

pianotwórczym. 

4. Wymagania odnośnie manometru i warunków pogodowych są identyczne jak dla 

badania wodą. 

5. Wynik należy uznać za pozytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

  

1.2.5. Próba szczelności wodą ciepłą 

 Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda 

zimną, poddaje próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę 

kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie może 

wykazywać roszenia. 

  

1.2.6. Przepisy końcowe 

Po badaniach szczelności w instalacjach wodociągowych powinny być 

przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych, 

następujące badania: 

- zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej,  

- oznakowania instalacji wodociągowej, 

- zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury, 

- efektów regulacji instalacji wody ciepłej, 

- zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody, oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, 

- natężenia hałasu wywołanego przez instalację, 

- zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych, 

- pomp obiegowych, 

- armatury: odcinającej, regulacyjnej. 

Płukanie i dezynfekcja przewodów 

Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są praktycznie ostatnimi 

przed oddaniem instalacji do użytkowania. Przeprowadzane są tylko w przypadku 

stwierdzenia jakości wody niezgodnej z wymaganiami jakościowymi wody dla potrzeb 

ludzi i czynności gospodarczych. 

Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia 

i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda 

z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej. 

Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest roztwór chlorku wapnia 

w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony 

w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest 

wykonanie analizy bakteriologicznej wody. 

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania 
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robót poprzedzających. Z jego wykonania sporządza się protokół. Przeprowadza się 

wówczas gdy: 

- następuje zmiana wykonawcy, 

- wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane, 

- wykonane zostały bruzdy w ścianach, 

Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się. 

Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy: 

- przewody układane są w bruzdach które zostają zakrywane, 

- przewody układane są w rurach ochronnych, 

- wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane, a także 

wówczas gdy, 

- sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie 

odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu 

instalacji wodociągowej. Sporządzany jest protokół. W czasie tego odbioru 

przedstawione powinny być dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

- dziennik budowy, 

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję eksploatacji instalacji. 

Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy: 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, 

- sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych, 

- uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji 

do eksploatacji przez użytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują 

przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji wodociągowej zgodnie z wymogami 

technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po 

usunięciu nieprawidłowości 

 

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie ścieków 

z węzłów sanitarnych i urządzeń sanitarnych.  

System kanalizacji wewnętrznej projektuje się z rur z PVC-U/PP HT w średnicach 

zewnętrznych: 32, 40, 50, 75 i 110 mm. Rury i kształtki fabrycznie wyposażone 

w gumową uszczelkę wargową, pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu.  Rury 

o średnicy 32 i 40 mm  z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury 

o średnicy 50, 75 i 110 mm produkowane są z PVC-U. Wszystkie rury (HT) 

charakteryzują się odpornością termiczną na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym 

– do 75ºC, a w przepływie chwilowym – do 95ºC. 

Stosowane kształtki HT/PVC powinny być zgodne z normą PN-EN 1329-1:2001, 

natomiast  rury i kształtki HT/PP zgodne z normą PN-EN 1451-1:2001. 
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UWAGA: 

Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV/PP HT wykonać ściśle zgodnie 

z wytycznymi wybranego producenta rur.  

 

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

3.1. Opis projektowanych instalacji  

 

Wentylację mechaniczną  podzielono  na  układy  obsługujące zespoły pomieszczeń 

wchodzących w  skład budynku. W projekcie przewidziano 24-godzinne działanie 

wentylacji w cyklu dobowym dla wszystkich pomieszczeń z możliwością obniżenia 

nocnego.  

 

3.2. Zespół nawiewny  NW1,    

Na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczeń  budynku dobrano rekuperator 

z odzyskiem ciepła na bazie przeciwprądowego wymiennika ciepła o wydajności 

nominalnej 700 m3/h.   

 

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N1W1, 

Strumień powietrza m3/h 686 

Grubość ścianek mm 50 

Masa kg 93 

Napięcie znamionowe V 1~230 

Maksymalny prąd obciążenia A HE 11,7 

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 83 

Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,133 

Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50 

JPM (W) m3/h 0,30 

Wymiary filtrów BxHxL mm 370x360x46-M5 

Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 76 

Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 176 

Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW /°C 2,0 / 11,6 

Automatyka 
 

KOMFOVENT C6 

Wymagana przestrzeń do obsługi mm 430 

 

 

3.3. Wykonawstwo 

Wewnętrzną  instalację  wentylacji  mechanicznej  wykonać: 

Kanały  i  kształtki wykonać należy wykonać jako kanały okrągłe i  prostokątne z blachy 

stalowej izolowane termicznie matami z wełny  mineralnej grubości 40 mm.  

Regulacja wywiewu powietrza i układu strumieni przepustnicami przy nawiewnikach.  

Instalację prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego lub wykonać w zabudowy GK.  

 Kratki  wywiewne  zgodnie ze specyfikacją kształtek wentylacyjnych lub 

równoważne w zakresie wydajności i generowanego hałasu, generowany hałas 

nawiewników nie może przekraczać 40 dBA. 

 Regulacja wywiewu powietrza i układu strumieni przepustnicami przy 

nawiewnikach.  
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 Na kanałach okrągłych projektuje się przepustnice soczewkowe  

 Kanały wentylacyjne należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych lub 

przewidzieć do zabudowy  w technologii GK.  

 Na przejściach przez strefy oddzielanie pożarowego zamontować termiczne klapy 

p.poż. w klasie odporności przegrody budowlanej.  Klapy oddzielenia pożarowego 

powinny posiadać aktualne atesty ITB. 

 Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do najbliższego pionu KS, 

podłączenie zasyfonować  

Definicja równoważności elementów regulacji, dystrybucji powietrza 

wentylacyjnego  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych kratek i anemostatów nawiewnych pod 

warunkiem spełniania wielkości powierzchni czynnej każdej z nich, zachowania 

prędkości na poszczególnych elementach dystrybucji powietrza, konstrukcji budowy tj. 

kierunków nawiewu, przepustnic regulacyjnych oraz zachowanie poziomu hałasu 

własnego  na poziomie 40 dBA. Klapy oddzielenia pożarowego powinny spełniać 

warunek odporności ogniowej przegrody budowlanej w której są montowane oraz   

 

3.4. Wymagania i zalecenia  

- Izolacja i ochrona przed korozją 

Izolacji cieplnej wełną mineralną podlegają: 

Kanały od czerpni do central (wełna mineralna 80 mm pod płaszczem z folii aluminiowej) 

Kanały nawiewne, wywiewne i wyrzutowe wewnątrz pomieszczenia izolacja z wełny 

mineralna 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej.   

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacyjnych są fabrycznie zabezpieczone 

antykorozyjnie. Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegają te fragmenty 

kanałów i urządzeń, które zostaną uszkodzone podczas transportu i montażu.  

 

- Wykonanie materiałowe 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość blachy winna być 

uzależniona  od wielkości elementów wentylacyjnych.  

Kanały i kształtki kołowe typu spiro wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm 

wg DIN 17162  łączone przez nypel lub mufę. 

Podłączenie do anemostatów  przewodami elastycznymi. 

Przejście w ścianie lub stropie oddzielenia pożarowego wypełnić masą ognioszczelna o 

odpowiedniej odporności ogniowej. 

Kanały nawiewne i wywiewne ocieplić matami z wełny mineralnej i zabezpieczyć folią 

aluminiową lub blachą. 

 

3.5. Wytyczne do projektów branżowych 

- Instalacja elektryczna 

Projekt powinien uwzględnić: 

- podłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie z ich dokumentacją techniczno 

-  ruchową, 
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- Wytyczne konstrukcyjno - budowlane 

Projekt budowlany powinien uwzględniać: 

Wykonać konstrukcje pod centrale,. 

-    Wykonać przebicia w stropach,  ścianach zewnętrznych i konstrukcyjnych. 

- Wykonanie niezbędnych przekuć w ścianach i stropach na: osadzenie kratek 

wentylacyjnych, prowadzenie kanałów wentylacyjnych, 

- w stropach podwieszonych i obudowach przewidzieć możliwość dostępu do urządzeń 

w nich zamontowanych (klapy p.poż siłowniki.) 

 

- Wytyczne do automatyki, dostarczanej razem z centralą. 

Zaprojektowano urządzenia wentylacyjne ze standardową automatyką producenta, która 

umożliwia bardzo szeroki zakres nastaw, regulacji  i nadzoru nad układami wentylacji 

mechanicznej, poniżej informacja o zakresie możliwości standardowej automatyki central 

wentylacyjnych.  

 

-Wymogi dotyczące układu sterowania 

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposażona jest w pełni okablowany i zintegrowany 

system automatyki.  

Nastawa poszczególnych parametrów pracy odbywa się na panelu sterowania 

wyposażonym w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,5” z intuicyjnym menu 

w języku polskim.  

Automatyka centrali zapewnia możliwość precyzyjnej nastawy i regulacji poszczególnych 

parametrów urządzenia, tj. pracy wentylatorów, układu odzysku ciepła, wydajności 

nagrzewnicy, jak również zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakości 

powietrza w zależności od wskazań zewnętrznego czujnika jakości powietrza, 

harmonogram czasowy z możliwością zaprogramowania do 20 zdarzeń na dobę; 

kompensacja temperatury zewnętrznej z możliwością zaprogramowania czterech 

punktów odpowiadających początkowi i końcowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz 

dwa dla zimy; tryb nadrzędny (OVR), uruchamiany sygnałem zewnętrznym, który zmienia 

parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami użytkownika; chłodzenie nocne latem 

pozwalające na schłodzenie powietrza w okresie letnim zimnym powietrzem 

zewnętrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewnętrznym nawilżaczem powietrza, po 

zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotności; praca na żądanie, która włączy centralę 

wentylacyjną działający w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego 

granicznego poziomu jakości powietrza (np. CO2). 

Panel sterowania wyposażony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotności 

powietrza przedstawiający faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w którym 

został zamontowany. 

Automatyka wyposażona jest w zintegrowany serwer sieciowy (WebServer), który 

umożliwia podłączenie centrali wentylacyjnej do sieci wewnętrznej w obiekcie, systemu 

zdalnego zarządzania budynkiem (BMS), jak również sterowanie centralą z poziomu 

aplikacji na smartfon i tablet. Podłączenie centrali do Internetu umożliwia sterowanie 

urządzeniem z dowolnego miejsca przez standardową przeglądarkę internetową bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.  

Komunikacja z urządzeniem może odbywać się na kilka sposobów: 
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a) Standardowy panel sterowania 

b) Przeglądarka internetowa 

c) Tablet lub smartfon 

d) System zarządzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet 

IP, Ethernet 

e) Podłączenie przez standardowe wejście RS-485 (BMS) lub wtyczkę Ethernet RJ-

45 8PIN). 

Możliwe jest sterowanie do 30 urządzeń z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale 

należy połączyć w sieć LAN, każde urzadzenie otrzyma indywidualny adres, tzw. 

ModbusID. Wymagany co najmniej jeden panel sterowania. 

Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z możliwością nastawy do 20 

zdarzeń na dobę, osobno dla każdego dnia tygodnia. Dodatkowo użytkownik może 

zaprogramować 10 okresów urlopowych.  

Panel sterowania pokazuje następujące parametry: 

1. Ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń (m3/h, m3/s, l/h) 

2. Temperatury powietrza nawiewanego i wyciąganego z pomieszczeń (oC) 

3. Sprawność odzysku ciepła (%) 

4. Ilość odzyskanej energii (kW) 

5. Status czujnika jakości powietrza (np. CO2 – ppm, wilgotności – % RH) 

6. Bieżący status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chłodnicy, 

wymiennika ciepła itp.) 

7. Aktualne alarmy wraz z ich historią 

Automatyka centrali ma również możliwość realizowania zaawansowanych funkcji takich 

jak: chłodzenie nocne latem, kompensacja temperatury zewnętrznej, regulacja jakości 

powietrza, kompensacja gęstości powietrza zewnętrznego, regulacja strefowa 

wymienników chłodnica/nagrzewnica (możliwość obsłużenia do trzech niezależnych 

stref), regulacja recyrkulacji, regulacja wilgotności powietrza. 

 

3.6. Wytyczne dla wykonawcy części technologicznej instalacji 

wentylacyjnej 

-  Konieczne jest  sprawdzenie na budowie podczas montażu podstawowych 

wymiarów kształtek prefabrykowanych, przed ich zleceniem do wykonania. 

- Instalację wykonać zgodnie z: 

Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL Zeszyt 5 - Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zalecane do stosowania przez 

Ministra Infrastruktury wrzesień 2002 – montażowych część II. Dokumentacją 

techniczno ruchową urządzeń dostarczoną przez producenta, Dokumentację 

projektową. 

- Przewody należy wykonać i montować z zachowaniem klasy szczelności A    wg BN - 

84 / 8865 - 40. 

- Podwieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z technologią   

Przedsiębiorstwa montażowego. Odstępy między podwieszeniami zgodni Warunkami 

technicznymi j/w. 
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- Przewody i kształtki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny być oczyszczone 

i zabezpieczone folią na czas transportu, a po montażu otwarte końce 

również zabezpieczone folią przed ich zanieczyszczeniem. 

-     Wszystkie przepustnice po zamontowaniu winny być odpowiednio opisane (Z - O), 

       a na izolowanych przewodach dostępne dla obsługi. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach  

wypełnionych materiałem elastycznym. 

- Montaż kanałów należy wykonać przed wykonaniem  stropu podwieszonego. 

- Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej rozruch techniczny połączony 

z regulacją rozdziału powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrów. 

Regulację instalacji należy przeprowadzić przed zabudową kanałów. 

-  Decyzję co do kolorystyki zamawianych nawiewników, wywiewników czerpni, 

należy skonsultować z architektem. 

- Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż opisane 

w niniejszej dokumentacji muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa 

budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz 

wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm  dotyczących :   

- bezpieczeństwa konstrukcji; 

- bezpieczeństwa pożarowego; 

- bezpieczeństwa użytkowania; 

- zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej; 

- Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, wyroby posiadające:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 

 

3.7. Czyszczenie sieci powietrznej 

Na kanałach należy zlokalizować rewizje: 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub i innych elementów. 

Które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów 

i drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urządzeń powinny się łatwo otwierać. 



15/30 
 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 

mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej: 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym: 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w ściance przewodów 

mm mm 

d A (długość ) B (obwód) 

200≤d≤315 300 100 

315≤d≤500 400 200 

≥500 500 400 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 

minimalnych wymiarach podanych poniżej: 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym: 

Wymiary boku 

przewodu Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w śianacg przewodów 

mm mm 

s A (długość ) B (szerokość) 

≤200 300 100 

200<s≤500 400 200 

>500 500 400 

 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodów, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 

minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy 

tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 

przewodu, w którym jest umieszczony. 

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, 

powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone  w tabelach 

powyżej. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 

stropem podwieszonym. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 

w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) klapy pożarowe (z jednej strony); 

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

f) filtry (z dwóch stron); 

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
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Dla centrali wentylacyjnej wykonać konstrukcje wsporcze zgodnie z wytycznymi i DTR 

producenta. 

Dla kanałów nawiewnych i wywiewnych należy wykonać konstrukcje wsporcze. 

Dla podstawy wyrzutni dachowej(układ W1)należy wykonać otwór w dachu, konstrukcję 

wsporczą oraz uszczelnienie, a także cokół pod podstawę. 

Dla czerpni wykonać otwór w ścianie, konstrukcję wsporczą oraz uszczelnienie. 

W sanitariatach należy zastosować drzwi z kratką. 

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

4.1. Klimatyzacja pomieszczeń  

Na potrzeby klimatyzacji nowych pomieszczeń dobrano urządzenia typu multi split, na 

bazie urządzeń inwerterowych. Lokalizację urządzeń pokazano w części graficznej 

niniejszego opracowania.  

4.2. Opis systemu  

Przewidziano instalacje klimatyzacji, która ma za zadanie zapewnienia komfortu 

cieplnego w pomieszczeniach wskazanych przez użytkownika. 

Projektowana instalacja klimatyzacji działać będzie w oparciu o systemy multi dla 4 

pomieszczeń.    

Wewnątrz pomieszczeń zaprojektowano jednostki wewnętrzne typu podsufitowego. 

Wszystkie projektowane jednostki wewnętrzne połączone będą z jednostką zewnętrzną 

usytuowaną na terenie przy ścianie zewnętrznej. 

Instalacja freonowa wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 

Przewody zaizolowane będą otulinami zgodnie z zaleceniami producenta. 

przetworzonego powietrza realizowany jest trzema biegami prędkości wentylatora. 

Wszystkie jednostki wyposażyć w pompki odprowadzenia skroplin odprowadzając wodę 

do pionów kanalizacyjnych za pomocą rur z CPVC przez zasyfonowanie. 

 Prowadzenie przewodów ponad stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K. Przy 

grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urządzenia.  

Każda z jednostek wewnętrznych kontrolowana będzie z własnego oddzielnego 

sterownika przewodowego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wyposażonego 

w funkcje: 

wł/wył, nastawa trybu pracy, nastawa temperatury, prędkości wentylatora, możliwość 

szybkiej blokady pilota do funkcji włącz/wyłącz, funkcje diagnostyczne i serwisowe, 

programator tygodniowy z możliwością nastawy do 8 punktów przełączenia dla każdego 

dnia (odstęp między kolejnymi nastawami czasu wynosi 1 minutę), ustalenie nocnej 

temperatury dyżurnej. 

Sterowniki zewnętrzne ścienne mogą być obarczone prohibicją dostępnych zmiennych. 

Wszystkie jednostki wewnętrzne mają możliwość regulacji temperatury powietrza 

nawiewanego pozwalającej na unikanie podmuchów zimnego powietrza. 

Wszystkie jednostki wewnętrzne posiadają zmywalne filtry antypleśniowe. 

Wszystkie urządzenia posiadają wbudowaną pompkę skroplin o wysokości podnoszenia 

785mm. 

Przewody instalacji freonowej wykonane będą z rur miedzianych lutowanych do instalacji 

chłodniczych. W celu kompensacji wydłużeń należy stosować kompensatory kształtowe 
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i punkty stałe zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacja instalacji freonowej za pomocą 

otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 13 mm.  

Przewody freonowe  wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów chłodniczych 

używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych 

i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.  

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 

typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna 

na temp 70oC) grubości 13 mm. Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolować 

izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić blachą stalową ocynkowaną gr. 0,7mm. 

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów. Trasy 

prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Agregaty skraplające posadowić na 

konstrukcjach wsporczych, które należy przytwierdzić do podłoża. Całość instalacji 

zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  

Proponowany system jest systemem 2-u rurowym realizujący funkcję chłodzenia 

w okresie letnim i ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. System klimatyzacyjny 

działa na zasadzie bezpośredniego odparowania zmiennej ilości czynnika chłodniczego 

(czynnik chłodniczy R410A – czynnik nie niszczący warstwy ozonowej) w urządzeniu 

klimatyzacyjnym wewnętrznym (czynnik chłodniczy do odparowania pobiera ciepło 

z pomieszczenia klimatyzowanego). Urządzenie zewnętrzne połączone jest 

z urządzeniami wewnętrznymi instalacją chłodniczą z rur miedzianych.  

Parametry techniczne urządzeń chłodniczych  

Tabela skrótów 
Nazwa Nazwa własna urządzenia HC Rzeczywista wydajność grzewcza (z 

kompensacją odszraniania) 

Model Nazwa modelu urządzenia Wydajność 

powietrza 

Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i 

wysokiej prędkości wentylatora 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza ESP Zewnętrzne ciśnienie statyczne 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Dźwięk Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej 

prękości wentylatora 

Temp. C Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia MCA Minimalny pobór prądu 

Rq TC Wymagana wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

TC Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza Masa Masa urządzenia 

Rq SC Wymagana jawna moc chłodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia 

SC Rzeczywista jawna moc chłodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania 

Temp. G Temperatura wewnętrzna dla grzania HE Pojemność wymiennika ciepła 

Rq HC Wymagana wydajność grzewcza (z 

kompensacją odszraniania) 

Rated Rated current 

 

Szczegółowe dane jednostek wewnętrznych 

Nazwa Model RC C 

(kW) 

Temp. C 

(C/%) 

Rq TC 

(kW) 

TC 

(kW) 

SC 

(kW) 

Temp. 

G 

(C) 

HC 

(kW) 

0.08 ASYG12LUCA 3,50 27,0/43,4 3,50 2,65 2,05 20,0 3,14 

0.09 ASYG07LUCA 2,00 27,0/43,4 2,00 2,07 1,60 20,0 2,23 

0.06 ASYG12LUCA 3,50 27,0/43,4 3,50 2,69 2,08 20,0 3,18 

0.05 ASYG09LUCA 2,50 27,0/43,4 2,50 2,35 1,82 20,0 2,67 

Nazwa Model Wydajność 

powietrza 

(m3/h) 

Dźwięk 

(dB) 

Rated 

(A) 

MCA 

(A) 

WxSxG 

(mm) 

Masa 

(kg) 

Obraz 
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0.08 ASYG12LUCA 330-660 21-37 0.17  0,21 282x870x185 9,50 
 

0.09 ASYG07LUCA 330-570 21-35 0.13  0,16 282x870x185 9,50 
 

0.06 ASYG12LUCA 330-660 21-37 0.17  0,21 282x870x185 9,50 
 

0.05 ASYG09LUCA 330-600 21-36 0.14  0,18 282x870x185 9,50 
 

 

Szczegółowe dane jednostki zewnętrznej 

Nazwa Nazwa własna urządzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla 

grzania  

Model Nazwa modelu urządzenia HC Wydajność grzewcza 

EER Wskaźnik efektywności energetycznej MCA Minimalny pobór prądu 

COP Współczynnik efektywności 

energetycznej 

MFA Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika 

obwodowego) 

RC C Nominalna wydajność chłodnicza WxSxG Wysokość x Szerokość x Głębokość 

RC H Nominalna wydajność grzewcza Masa Masa urządzenia 

Komb. Odsetek połączeń Czynnik chł. Fabrycznie napełniona ilość czynnika 

Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla 

chłodzenia 

Rated C Rated current Cooling 

TC Łączna rzeczywista wydajność 

chłodnicza 

Rated H Rated current Heating 

 
Nazwa Model EER COP Temp. C 

(C) 

TC 

(kW) 

Temp. G 

(C) 

HC 

(kW) 

Otdr1 AOYG30LAT4 3,6 4,03 35,0 10,00 7,0 11,40 

 
Nazwa Zasilanie Rated C 

(A) 

Rated H 

(A) 

MCA 

(A) 

MFA 

(A) 

WxSxG 

(mm) 

Masa 

(kg) 

Czynnik 

chł. 

(kg) 

Obraz 

Otdr1 1φ, 230V, 50Hz 9.7  10.5  15,5 25 830x900x330 68,00 3,30 

 

 

 

DEFINICJA RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych systemów klimatyzacji pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych zaprojektowanych urządzeń. tj. Mocy 

chłodniczych i grzewczych oraz parametrów ESEER dla zmiennej temperatury 

odparowania.   

 

4.3. Wykonawstwo.  

4.3.1. Montaż jednostek wewnętrznych 

Do montażu jednostek wewnętrznych freonowych należy użyć pionu oraz poziomicy w 

celu redukcji hałasu wydawanego przez jednostkę wewnętrzną oraz prawidłowego 

montażu rur odprowadzenia skroplin. Mocowanie jednostek wewnętrznych musi być 

odpowiednio wytrzymałe do zamocowanie jednostek wewnętrznych zaleca się  

zastosowanie prętów gwintowanych o średnicy ≥ 10mm. Zabezpieczenie mocowań 

powinno być wykonane przy pomocy nakrętki kontrującej. W czasie montażu jednostki 

wewnętrzne powinny być zabezpieczone przed pyłem i zanieczyszczeniami. 
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4.3.2. Montaż jednostek zewnętrznych 

Jednostka zewnętrzna  powinna być umieszczona w sposób umożliwiający dostęp 

serwisowy wg. wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń. 

Fundament może być wykonany z betonu lub belek stalowych. Zabezpieczenia 

transportowe nie mogą być usunięte do momentu uruchomienia urządzenia. 

 

4.3.3. Montaż rurociągów miedzianych.  

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać 

rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu 

odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub 

innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  

Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem 

w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający  

wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji 

cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm.  

Przewody poziome prowadzone w kanałach i po ścianach, na lub pod stropami powinny 

spoczywać na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:  

 dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  

 dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  

 dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 

ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej 

posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją 

ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej 

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

Przewody łączyć przez lutowanie.  

Klimatyzatory kanałowe na poziomie poddasza, należy wyposażyć w nawiewniki 

i wywiewniki wirowe montowane na skrzynkach rozprężnych. Podłączenia do skrzynek 

rozprężnych wykonać za pomocą rur izolowanych typu flex.  

 

4.3.4. Montaż izolacji.  

Montaż izolacji typu frigo  należy rozpoczynać po uprzednim zmontowaniu instalacji, po 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

powyższych robót protokołem odbioru.  

Płaszcz osłonowy izolacji powinien być typu lekkiego, z materiału nieprzepuszczającego 

wody i pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających 

możliwość zwijania, kształtowania, dopasowania do kształtu izolacji właściwej. Grubość 
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izolacji powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji techniczno-

technologicznej, dopuszcza się odstępstwo nie większe niż 5 %  

Otuliny, kształtki izolacyjne rurociągów i urządzeń wykonywane jako jednoczęściowe (z 

nacięciem wzdłużnym, umożliwiającym założenie otuliny na rurociąg) lub kilku częściowe 

(połówkowe, itd.) powinny być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu.  

Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek ( w tym tzw. „zamki" przy 

połówkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny być ostre, dokładnie 

wykonane, zapewniające optymalne złożenie połówek otuliny na styku wzdłużnym oraz 

sąsiednich otulin na stykach poprzecznych (czołowych).  

Styki wzdłużne zamontowanych na rurociągu sąsiednich otulin izolacyjnych powinny być 

przesunięte względem siebie - nie mogą być usytuowane na jednej linii.  

Łuki i trójniki izolować prefabrykowanymi kształtkami lub segmentami, klinami 

o wymiarach odpowiednich do kąta i promienia gięcia łuku, wycinanymi z prostego 

odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miękkich, elastycznych możliwe jest izolowanie 

łuków prostymi odcinkami otulin lub mniejszą ilością klinów niż w izolacjach ze sztywnych 

tworzyw porowatych). Otuliny, kształtki mocować na rurociągu za pomocą opasek z taśm 

tworzywa z zapinkami, lub taśm tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagań 

producenta wyrobów, stosując taką ilość opasek, która zapewni trwałość zamocowania 

izolacji w czasie eksploatacji instalacji.  Zakończenia izolacji, jeśli producent nie zaleca 

inaczej, powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami 

za pomocą rozet, mankietów wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, 

odpowiedniej sztywności, mocowanych opaskami z taśmy aluminiowej lub opaskami 

z taśmy z tworzyw sztucznych. 

 

4.3.5. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.  

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur kanalizacyjnych klejonych CPVC 

kielichowych.  

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu 

pasty poślizgowej tak, aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.  

Minimalne średnice przewodów spustowych powinny wynosić 20 mm.  

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 

trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 

przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań 

i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) 

należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe, 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów CPVC dodatkowo, 

co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów 

spustowych powinny być mocowane niezależnie. Maksymalne rozstawy uchwytów dla 

przewodów poziomych wynoszą dla rur średnicy od 32 do 40 mm - 1,0 m,  

Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu 

poprawności wykonania należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-



21/30 
 

70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokryć farbą ftalową nawierzchniową 

ogólnego stosowania.  

 

4.3.6. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych.  

Wybór miejsca instalacji jednostki zewnętrznej.  

• zachować odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla zapewnienia wentylacji  

• w pobliżu nie mogą występować gazy palne o dużym stężeniu  

• urządzenie zewnętrzne ochronić przed wiatrem, instalować stroną ssącą skierowaną do 

ściany   

• nie instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym strona ssąca mogłaby 

być bezpośrednio narażana na wiatr 

• ponieważ z urządzenia zewnętrznego wypływa skroplona woda, nie należy wokół 

urządzenia zewnętrznego umieszczać żadnych przedmiotów, które nie powinny być 

narażone na działanie wilgoci  

Okablowanie w miejscu instalacji – wyłącznie przez uprawnionego elektryka.  

 stosować dedykowane źródło zasilania  

 nie używać zasilacza wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenia  

 okablować urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta   

 podłączając przewody do złączy, zdejmować nie więcej niż 8 mm izolacji  

 zamontować zabezpieczenie przed odwróceniem faz  

 sprawdzić okablowanie między urządzeniem zewnętrznym i wewnętrznym  

 

4.3.7. Zabezpieczenia elektryczne.  

Wszystkie urządzenia, kanały i konstrukcje wsporcze należy objąć połączeniami 

wyrównawczymi. Pomiary skuteczności ww. połączeń należy wykonać w ramach 

pomiarów elektrycznych. Agregaty zewnętrzne umieszczone na dachu budynku muszą 

być wyposażone w instalację odgromową.  

 

4.3.8. Zabezpieczenia przeciwogniowe.  

Przy przejściu instalacji przez ściany oddzielenia ogniowego należy stosować 

odpowiednie zabezpieczenia.  

Rury niepalne - zabezpieczenia przejścia rur niepalnych wykonać w systemie CP 620.  

Prace instalacyjne powinny być prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze 

posiadające udokumentowane doświadczenie w technologiach, które zostały 

zaprojektowane w niniejszym opracowaniu.  Prowadzenie prac powinno przebiegać pod 

stałym nadzorem kierownika budowy robót instalacyjnych, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia zawodowe.   

Wszystkie instalacyjne  przebicia podziemne ścian zewnętrznych muszą  zapewniać 

pełną wodo- i gazo- szczelność. Przepusty instalacyjne  w elementach oddzieleń 

przeciwpożarowych  oraz  przepusty  instalacyjne   o średnicy  większej niż  4 cm   

w pozostałych  ścianach i stropach o odporności ogniowej  co najmniej  EI60 lub REI60  

będą  zastosowane w klasie odporności ogniowej (EI)  wymaganej dla tych elementów. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociągowej , kanalizacyjnej 

i grzewczej wykonane będą w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie  ognia. 
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Instalacje  w budynku zaprojektowano zgodnie  z wymaganiami MI z dnia 12.04.2002 r. 

w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ), a w szczególności : 

a) przy przejściach instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 

zastosowane zostaną przepusty o klasie odporności ogniowej EI120 (dotyczy stropów 

garażu, oraz ścian pomieszczeń wydzielonych)  

b) przy przejściach instalacji o średnicy większej niż 4 cm przez stropy i ściany 

o odporności ogniowej  większej lub równej EI60 zastosowane zostaną przepusty 

o odporności ogniowej EI takiej jak ta ściana lub strop. Wszystkie urządzenia i elementy 

instalacji muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane prawem polskim. 

Wykonanie prac i ich nadzór może być prowadzony jedynie przez osoby posiadające 

odpowiednie doświadczenie i uprawnienia zawodowe. Należy przy tym bezwzględnie 

przestrzegać wszystkich instrukcji montażowych producentów zastosowanych 

elementów instalacyjnych. Całość instalacji w.l. należy wykonać zgodnie z Wymaganiami 

technicznymi COBRTI  INSTAL Zeszyt 6 „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003r.). Przed wykonaniem instalacji należy 

dokładnie sprawdzić wszystkie przebiegi i  w przypadku  rozbieżności z niniejszą 

dokumentacją zawiadomić projektanta. Wszystkie prace instalacyjne należy prowadzić 

w pełnej koordynacji ze wszystkimi pozostałymi branżami.  

Całość prac instalacji wodnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych”  W.T. COBRTI INSTAL,  zeszyt 7, wydanie I lipiec  

2003. Wszystkie rozwiązania szczegółów mających wpływ na wygląd pomieszczeń, 

przed wykonaniem należy przedłożyć do akceptacji  projektantom (architektura 

i instalacje )  w ramach N.A. W nakładach  na realizację instalacji należy  uwzględnić  

stały udział rzeczoznawcy  p.poż. (konsultanta)  w trakcie całego czasu trwania budowy 

i podczas odbiorów instalacji przez  PSP.  W nakłady  określonych na podstawie  

pomiarów i zliczeń z rysunków  należy uwzględnić możliwość wprowadzenia  zmian na 

późniejszych   etapach realizacji. Przy określaniu  oferty ostatecznej  na wykonanie 

instalacji i sieci należy  przewidzieć wszystkie elementy  jakie są niezbędne  przy 

realizacji zaprojektowanych systemów,  zgodnie z doświadczeniami  firmy, ze sztuką 

inżynierską,  instrukcjami  wykonawczymi  producentów  zastosowanych elementów  

oraz  obowiązującymi   przepisami.   

 

4.4. Próby szczelności – instalacja chłodnicza  

Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej lub wytworzeniem podciśnienia należy 

sprawdzić czy zawory są szczelnie zamknięte.  Próbę szczelności i osuszanie próżniowe 

należy przeprowadzać następująco:  

- do próby szczelności stosować azot w stanie gazowym  

- w przewodach cieczowych i gazowych należy wytworzyć ciśnienie nie większe niż 3,5 

Mpa - jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin próbę szczelności można uznać za 

pomyślną - do osuszania próżniowego stosować pompę zdolną do wytworzenia 

podciśnienia 100,7 kPa - system przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za 

pomocą pompy przez co najmniej 2 godziny, podciśnienie w układzie powinno wynosić 

100,7 kPa. Układ należy pozostawić w takim stanie przez co najmniej godzinę 

i sprawdzić czy po tym czasie ciśnienie wzrosło czy nie. Jeżeli ciśnienie wzrosło to może 

oznaczać że w układzie pozostała wilgoć - jeżeli w układzie jest wilgoć należy przerwać 
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próżnię wpuszczając azot w stanie gazowym, a następnie ponownie opróżnić układ 

włączając pompę próżniową do uzyskania ciśnienia 100,7 kPa. Jeżeli nie uda uzyskać 

się takiego ciśnienia w ciągu 2 godzin należy przerwać próżnię i całą operację powtórzyć. 

Próbę szczelności przeprowadzać przez otwory serwisowe w zaworach odcinających. 

Z przeprowadzonych prób (szczelności i próżni) należy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków.  

 

UWAGA:  

Każdą próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z DTR wybranego producenta 

urządzenia klimatyzacyjnego.  

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

1. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”. 

2. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

urządzeń. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 

budowie. 

4. Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy wypełnić masą szczelną 

ognioochronną.  

5. Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności i działania, a 

przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wyregulować zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w projekcie.  

6. Całość robót instalacyjnych rurowych należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi budowy i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II „Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe” oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta rur 

i urządzeń. 

7. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne 

aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

8. Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe 

zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową. Wszelkie straty wynikłe 

z wykonania we własnym zakresie ponosi Inwestor.  

9. Przyjęte w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione innymi, 

spełniającymi warunki techniczne oraz posiadającymi atesty i certyfikaty jakości, 

po uzyskaniu akceptacji projektanta. 

10. Przewody instalacji sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych lub 

przeznaczonych do tego szachtach.  

Projektował:  

mgr inż. Paweł Śmiech 

 upr. bud. KL-56/2002 
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6. OŚWIADCZENIE, ZAŚWIADZCZENIA  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niżej podpisani mgr inż. Paweł Śmiech, jako projektant 

Wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania: 

 

PRZEBUDOWY  i  ZMIANY  SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH 

POMIESZCZEŃ  MIESZKALNYCH NA  SOCJALNO – BIUROWE W  BUDYNKU 

DOMU  SENIORA PAN na  działkach  nr  70/1, 70/2, 70/3, 70/4  z obrębu 03-22 jedn. 

ew. 141802_4.0322 przy  ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornej. 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami), zgodnie 

z art.20 ust.4 tej ustawy niniejszym oświadczają, że projekt został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Paweł Śmiech 

upr. nr  KL-56/2002  

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Iwona Zalińska 

upr. nr  SWK/0057/POOS/07  

 

 

 
  

 

   
Luty 2019 r.  
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