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OPIS TECHNICZNY 
CZĘŚĆ INSTALACYJNA 

 

 
SPIS TREŚCI 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania. 

2. Podstawa opracowania. 

3. Zakres opracowania.  

4. Charakterystyka ogólna obiektu oraz projektowanych sieci i instalacji. 

5. Opis sieci i instalacji wewnętrznych. 

5.1  Sieci zewnętrzne wod-kan. 

5.2  Instalacja  wod-kan. 

5.3  Instalacja CO 

5.4  Instalacja zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

5.5  Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 

5.6  Wytyczne sterowania i parametry zasilania urządzeń z napędem elektrycznym. 

6.   Opis wykonania sieci i instalacji wewnętrznych. 

6.1  Sieci zewnętrzne wod-kan. 

6.2  Instalacja  wod-kan. 

6.3  Instalacja CO i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

6.4  Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 

7.   Zestawienie materiałów. 

 

SPIS RYSUNKÓW 

1i. Instalacja wod-kan. Rzut przyziemia. Poziom +1,00 

2.i Instalacja CO. Rzut przyziemia. Poziom +1,00 

3i. Rozwinięcie instalacji CO. 

4i. Instalacja zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Rzut przyziemia. Poziom +1,00 

5i. Rozwinięcie instalacji zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych. 

6i. Instalacja wentylacji. Rzut przyziemia. Poziom +1,00 

7i. Instalacja wentylacji. Przekrój A-A 
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 1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego i instalacji 

wewnętrznych wod-kan, CO, zasilania cieplnego nagrzewnic aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

oraz wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla 

budowanego obiektu: ‘’ Sala gimnastyczna z łącznikiem do budynku publicznej szkoły 

podstawowej  47-300 Krapkowice, Kórnica ul. Główna ‘’ 
 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• projekt architektoniczny rozbudowy obiektu 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu 

• wizja lokalna 

 

 

3. Zakres opracowania 
 

W zakres opracowania wchodzą: 

• przyłącze kanalizacyjne obiektu 

• instalacja wewnętrzna wod-kan obiektu [woda zimna, CWU, kanalizacja sanitarna]  

• instalacja CO obiektu 

• instalacja zasilania cieplnego aparatów grzewczo-wentylacyjnych sali gimnastycznej 

• instalacja wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych 

nowego zaplecza sali. 

Ścieki deszczowe z obiektu odprowadzane będą powierzchniowo. Szczegóły ich odprowadzania 

ujęto w części budowlanej projektu. 
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4. Charakterystyka ogólna obiektu oraz projektowanych sieci i instalacji. 
 

Projektowany obiekt obejmuje dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem  do istn budynku szkoły. 

Dla dostawy mediów [woda zimna, ciepło] oraz odbioru ścieków sanitarnych z nowego obiektu 

wykorzystana będzie istniejąca infrastruktura szkoły. 

• Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istn. kanalizacji sanitarnej Ø200 biegnącej przy 

zachodniej ścianie proj. łącznika łączącego salę gimnastyczną z budynkiem szkoły. 

• Woda zimna doprowadzona będzie odrębnym przewodem z kotłowni w budynku szkoły gdzie 

doprowadzone jest przyłącze wody z wodociągu. Ze względu na zwiększenie 

zapotrzebowania na wodę zaprojektowano nowy odcinek instalacji wody zimnej łączący wlot 

przyłącza wodociągowego z istniejącą i projektowaną instalacją wody zimnej w kotłowni. Na 

odcinku tym przewidziano nowy wodomierz oraz zawór antyskażeniowy. 

• Ciepło dla potrzeb CO oraz nagrzewnic aparatów grzewczo-wentylacyjnych dla sali 

gimnastycznej doprowadzone będzie odrębnymi nitkami z  kotłowni w budynku szkoły. 

Istniejąca kotłownia jest kotłownią węglową pracującą w układzie otwartym. Dla potrzeb sali 

gimnastycznej wykorzystana będzie rezerwa cieplna [zachowana jeszcze z okresu budowy 

szkoły] w istn kotłowni wynosząca ~100 kW [praktycznie jeden z dwu kotłów USP]. Dla potrzeb 

CO wymagane jest 42,6 kW a dla zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 60 kW.  

Zapotrzebowanie ciepła dla aparatów może być ograniczone w okresie wielkich mrozów 

poprzez zmniejszenie wymiany powietrza w sali gimnastycznej. Obydwa nowe obiegi wpięte 

zostaną do istn instalacji kotłowni w następujący sposób: 

Ø Przewody zasilania obiegów z pompami obiegowymi zostaną włączone do istn. 

rozdzielacza zasilania kotłów.  

Ø Przewody powrotu z obiegów zostaną włączone do istn. rozdzielacza powrotu kotłów. 

 

 

5. Opis sieci i instalacji wewnętrznych. 

 

5.1  Sieci zewnętrzne wod-kan. 

 

Przykanalik  kanalizacji sanitarnej. 

• Przykanalik kanalizacji sanitarnej Ø 160 PVC podłączony będzie do istn. kanalizacji sanitarnej 

Ø 200 biegnącej przy zachodniej ścianie proj. łącznika łączącego salę gimnastyczną z 

budynkiem szkoły w studzience oznaczonej jako S1 ist. 
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5.2  Instalacja wod-kan. 

 

Projektowana instalacja wod-kan i CWU obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia socjalno-

sanitarne nowego zaplecza sali gimnastycznej. 

 

Woda zimna 

Woda zimna doprowadzona będzie odrębnym przewodem biegnącym częściowo w istn. kanale 

instalacyjnym w budynku szkoły. Przewód ten włączony będzie do nowoprojektowanego odcinka 

instalacji wodnej szkoły z nowym wodomierzem i zaworem antyskażeniowym podłączonego do 

istn. wlotu przyłącza wodnego. Schemat nowej instalacji wodnej kotłowni pokazano na rysunku 

instalacji wod-kan. 

Centralna ciepła woda 

Woda ciepła wytwarzana będzie w podgrzewaczu elektrycznym pojemnościowym typ SHW 400S, 

o poj. V=400 l. Podgrzewacz zlokalizowano w nowoprojektowanym pomieszczeniu gospodarczym. 

Schemat podłączenia orurowania do podgrzewacza przedstawiono na rysunku instalacji wod-kan. 

Przewidziano min. na doprowadzeniu wody zimnej magnetofiltr oraz zawór bezpieczeństwa a na 

cyrkulacji pompę cyrkulacyjną CWU typ  UP-15-14 BUT 80. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji 

wychodzić będą wspólnie z pomieszczenia gospodarczego i dalej prowadzone będą wzdłuż 

przewodu wody zimnej do punktów poboru. 

Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki jednym przewodem zbiorczym, którego 

przedłużeniem będzie przykanalik podłączony do istn. kanalizacji.  

 

5.3  Instalacja CO. 

 

W zakres opracowania wchodzi odrębny obieg CO z pompą obiegową zasilający 

nowoprojektowane pomieszczenia sali gimnastycznej i zaplecza z instalacji istniejącej kotłowni. 

Obieg ten częściowo prowadzony będzie w istn. kanale instalacyjnym w budynku szkoły obok 

nowego przewodu wody zimnej.  

Zapotrzebowanie ciepła na cele CO wynosi 42,6 kW. Zaprojektowano  instalację  CO  z rur 

stalowych o parametrach  czynnika  grzewczego  wynoszących 90/70 oC.  Przyjęto pompę 

obiegowa CO typ UPS 25-55-180 trójbiegową oraz zawór odcinająco-regulacyjny  [typu Ballorex] 

na głównym przewodzie powrotu instalacji przy istn. rozdzielaczu powrotu kotłów. Elementy te 
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ułatwią skonfigurowanie obiegu do pracy. Kompensacja wydłużeń cieplnych nastąpi na drodze 

samokompensacji. Odpowietrzenie  instalacji  indywidualne  za  pomocą  odpowietrzników  w  

grzejnikach oraz odpowietrzników automatycznych na rurach. Do  ogrzewania  pomieszczeń  

zastosowano  grzejniki  płytowe  zasilane z boku w wersji standardowej oraz higienicznej. 

Grzejniki w wersji higienicznej zastosowano w pomieszczeniach o podwyższonej czystości 

[szatnie, umywalnie i WC]. Regulacja  przepływów  w  instalacji  oraz  indywidualna  regulacja  

temperatury  w  pomieszczeniach  odbywać  się  będzie za  pomocą  zaworów  

termoregulacyjnych z  podwójną  regulacją  z głowicami  termostatycznymi  montowanych  na  

wlotach  do  grzejników. Izolowane  termicznie  będą  wszystkie  przewody. 

 

5.4  Instalacja zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

 

W zakres opracowania wchodzi odrębny obieg grzewczy z pompą obiegową zasilający 

nagrzewnice nowoprojektowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych sali gimnastycznej, z 

istniejącej kotłowni. Obieg ten częściowo prowadzony będzie w istn. kanale instalacyjnym w 

budynku szkoły obok nowego przewodu wody zimnej oraz przewodów CO. Zapotrzebowanie 

ciepła na cele CO wynosi 60kW. Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic może być ograniczone 

w okresie wielkich mrozów poprzez zmniejszenie wymiany powietrza w sali gimnastycznej. 

Nagrzewnice wykonane będą jako bimetalowe tj. z rurek stalowych. Zaprojektowano  instalację  

CO  z rur stalowych o parametrach  czynnika  grzewczego  wynoszących 90/70 oC.  Przyjęto 

pompę obiegowa CO typ UPS 32-80 180 trójbiegową oraz zawór odcinająco-regulacyjny           

[typu Ballorex] na głównym przewodzie powrotu instalacji przy istn. rozdzielaczu powrotu kotłów. 

Elementy te ułatwią skonfigurowanie obiegu do pracy. Na zasilaniu nagrzewnic zabudowane będą 

zawory trójdrogowe z siłownikami dostarczane przez producenta aparatów. Sterowanie ich pracą 

w zależności od pracy aparatów omówiono w punkcie 5.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych 

instalacji nastąpi na drodze samokompensacji. Odpowietrzenie  instalacji  indywidualne  za  

pomocą  odpowietrzników  automatycznych  na rurach. Regulacja  przepływów  w  instalacji  

odbywać  się  będzie za  pomocą  zaworów  regulacyjnych typu MSV-C na powrotach z 

nagrzewnic. Izolowane  termicznie  będą  wszystkie  przewody.   
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5.5  Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 

 

Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej 

Wymiana powietrza wynosi 2wym/h = 4000 m3/h. Dla tej ilości powietrza przyjęto nawiew przez 2 

aparaty grzewczo-wentylacyjne typu UGW/O-4-B;III-W;90/70-T;6 o wydajności 2000 m3/h każdy z 

nagrzewnicą wodną umożliwiającą nagrzew powietrza nawiewanego w okresie zimowym. Każdy z 

aparatów może pracować niezależnie. Przed włączeniem do pracy aparatów w okresie zimowym 

musi być włączona pompa obiegowa dla tych aparatów. Wyposażone są one w skrzynki czerpne 

z przepustnicami na wlocie powietrza zewnętrznego i obiegowego. Sterowanie płynnym 

otwarciem przepustnic odbywać się będzie za pomocą siłowników. Dodatkowo wydajnością 

aparatów można regulować stosując przełączenie gwiazda/trójkąt w skrzynce zasilająco-sterującej 

aparaty. Dodatkowo aparaty wyposażono w regulatory pomieszczeniowe regulatory temperatury 

utrzymujące zadaną [z zakresu 8-30oC] temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku stwierdzenia 

odchyłki od temperatury ustawionej regulator wysyła sygnał korygujący otwarcie zaworu 

trójdrogowego na zasilaniu nagrzewnicy aparatu. Zabezpieczeniem przed uszkodzeniem 

nagrzewnic stanowić będzie termostat przeciwzamrożeniowy. Termostat ten w przypadku spadku 

temperatury wylotowej powietrza poniżej 5 oC wyłącza wentylator, zamyka przepustnicę powietrza 

zewnętrznego i otwiera całkowicie zawór wody grzejnej nagrzewnicy. Układ wraca do normalnego 

stanu pracy automatycznie po wzroście temperatury nagrzewnicy. 

Wywiew z sali realizowany będzie przez dwa niezależnie pracujące wentylatory dachowe 

trójbiegowe typu DAs-250 P3. Wentylatory wyposażone będą w tłumiki i razem z nimi 

zamontowane na podstawach dachowych typu B/III zaopatrzonych w przepustnice regulowalne 

sterowane siłownikami. 

W celu uniknięcia zbierania się ciepłego powietrza pod dachem hali zaprojektowano 2 

destryfikatory, [wentylatory zamontowane pod dachem] które spychać będą ogrzane powietrze w 

kierunku podłogi hali. Włączane i wyłączanie destryfikatorów termostatem umieszczonym przy 

destryfikatorze nastawionym na temperaturę wyższą od temp. w strefie pracy tj.  [16oC] o 5oC oraz 

ręczne. 

 

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 

 

Wywiew z pomieszczeń zaprojektowano za pomocą dwubiegowych wentylatorów łazienkowych 

typu DX 200 o wydajności 50/110 m3/h. Dla pomieszczeń o wymaganej zwiększonej wymianie 

powietrza [szatnie i łaźnie] przewidziano nawiew powietrza z dogrzewem elektrycznym w okresie 
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zimowym. Włączanie do pracy układu nawiewnego i jego wyłączanie ręczne. Włączanie i 

wyłączanie układów nawiewnych ma być zespolone z włączaniem i wyłączaniem wentylatorów 

wywiewnych z tych pomieszczeń. Dla szatni [2 wym/h = 90m3/h] przyjęto wentylator kanałowy 

nadmuchowy RR 100A o wydajności 100m3/h oraz nagrzewnicę EHR-R 0,4/100 o mocy 0,4 kW.  

Dla umywalni [2 wym/h + 2 x 50 m3/h = 190m3/h] przyjęto wentylator kanałowy nadmuchowy RR 

125 C o wydajności 190m3/h oraz nagrzewnicę EHR-R 0,9/125 o mocy 0,9 kW. Dodatkowo w 

skład układów nawiewnych wchodzą filtr [przed wentylatorem] i tłumik [za wentylatorem] a przed 

nagrzewnicą. W działaniu układu nawiewnego przewidziano blokadę włączenia nagrzewnicy przy 

nie włączonym wentylatorze nadmuchowym. Nagrzewnice wyposażone są fabrycznie w dwu 

poziomowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. 1 próg wyłączenia awaryjnego 60oC  

[odblokowanie wyłączenia: automatyczne  - przy spadku temperatury poniżej 60oC]. 2 próg 

wyłączenia awaryjnego 90oC   [odblokowanie tylko ręczne]. Do nagrzewnicy zamówiono 

elektroniczny regulator temperatury powietrza wylotowego typ EHS z czujnikiem TFK na wylocie z 

nagrzewnicy. 

 

Informacje o sterowaniu i parametrach poszczególnych urządzeń podano w punkcie 5.6  

 

5.6 Wytyczne sterowania i parametry zasilania urządzeń z napędem elektrycznym. 

 
Lp Wyszczególnieni

e 

Podgrzewacz elektryczny  

SHW 400S 

Pompa cyrkulacyjna 

CWU 

UP 15-14 BUT 

Pompa obiegowa CO 

UPS 25-55 180 

1 Oznacz. na rys. 1. 6. pompa obiegowa CO 

2 Wyt. montażu Podgrzewacz stojący  na przewodzie 

cyrkulacyjnym 

na przewodzie pod stropem w 

istn. kotłowni 

3 Dane techniczne zasilanie jednotaryfowe ~400V, 

6kW 

230V, 25W 230V, 80/90/105 W 

pompa 3-stopniowa 

4 Wyt. sterowania Praca ciągła. 

włączanie do pracy i wyłączanie 

ręczne 

włączanie do pracy i 

wyłączanie ręczne 

włączanie do pracy i 

wyłączanie ręczne 

     

  Pompa obiegowa aparatów 

grzewczo-wentylacyjnych 

UPS 32-80 180 

Destrifikatory 

[wentylatory 

podstropowe] 

DSp-1 

Wentylatory wywiewne sali 

gimnastycznej 

DAs-250 P3 

1 Oznacz. na rys. pompa obiegowa aparatów DSp-1 W1 
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2 Wyt. montażu na przewodzie pod stropem w 

istn. kotłowni 

Montaż obu 

destryfikatorów pod 

stropem hali do 

konstrukcji hali 

Montaż na dachu na tłumiku 

TOS 250 umocowanym 

napodstawie dachowej BIII z 

przepustnicą ustawialną z 

siłownikiem elektrycznym 

BelimoBelimo 

 

3 Dane techniczne 230V, 

135/205/240W 

pompa 3-stopniowa 

Destryfikator 

[wentylator 

podstropowy] 

typ DSp-1,  

łącznie 2 szt. 

Parametry silnika 

0,13 [kW], 230[V], 

0,59[A] 

Wentylator dachowy 3-

biegowy  

Das–200-P3 z wyposażeniem 

jw. 

Łącznie 3 szt. 

Parametry silnika 

0,18/0,3/0,75 kW, 

400V 

4 Wyt. sterowania włączanie do pracy i wyłączanie 

ręczne 

Pompa musi być włączona przed 

włączeniem aparatów grzewczo-

wentylacyjnych w okresie 

zimowym 

Praca okresowa. Każdy 

destryfikator pracuje 

odrębnie. Włączane i 

wyłączanie 

termostatem 

umieszczonym przy 

destryfikatorze 

nastawionym na 

temperaturę wyższą od 

temp. w strefie pracy 

 [16oC] o 5oC. 

Przewidzieć możliwość 

ręcznego włączania i 

wyłączania 

nadrzędnego wobec 

termostatu 

Praca okresowa. Każdy 

wentylator pracuje odrębnie. 

Włączanie i wyłączanie 

ręczne 

 

5 Uwagi   Do każdego wentylatora 

dostarczony będzie zestaw 

rozruchowy S-Z/Das-250/P3 

umożliwiający ręczne 

przełączanie go na dowolny 

bieg pracy.   

     

  Aparat ogrzewczo-wentylacyjny  

typ UGW/O-4-B;III-W;90/70-T;6 

Wentylator łazienkowy  

DX-200 

Wentylator nawiewny  

RR 100A, 
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z nagrzewnicą wodną III rzędową 

bimetaliczną 

1 Oznacz. na rys. Agw W2 IIIa 

2 Wyt. montażu W sali gimnastycznej na 

konstrukcji na ścianie 

Na wlotach rur 

wentylacyjnych  

Ø 100 wyprowadzonych 

nad dach. 

Na kanale nawiewnym  

Ø 100 

3 Dane techniczne Łącznie 2 szt. 

Wentylator HCFT/6-400, dla poł 

w trójkąt 0,11kW, 0,3A, 400V 

dla poł. w gwiazdę 0,05kW, 0,1A, 

400V 

Wyposażenie dodatkowe: 

• Skrzynka zasilająco-

sterująca ZS-1/2 „sygnał 

ciągły), on/off, przełącznik 

Δ/Y 

• Skrzynka czerpna 

aparatów  typ SkCz/O-4-F-

NE z filtrem i sterowaniem 

za pomocą siłowników o 

płynnego stopnia otwarcia 

przepustnic na powietrzu 

zewnętrznym i obiegowym 

wraz ze skrzynką do 

sterowania siłownikami 

[napięcie zasilania 

siłowników 24V] 

• Regulator temperatury 

pomieszczeniowy RT 

„sygnał ciągły” 24V AC. 

Regulator kontroluje 

ustawioną na nim [zakres 

8-30oC] temperaturę 

pomieszczeniu i w razie 

stwierdzenia odchyłki 

generuje sygnał sterujący  

do siłownika zaworu 

trójdrogowego na zasilaniu 

nagrzewnicy aparatu 

Łącznie 8 szt. 

Wentylator 2-biegowy. 

Zmiana prędkości 

przełącznikiem DSEL 

zamówionym z 

wentylatorem 

Parametry silnika 

230V, 34W, 0,14A 

Łącznie 2szt 

Parametry silnika 

41W, 230V 
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czynnikiem grzewczym z 

kotłowni. 

• Termostat 

przeciwzamrożeniowy 

TPZ2 termostat ten w 

przypadku spadku 

temperatury wylotowej 

powietrza poniżej 5 oC 

wyłącza wentylator, 

zamyka przepustnicę 

powietrza zewnętrznego i 

otwiera całkowicie zawór 

wody grzejnej 

nagrzewnicy. Układ 

powróci do normalnego 

stanu pracy automatycznie 

po wzroście temperatury 

nagrzewnicy. 

• Zawór trójdrogowy z 

siłownikiem „sygnał ciągły” 

24V AC dn25 na zasilaniu 

nagrzewnicy aparatu 

czynnikiem grzewczym z 

kotłowni. 

4 Wyt. sterowania Praca okresowa. Każdy aparat 

pracuje odrębnie. Włączanie do 

pracy i wyłączanie ręczne. 

Automatyczny nadzór nad pracą 

aparatu za pomocą regulatora 

temperatury RT i termostatu 

przeciwzamrożeniowego TPZ2. 

Włączenie do pracy aparatu w 

okrasie grzewczym musi być 

poprzedzone załączeniem 

pompy obiegowej czynnika 

grzewczego aparatów. 

Praca okresowa. Każdy 

wentylator pracuje 

odrębnie. Włączanie do 

pracy i wyłączanie 

ręczne. Wyłączenie z 

opóźnieniem 

czasowym. 

• W pom. WC 

personelu 

włączanie razem 

ze światłem. 

• W pom. 

gospodarczym 

odrębnym 

przyciskiem 

• W 

Praca okresowa. Każdy 

wentylator pracuje odrębnie. 

Włączanie do pracy i 

wyłączanie ręczne. Włączanie 

i wyłączanie zespolone z 

włączaniem i wyłączaniem 

wentylatora wywiewnego W2. 
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pomieszczeniach 

szatni [chłopców 

i dziewczyn] 

włączanie i 

wyłączanie 

zespolone z 

włączaniem i 

wyłączaniem 

wentylatora 

nawiewu IIIa. 

Przewidzieć 

możliwość 

niezależnego [od 

nawiewu] 

włączania i 

wyłączania 

wentylatora.  

• W pom umywalni 

[chłopców i 

dziewczyn] 

włączanie i 

wyłączanie obu 

wentylatorów w 

kabinach 

zespolone z 

włączaniem i 

wyłączaniem 

wentylatora 

nawiewu IIIb. 

Przewidzieć 

możliwość 

niezależnego  

[od nawiewu]  

włączania i 

wyłączania 

każdego z 

wentylatorów 

razem ze 

światłem w 

kabinie.  
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  Wentylator nawiewny  

RR 125C, 

Nagrzewnica 

elektryczna kanałowa  

EHR-R 0,4/100 

Nagrzewnica elektryczna 

kanałowa  

EHR-R 0,9/125 

1 Oznacz. na rys. IIIb Va Vb 

2 Wyt. montażu Na kanale nawiewnym  

Ø 125 

Na kanale nawiewnym  

Ø 100 

Na kanale nawiewnym  

Ø 125 

3 Dane techniczne Łącznie 2szt 

Parametry silnika 

72W, 230V 

Łącznie 2szt 

Parametry 

0,4kW, 230V 

Łącznie 2szt 

Parametry 

0,9kW, 230V 

4 Wyt. sterowania Praca okresowa. Każdy 

wentylator pracuje odrębnie. 

Włączanie do pracy i wyłączanie 

ręczne. Włączanie i wyłączanie 

zespolone z włączaniem i 

wyłączaniem wentylatorów 

wywiewnych W2 w obu 

kabinach.. 

Praca okresowa. Każda 

nagrzewnica pracuje 

odrębnie. Włączanie do 

pracy i wyłączanie 

ręczne. Nagrzewnica 

wyposażona jest w 2 

poziomowe 

zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 1 próg 

wyłączenia awaryjnego 

60oC  [odblokowanie 

automatyczne]. 2 próg 

wyłączenia awaryjnego 

90oC  [odblokowanie 

ręczne] 

Przewidzieć blokadę 

włączenia przy nie 

włączonym 

wentylatorze 

nawiewnym IIIa. 

Praca okresowa. Każda 

nagrzewnica pracuje 

odrębnie. Włączanie do pracy 

i wyłączanie ręczne. 

Nagrzewnica wyposażona jest 

w 2 poziomowe 

zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 1 próg 

wyłączenia awaryjnego 60oC  

[odblokowanie 

automatyczne]. 2 próg 

wyłączenia awaryjnego 90oC  

[odblokowanie ręczne] 

Przewidzieć blokadę 

włączenia przy nie włączonym 

wentylatorze nawiewnym IIIb.. 

5 Uwagi  Do nagrzewnicy 

zamówiono 

elektroniczny regulator 

temperatury powietrza 

wylotowego typ EHS z 

czujnikiem TFK na 

wylocie z nagrzewnicy. 

Do nagrzewnicy zamówiono 

elektroniczny regulator 

temperatury powietrza 

wylotowego typ EHS z 

czujnikiem TFK na wylocie z 

nagrzewnicy. 
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6. Opis wykonania sieci i instalacji wewnętrznych 

 

6.1  Sieci zewnętrzne wod-kan. 

 

Roboty ziemne i montażowe 

Ze względu na bliskość istn. sieci kanalizacyjnej w stosunku do istn i proj. obiektów prace ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne rozpocząć od przekopów kontrolnych mających  na 

celu ustalenie rzeczywistego położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne 

wykonywać w obecności i pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli właścicieli istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Dla przykanalika sanitarnego stosować podsypkę i nadsypkę piaskową 

o grubości 20 cm. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rury  i  kształtek  dla kan. zewnętrznej  z  

PVC, klasy S.  

Próba  szczelności  instalacji   

Po  zmontowaniu  przykanalika [przed  jego zasypaniem]  należy  go dokładnie  przepłukać  a  

następnie sprawdzić jego szczelność [przy całkowicie napełnionym rurarzu]. 

 

6.2 Instalacja wewnętrzna wod-kan. 

 

Wykonanie instalacji 

Dla odcinków kanalizacji prowadzonej pod posadzką zastosować podsypkę i nadsypkę piaskową 

gr. ~10cm. Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić w bruzdach a piony wyprowadzone 

nad dach po ścianach. 

Orurowanie wodne prowadzić po ścianach [główne przewody rozprowadzające] oraz w bruzdach 

w ścianach [podejścia do przyborów.]  Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych. Rury 

wody zimnej prowadzone w bruzdach należy owinąć folią. Zastosować dla wody: Rury  i  kształtki  

z  PP z przekładką aluminiową PN 20, łączone  za  pomocą  zgrzewania polifuzyjnego;  dla 

kanalizacji: Rury kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji wewnętrznej HT/PVC-U, oraz 

zewnętrznej klasy N. Armatura czerpalna typowa [dla umywalek i zlewów baterie stojące z 

zaworkami odcinającymi na podejściach] 

Próba  szczelności  i  regulacja  instalacji   

Po  zmontowaniu  instalację [przed  zakryciem  bruzd]  należy  dokładnie  przepłukać  a  

następnie:  

• sprawdzić szczelność kanalizacji  

• wykonać  próbę  ciśnienia instalacji na 1 [MPa]   zgodnie  z  wytycznymi  producenta rur. 
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Izolacja  termiczna 

Po  wykonaniu  próby  ciśnienia  przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować  pianką PE 

o grubości 13 mm. 

 

6.3 Instalacja CO i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

 

Orurowanie prowadzić po ścianach  Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych.. 

Zastosować rury  stalowe czarne ze szwem wg PN-74/B-74200 łączone przez spawanie. Odcinki 

prowadzone w istn. kanale ze względu na trudności w wykonywaniu spawania łączyć przez 

skręcanie na złączki czarne. 

Próba  szczelności  i  regulacja  instalacji   

Po  zmontowaniu  instalację [przed  zakryciem  bruzd]  należy  dokładnie  przepłukać  a  

następnie  wykonać  próby  szczelności  na  0,5 [MPa].  Po  stwierdzeniu  szczelności  instalacji  

wykonać  próbę  cieplna  instalacji  w  wraz  z  jej  odpowietrzeniem  oraz  ewentualną  korektą  

nastaw  zaworów. 

Izolacja  termiczna 

Po  wykonaniu  próby  ciśnienia  wszystkie przewody należy zaizolować  pianką PE w płaszczu z 

folii aluminiowej. 

o następujących grubościach: 

• przewody o średnicach  Ø 15 – grubość izolacji 25mm 

• przewody o średnicach  Ø 20 – grubość izolacji 40mm 

• przewody o średnicach  Ø 25 i  Ø  32 – grubość izolacji 50mm 

• przewody o średnicach  Ø 40 i  Ø  50 – grubość izolacji 70mm 

 

6.4  Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 

 

Uwagi ogólne  

Urządzenia wentylacji montować do konstrukcji hali [słupy, belki, ściany] z wykorzystaniem 

konstrukcji wsporczych wg branży budowlanej. Przy montażu urządzeń należy przestrzegać 

wymagań zawartych instrukcjach montażu lub DTR urządzeń.  

Uwagi szczegółowe 

• Montaż agregatów grzewczo-wentylacyjnych do ściany hali gimnastycznej za pomocą 

konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem łap w dolnej części obudowy.  
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• Montaż wentylatorów wywiewnych z hali gimnastycznej na podstawach dachowych 

zamocowanych do konstrukcji dachu wg branży budowlanej. 

• Montaż układów nawiewnych do pomieszczeń szatni i umywani wykonać jak montaż 

przewodów wentylacyjnych Ø 100 i Ø 125. Wszystkie elementy tego układu [wentylatory, 

nagrzewnice itp.] są dostosowane fabrycznie do montażu w kanale wentylacyjnym. 

 

 

7. Zestawienie materiałów. 
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