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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie stanowi kompletne rozwiązanie dla instalacji wentylacji-klimatyzacji w Sali 
Widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury  ul. Prudnicka 7. Zawiera ono szczegółowy opis 
poszczególnych instalacji oraz przyjętych rozwiązań projektowych ,wytyczne dla innych branż oraz 
obliczenia zysków ciepła , hydrauliki przewodów i bilans energetyczny projektowanych instalacji 
oraz dla wszystkie dane dla potrzeb wykonawstwa instalacji wentylacji-klimatyzacji . 
 

2.1.Opis funkcjonalny projektowanych instalacji  

2.1.Charakterystyka obiektu  
 
Projektowane instalacje będą wbudowywane do istniejącego budynku oraz zaprojektowana dla 
części nowoprojektowanej. Sala widowiskowa znajduje się na parterze budynku . Do sali przylega 
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piętrowa część budynku z pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi i projektornią kina oraz 
parterowa z pomieszczeniami klubowymi. W części piwnicznej znajdującej się pod salą znajdowała 
się wentylatornia, na dzień dzisiejszy zdemontowana. Pozostałe urządzenia znajdujące się jeszcze 
w piwnicy należy bezwzględnie usunąć robiąc miejsce dla nowej instalacji. 
W sali widowiskowej funkcjonuje instalacja c.o. i w okresie zimowym zapewnia ogrzewanie 
pomieszczeń. W budynku znajduje się indywidualny węzeł cieplny obliczony na potrzeby c.o. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Inwestora istnieją rezerwy na potrzeby ciepła technologicznego 
dla wentylacji – klimatyzacji. 
 
Sala Krapkowickiego Domu Kultury to wielofunkcyjne pomieszczenie wykorzystywane w 
zależności od aranżacji na: 
§ salę kinową  
§ salę widowiskowo-koncertową  
§ scenę teatralną lub kabaretową  
§ salę konferencyjną 

 
Przewiduje się ,że w sali będzie jednorazowo mogło przebywać do 200 osób na sali widowiskowej 
oraz dodatkowo ok. 50 osób na scenie, która w tym celu zostanie wydłużona.  Taki sposób jej 
użytkowania wymusza zastosowanie klimatyzacji zapewniającej dopływ dużej ilości świeżego 
powietrza . Minimalna ilość zgodnie z wymogami Dz.U. nr75 to 7.500m3/h . Duże ilości powietrza 
klimatyzacyjnego implikują także zastosowanie wielkogabarytowych urządzeń i stosunkowo 
dużych kanałów wentylacyjnych. Istniejące murowane kanały wentylacyjne prowadzące z sali 
widowiskowej na poddasze są nieszczelne i nie warunkują prawidłowej pracy klimatyzacji. 
Najlepszym miejscem na zlokalizowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji jest piwnica ( jak było 
dotychczas) Znajduje się ona pod klimatyzowaną salą i posiada gotową czerpnię powietrza 
zewnętrznego jak i blisko umieszczoną komorę wywiewną z sali widowiskowej z możliwym 
wyciągiem zużytego powietrza spod foteli ostatnich 6.rzędów. 
Dodatkowa instalacja klimatyzacji nawiewo- wywiewnej zaprojektowana została dla obiektu 
stanowiącego dobudowę do głównej bryły a zawierającą pomieszczenia obsługi sali w postaci nie 
istniejących do teraz garderób (pom. 1.5;1.6) oraz sali ogólnej (pom.2.4). 
Ilość powietrza wentylacyjnego określa się dla tej części na 2.500m3/h. W celu zapobieżenia 
poboru klimatyzowanego powietrza z sali widowiskowej do chłodzenia projektorów kinowych ( 
podciśnienie wywierane przez wentylatory wyciągowe) dostarczone będzie powietrze trzecim 
układem wentylacyjnym w strefę pracy projektorów. 

2.2. Charakterystyka instalacji 
2.2.1.Uwarunkowania dla rozwiązań projektowych    
Przy projektowaniu instalacji kierowano się następującymi kryteriami uzgodnionymi z 
użytkownikiem :        
o   Sala  widowiskowa  ma  istniejący  wystrój i charakterystykę akustyczną, projektowana  instalacja  
nie  może  go  burzyć i powinna współgra ć z istniejącym wyposażeniem   obiektu.   

o Przy doborze urządzeń oraz materiałów instalacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
poziom hałasu wytwarzanego przez instalację. Praca instalacji musi być praktycznie niesłyszalna 
w klimatyzowanej sali. Dopuszczalny poziom hałasu wywołanych pracą instalacji zgodnie z PN to 
35dBA 
o Sala widowiskowa może mieć bardzo różną scenografię dlatego projektowany rozdział 
powietrza powinien być na tyle elastyczny ,aby można było go dostosować do zmieniającej się 
zabudowy i sposobu wykorzystywania sali. 
o Inwestor dysponuje ściśle określonym budżetem planowanej instalacji wentylacji-klimatyzacji . 
Rozwiązania techniczne muszą być zoptymalizowanym połączeniem funkcjonalności , 
nowoczesności technicznej oraz możliwości finansowych KDK. 
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 2.2.2. Rozwiązania projektowe 

o Sala Widowiskowa będzie wyposażona w jeden układ wentylacyjno-klimatyzacyjny 
umożliwiający pracę ze zmienną ilością świeżego powietrza uzależnioną od jakości powietrza 
wewnętrznego oraz filtrowanie , chłodzenie lub dogrzewanie powietrza nawiewanego w zależności 
od aktualnych potrzeb temperaturowych w hali. 
o Do przygotowania powietrza klimatyzacyjnego przewiduje się zastosowanie centrali 
wewnętrznej. Dzięki zmiennemu stopniowi recyrkulacji i obiegowi chłodniczemu centrala zapewni 
ekonomiczną pracę w zakresie temperatur –15oC do +35oC . 
Centrale będą posiadały własne zabudowane w urządzeniu sterownice zasilająco-sterujące. 
Centrala będzie wymagała tylko jednego zasilenia z rozdzielni elektrycznej. Kontrola pracy i 
sterowanie będzie się odbywało z pulpitu operatorskiego z klimatyzowanego pomieszczenia 
połączonego z centralą jedną wiązką kabli. Pozostałe czujniki , regulatory i przełączniki będą 
zamontowane i fabrycznie okablowane wewnątrz urządzenia.  
Wszystkie kanały w projektowanych instalacjach będą miały wykładzinę dzwiękochłonną. Kanały 
prowadzone na zewnątrz będą wyklejone od wewnątrz płytami z wełny mineralnej z welonem 
IBB80 gr20mm i dodatkowo zaizolowane cieplnie od zewnątrz. wykonane w technologii ALP-Noise 
(30mm płyty poliuretanowe w powłoce z grubej folii aluminiowej wyklejone od wewnątrz materiałem 
tłumiącym z welonem) . Wewnątrz budynku w klimatyzowanej sali kanały będą wyklejone od 
wewnątrz matami Armaduct gr10mm. Ponadto na kanałach tuż przy centrali przewiduje się 
zastosowanie dodatkowych tłumików kulisowych do wytłumienia niskich częstotliwości. 
o Nawiew powietrza do sali będzie prowadzony przez rząd nawiewników umieszczonych nad 
stropem sali. Będzie on pomalowany fabrycznie w kolorze sufitu. Wszystkie podłączenia do 
nawiewnika będą umieszczone z boku i będą całkowicie niewidoczne z sali. Nawiew powietrza do 
sali realizowany będzie dwutorowo. Do rejonu sali bezpośrednio powietrze będzie doprowadzane 
wysokoindukcyjnymi nawiewnikami wirowymi. Dodatkowe nawiewniki znajdować się będą nad 
sceną i ekranem. Wywiew z sali realizowany będzie poprzez wywiewne kratki liniowe 
zamontowane pod siedzeniami ostatnich rzędów foteli. Takie rozwiązanie zapewni cichy i 
równomierny napływ powietrza w cały roboczy obszar sali.  

22.3. Kategoria projektowanych instalacji klimatyzacji 

Projektowaną instalację sklasyfikowano wg EN13779:2002 jako : 
Klimatyzację częściową  (THM-C3) 
Instalacje takie zapewniają pełna regulację temperatury przy chłodzeniu i ogrzewaniu we 
współpracy z instalacją c.o. bez indywidualnej regulacji wilgotności . Wilgoć z pomieszczenia 
będzie usuwana wynikowo podczas procesu schładzania powietrza. 

3.1.1.  Oddziaływanie projektowanych instalacji na środowisko 

Projektowane instalacje nie będą miały negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Powietrze 
usuwane przez instalacje wentylacyjne będą obojętne dla środowiska. Agregat chłodniczy będzie 
wyposażone w dźwiękochłonną obudowę sprężarek. Centrala klimatyzacyjna dachowa będzie 
ustawiona na zewnątrz z dala od miejsc stałego przebywania ludzi i poziom hałasu emitowanego 
przez te urządzenia będzie niższy od 59dBa . Hałas taki będzie panował w odl. 10m. od 
urządzenia. Im dalej odczuwanie hałasu będzie niższe. 
4.1.  Bilans powietrzny i cieplny klimatyzowanych pomieszczeń 
 
W punkcie 6.7.1 zamieszono wydruki z obliczeń zysków ciepła . Na ich podstawie obliczono ilości 
powietrza wentylacyjnego. Poniżej w tabeli zestawiono ich wyniki 
 

   nazwa   kub.  liczba  
wymagana 

moc  nawiew wywiew  krotn  

 Nr.pom. 
pomieszczeni

a   m3  osób  
chłodni

cy   m3/h m3/h  wymian  

   
1.8; 
1.8a  

sala 
widowiskowa   1568  200  55kW   7500 6800  4,8  
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1.4; 
1.5; 
2.4  

garderoba 1 
garderoba 2 
sala ogólna   

43,2 
50,4 

167,4  

6 
6 

15  

1592 
1640 
7641   

270,55 
283,64 
1679,4 

270,55 
283,64 
1697,4  

6,3 
5,6 

10,0  
   2.5  projektorownia   75  2  -   1000 150  5,0  
*
* 

Nominalne  ilości  powietrza  obliczono  na  podstawie  zysków  ciepła  w   poszczególnych  
pomieszczeniach  . 

 Przyjęto dla lata obliczeniowa temperaturę wew.= 24'C   H=60% przy  zewnętrznej ti=30.5'C   i H=45%  

 

 
 
       

5.1. Dobór urządzeń         

5.1.1. Dobór centrali  nawiewno-wywiewnej  dla instalacji 1N-1W   
 dane nawiew     

 • - Typ centrali: GOLEM G-3S 
 • - ilość powietrza wentylacyjnego V=7.500m3/h 
 • - wymiennik krzyżowy 1200 z by`passe 
 • - spręż zewnętrzny    ∆p=240Pa     
 • - moc chłodnicy  43,9kW z 2-stopniową regulacją mocy   
 • - moc nagrzewnicy 53,0kW z 2-stopni ową regulacją mocy  
 •  - jednostopniowa filtracja    G4 kieszeniowy     
 •        - układ 2 zespolonych przepustnic z siłownikami liniowymi   
 • - kompletny układ automatyki     
 • -wykonanie –centrala wewnętrzna     
 dane wywiew     
 • - ilość powietrza wentylacyjnego V=7500m3/h    
 • - spręż zewnętrzny    ∆p=200Pa     
 dane techniczne w załączniku rysunkowym 
 

5.1.2. Dobór centrali  nawiewno-wywiewnej  dla instalacji 2N-2W   
 dane nawiew     

 • - Typ centrali: GOLEM D1 
 • - ilość powietrza wentylacyjnego V=2.500m3/h 
 • - wymiennik krzyżowy 1200 z by`passe 
 • - spręż zewnętrzny    ∆p=250Pa     
 • - moc chłodnicy  14,6kW z 2-stopniową regulacją mocy   
 • - moc nagrzewnicy 14,8kW z 2-stopni ową regulacją mocy  
 •  - jednostopniowa filtracja    G4 kieszeniowy     
 •        - układ 2 zespolonych przepustnic z siłownikami liniowymi   
 • - kompletny układ automatyki     
 • -wykonanie –centrala wewnętrzna     
 dane wywiew     
 • - ilość powietrza wentylacyjnego V=7500m3/h    
 • - spręż zewnętrzny    ∆p=200Pa     
 dane techniczne w załączniku rysunkowym 
 
 

5.1.3. Dobór centrali  nawiewnej  dla instalacji 3W  
 dane nawiew     

 • - Typ centrali: GOLEM D-1S580 
 • - ilość powietrza wentylacyjnego V=1.000m3/h 
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 • - spręż zewnętrzny    ∆p=250Pa     
 • - moc chłodnicy  6,5kW z 2-stopniową regulacją mocy   
 • - moc nagrzewnicy 13,5kW z 2-stopni ową regulacją mocy  
 •  - jednostopniowa filtracja    G4 kieszeniowy     
 •        - układ 2 zespolonych przepustnic z siłownikami liniowymi   
 • - kompletny układ automatyki     
 • -wykonanie –centrala wewnętrzna     
 dane techniczne w załączniku rysunkowym 
 
 
6.1.1. Dobór nawiewników     
 
W instalacji projektuje się nawiewniki typ BPN3 ze skrzynką rozprężną produkcji GRYFIT. 
Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprężną posiada wymiary 595x595mm, co wpasowuje go w pole 
istniejącego stropu podwieszonego. Posiada przepustnicę skrzynki VFP do regulacji wstępnej. 
Zaprojektowane nawiewniki po odpowiednim ustawieniu dysz zapewnią dopływ powietrza do 

strefy pracy z prędkością vx= 0,25-0,35m/s i ∆tx=1,5-2K . Zdolność chłodząca νx=(3,1-4,8 K) –
spełnione kryterum Rydberga zarówno dla wykorzystania sali z widownią i jako sala baletowa. 
7.1.Charakterystyka materiałów i wytyczne do montażu instalacji  
7.1.1.Urządzenia i sieć przewodów wentylacyjnych  
-centrale wentylacyjne (klimatyzacyjna)  i wentylatory 
Przed montażem centrali należy sprawdzić wymiary konstrukcji wsporczej wykonanej wg rys. 
Centralę postawić na podkładkach z gumy komorowej twardej grub. 25mm zapewniające 
amortyzację drgań i połączyć z konstrukcją tak aby uniemożliwić jej przesunięcie. 
Centralę dostarczona  będzie  w  całości  ,  dodatkowego  montażu  nie  wymaga. 
Gdyby okazało się, że centrala w piwnicy nie może zostać wprowadzona w całości należy 
uzgodnić z dostawcą jej możliwości dostawy w elementach.  
Poza wymienionymi wyżej uwagami całość prac wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL 2002r  
Wytyczne do prób i rozruchu instalacji wg 6.6 . Przed przystąpieniem do rozruchu należy dokonać 
prób szczelności instalacji wg PN-B/760001:1996  
7.1.2.Wytyczne sterowania i automatyki  instalacji wentylacji i klimatyzacji  
Projektowane instalacje klimatyzacyjne będą wyposażone w urządzenia kompletnie wyposażone w 
elementy AKPiA oraz całkowicie okablowane . Wymagają jedynie podłączenia zasilania oraz 
kasety sterowniczej i czujnika jakości powietrza pomieszczeniowego . Okablowanie zewnętrzne wg 
projektu branży elektrycznej Kaseta i czujnik będą dostarczone w komplecie z centralą. Układ 
automatyki każdej z central realizuje następujące funkcje : 
Sygnalizację następujących wielkości 
  sygnalizację zabrudzenia filtrów   powietrza  
 sygnalizację awarii wentylatora /braku sprężu/sygnalizację pracy poszczególnych sprężarek  
  sygnalizację stanów awaryjnych układu chłodniczego  

  sygnalizacja  zbiorcza  wszelkich  stanów  awaryjnych powinna  być przenoszona  do  kaset 
zdalnego sterowania   
Pomiary następujących wielkości   
  temperatura powietrza zewnętrznego   
  temperatura powietrza usuwanego z pomieszczeń  

 temperaturę powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu  czasu pracy poszczególnych 
sprężarek i silników  
Regulację następujących wielkości      
 temperaturę  w  pomieszczeniach  klimatyzowanych zgodnie  z  potrzebami  nastawianymi  w 

klimatyzowanych pomieszczeniach   / w zakresie 20-25’C/   
regulację stopnia recyrkulacji w     zależności od parametrów temperaturowych i 
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jakościowych powietrza usuwanego , zewnętrznego i aktualnie żądanego trybu pracy  
 

8.1.  Wytyczne wykonania robót towarzyszących 
Roboty budowlane 
W ramach niniejszego projektu należy wykonać wszystkie roboty budowlane związane z instalacją 
wentylacji i klimatyzacji , a w szczególności : 

o Wykonanie   otworów   dla przejść kanałów przez ściany   budynku z   uszczelnieniem   , 
 uzupełnieniem    tynków    i przemalowaniem rejonu    przebić.    Dla przejścia    kanałów 
 większych niż 600mm wykonać nadproże    

Wykonać konstrukcję wsporczą pod centralę klimatyzacyjną na dachu. Do jej wykonania użyć 
profili zimnogiętych 80*80*4 wg EN10219 ze stali S235JR (St3SX) Szczegóły wykonania 
konstrukcji opisano na rysunku 5/6  
o Zakupić i zamontować drabinę kotwioną z pałąkami ochronnymi ZARGES 4320(1) o 
wysokości 4,8m. Drabinę zamontować przed przystąpieniem do robót i pozostawi ć dla późniejszej 
eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej. 
Roboty sanitarne 
Centrala będzie wyposażona w syfony skroplin , skropliny będą spływały na dach skąd przez rynny 
do kanalizacji deszczowej  
Roboty elektryczne 
Okablowanie zewnętrzne centrali –przewód zasilający i sterowniczy pomiędzy kasetą sterowniczą i 
centralą wykonane zostanie wg oddzielnego opracowania przez wykonawcę instalacji elektrycznej 
budynku.  
Podłączenia okablowania do urządzeń wykona serwis producenta centrali GOLEM 
8.1.Zalecenia do prób i odbioru instalacji.  
Rozruch instalacji powinna przeprowadzić firma wykonująca instalację AKP , najlepiej przy udziale 
dostawcy głównych urządzeń . 
8.1.1.     Odbiór robót wentylacji-klimatyzacji wg PN EN 12599 
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac  
Porównanie wykonanej instalacji   z projektem /spe cyfikacja elementów/  
Sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami i zasadami technicznymi  
Sprawdzenie dostępności do obsługi instalacji ze względu na konserwację i czyszczenie  
Sprawdzenie czystości instalacji oraz oznakowania , stanu izolacji oraz zabezpieczeń 
akustycznych i przeciwdrganiowych  
8.1.2.Badania  szczegółowe    /kontrola działania/ 
Badanie wentylatorów  
sprawdzenie zgodności z danymi z tabliczek znamionowych  
sprawdzenie parametrów nap ędu /paski, koła , piasty/   zgodność obrotów  
sprawdzenie nastaw presostatu zerwania paska i   kontrola jego działania  
Badanie filtrów 
sprawdzenie typu, klasy filtrów i ich   stanu (czy stość , szczelność zabudowy)  
sprawdzenie nastaw krytycznych presostatu  
Badanie wymienników ciepła 
-      sprawdzenie stanu mechanicznego /uszkodzenia lamelek króćców 
przyłączeniowych i odkraplaczy/ 
sprawdzenie urządzeń przeciw zamrożeniowych   /nastawy/  
sprawdzenie zasyfonowania króćców skroplinowych  
Badanie sieci przewodów   i komfortu cieplnego w po mieszczeniu 
badanie szczelności instalacji zgodnie z PN-B/760001:1996 lub w przypadku braku takiego na 
etapie montażu ocena bilansu powietrznego instalacji (suma wydajności kratek i czerpni /wyrzutni/ 
oraz wyrywkowa kontrola dotykowa i wzrokowa połączeń  
sprawdzenie pracy przepustnic ręcznych   i z siłownikami  
sprawdzenie stanu i dopuszczalnej długości przewodów elastycznych  
sprawdzenie strefy przebywania ludzi w klimatyzowanym pomieszczeniu pod kątem rozpływu 
powietrza (ewentualnych przeciągów ,stref martwych)  
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Badanie   elementów regulacji automatycznej i szaf   sterowniczych 
sprawdzenie rozmieszczenia i kompletności aparatury AKPiA  
sprawdzenie nastaw regulacyjnych bądź sygnalizacyjnych AKPiA  
sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych poszczególnych urz ądzeń  
sprawdzenie typów kabli  
sprawdzenie schematów poł ączeń w szafach  
sprawdzenie uziemienia urządzeń i przewodów  
sprawdzenie oznakowania  
8.1.3.Pomiary instalacji przy odbiorze końcowym 
Pomiary na instalacji 
-      pomiary prądów silników 
-      pomiary stanu izolacji przewodów   i   ochrony przeciwporażeniowej 
pomiar strumienia objętości powietrza dla całej instalacji  
pomiar   sprężu   wentylatora lub sprężu zewnętrznego dla centrali  
pomiar aktualnego oporu przepływu powietrza przez filtry  
Pomiary w pomieszczeniu klimatyzowanym  
pomiar strumienia powietrza dla poszczególnych na - i wywiewników  
pomiar temperatury oraz wilgotności (gdy klimatyzacja) powietrza w pomieszczeniu i w strumieniu 
nawiewanym  
pomiar poziomu dźwięku A  
Inne dokumenty niezbędne do odbioru instalacji 
Protokoły odbiorów częściowych 
Dokumenty określające podstawowe dane eksploatacyjne 
-     zakładane temperatury (lato,zima) w halach i dopuszczalne odchyłki 
nastawy krytyczne na presostatach i termostatach  
Dokumenty inwentarzowe  
dokumentacja powykonawcza sieci kanałów  
schematy blokowe układów regulacji i oprzewodowania odbiorników  
aprobaty , certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające urządzenia do stosowania w budownictwie  
dziennik budowy  
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
raport z przeszkolenia personelu  
instrukcje obsługi głównych elementów składowych instalacji /centrale, sterownik wraz z 
uproszczonym schematem wyszukiwania usterek  
wykaz niezbędnych okresowych czynności eksploatacyjnych w cyklu tygodniowym, miesięcznym i 
sezonowym (lato-zima)  
9.0 Instalacja solarna : 
9.1. Dane ogólne 
Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji solarnej wspomagającej podgrzew ciepłej 
wody użytkowej w Krapkowickim Domu Kultury  
9.1.Założenia projektowe. 
W oparciu o uzgodnienia robocze z inwestorem i wykonawcą przyjęto następujące założenia do 
projektu: 

• rodzaj kolektora solarnego  wysokopróżniowy rurowy typu DIETRISOL POWER . 
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Kolektor próżniowy charakteryzuje się wysokim uzyskiem rocznym energii słonecznej , jest mało 
wrażliwy na zmienny kąt padania promieni słonecznych dzięki technologii lustra koncentrującego 
promienie na powierzchnię absorbera oraz charakteryzuje się mniejszym współczynnikiem strat 
ciepła .  Izolatorem termicznym kolektora próżniowego jest próżnia  . Charakteryzuje się też 
wysoką temperaturą przestoju . 
                                                                                                                 
9.2 Dobór ilości płyt kolektora . 
Projekt zakłada zainstalowanie 20 sztuk kolektorów Dietrisol Power lub równoważnych o 
porównywalnych parametrach . W przypadku kolektorów próżniowych De Dietrich współczynnik 
uzysku wynosi > 730   kWh/m2*a . Powierzchnia czynna kolektora próżniowego typu Dietrisol 
Power wynosi 1,15 m2 . 
Bilans uzysku średniorocznego : 
23 m2 * 730 kWh/m2*a = 16790 kWh/a 
Średnie zużycie wody ciepłej na : Ghśr = 136,6 kg/h = 0,04 l/s  
Moc śrenia podgrzewu wody wyniesie : 
P [kW] = 0,04 l/s * 4,19 kJ/kg*K * 47 K = 7,8 kW =  8,0 kW  
Pole powierzchni kolektora : 
F = (0.5*8*365)/0.5*750kWh/m2 = 1460/375 = 3,8 m2  
Ilość kolektorów dla wspomagania c.w.u. : 
I = F/1.15 = 3,8/1.15 = 3,3 = 4,0 szt. 
Ze względów możliwości konstrukcyjnych przyjęto 5 szt. kolektorów próżniowych na budynek. 
 Z uwagi na usytuowanie budynku względem stron świata przyjęto dwa niezależne układy 
pompowo regulacyjne wschodnio-południowy i południowo-zachodni . Układ połączeń jak na 
schemacie technologicznym kotłowni.                                                                                                                     
Waga 5 szt. kolektorów próżniowych – 95 kg .  
9.3 Zabezpieczenie instalacji kolektorów . 
Pojemność baterii 5 kolektorów próżniowych  : 
Vk = 18 l 
Vins = 57,8 l 
Łączna pojemność zładu – około  100 l 
Przyjęto 1 naczynie typu Reflex N50 lub równoważne . Podłączenie naczynia minimum 1,5 m 
odcinkiem rury miedzianej nie izolowanej  fi 35 w celu schłodzenia roztworu glikolu 
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polipropylenowego docierającego do membrany naczynia . Kontrolę doboru naczynia wzbiorczego 
sprawdzono programem REFLEX  . 
9.4. Zabezpieczenie instalacji c.w.u  . 
Systemowym zaworem bezpieczeństwa zamontowanym w obu grupach pompowych DKS 9/20 lub 
grupach pompowych równoważnych. 
 9.5 Sterowanie instalacją kolektorów . 
Sterownikami różnicowymi DIEMASOL B lub równoważnymi .  
9.6. Rurociągi . 
Wykonać z rur stalowych lub miedzianych lutowanych na twardo . Izolacja z wełny mineralnej w 
osłonie z płaszcza aluminiowego . 
10.1.Agregat chłodniczy 
Zastosować agregat wspólny dla wszystkich chłodnic na obiekcie. Łączna moc chłodnicza wynosi 
65kW. 
Dobiera się kompaktowy Schiller o mocy chłodniczej 71kW typ AQUACIAT 300V LDH R410A 
produkcji CIAT. 
Agregat wody lodowej 12.0oC/6.0oC jest urządzeniem zewnętrznym i będzie zamontowany na 
zewnątrz obiektu. 
Przewody doprowadzające zimną wodę do chłodnic central klimatyzacyjnych na odcinku agregat- 
budynek wykonać z rur preizolowanych w izolacji zimnochronnej. Wewnętrzne przewody 
rozprowadzające izolować na całej długości. 
11.1.Doprowadzenie ciepła do nagrzewnic 
Źródłem ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych jest istniejący węzeł cieplny. Z rozdzielacza w 
wymiennikowi należy zasilić nagrzewnice, każdą osobno. W celu przezwyciężenia oporów ruchu 
na każdym układzie zasilającym zamontować pompę cyrkulacyjną o parametrach podanych na 
rysunkach. 
Instalację wykonać z rur stalowych typu S. W centrali dachowej zawór trójdrożny umieścić 
wewnątrz centrali i zaizolować cieplnie. 
12.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
Projektuje się instalacje centralnego ogrzewania wodną, pompową systemu zamkniętego o 
parametrach 80°/60°C z rozdziałem górnym z rozgałęzieniem na ogrzewanie sali widowiskowej, 
zaplecza sali i pomieszczeń pomocniczych oraz zasilanie nagrzewnic wentylacji. 
  Jako źródło ciepła przyjmuje się istniejący węzeł jednofunkcyjny. 
Pomieszczenia ogrzewa się do założonych temperatur grzejnikami stalowymi płytowymi typu P 
firmy Purmo lub innymi dobranymi na budowie posiadającymi atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Grzejniki montować w odległości od przegród i posadzki zapewniającej utrzymanie ich w czystości. 
Każdy grzejnik wyposażyć należy w zawór termostatyczny typu Danfoss z regulatorem, a na 
powrocie zawór odcinający grzejnik.  Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe na 
rurociągach w węźle cieplnym oraz w miejscach umożliwiających odwodnienie całej instalacji c.o. 
Rurociągi poziome prowadzić należy ze spadkiem w kierunku rozdzielacza w kotłowni. W kotłowni 
rurociągi   prowadzić na powierzchniach ścian i pod stropem. Pozostałe zgodnie z rysunkami. 
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach i w najwyższych punktach 
instalacji.W kotłowni zastosować armaturę na rurociągach do wspawania lub 
gwintowania.Instalacje podzielono na pięć obiegów grzewczych wyposażonych w oddzielne pompy 
obiegowe. 
Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur WAGIN-BOR, lecz dopuszcza się wykonanie z  
stalowych czarnych ze szwu wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie . Rury należy oczyścić 
do II-go stopnia czystości i odtłuścić, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami 
malarskimi. Do podwieszenia rurociągów stosować uchwyty z wkładkami gumowymi 
zapewniającymi nie rozprzestrzenianie się hałasu. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z „ Wytycznymi stosowania i projektowania" COB-R Instal. 

12.1.1. Warunki wykonania 
a) zapotrzebowanie ciepła obliczono zgodnie z obowiązującymi normami 
b) strefa klimatyczna III tzew=-20°C 
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c) działanie ogrzewania bez przerw, z osłabieniem gdy lokal jest nieczynny, ogrzewanie           
pomieszczenia sali sprzedaży jako ogrzewanie dyżurne tp = +8°C 
d) elementy grzewcze - grzejniki stalowe płytowe typu Purmo P ( gładkie )                      
e) temperatura czynnika grzewczego 80/60°C 

f) przewody z rur stalowych czarnych ze szwem, łączonych przez spawanie lub gwintowanie  o 
średnicach jak na rysunkach 

g) armatura odcinająca - zawory kulowe 

12.1.2.Izolacja cieplna 
Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją Termaflex ( lub o podobnych właściwościach 
) o grubości zależnej od średnicy rurociągów zgodnie z obowiązującą normą i rozporządzeniem. 
Warunki wykonywania izolacji zgodnie z firmowymi warunkami wykonania. Instalacje grzewcze 
prowadzone pod tynkiem lub posadzką w bruzdach izolować cieplnie izolacją Termaflex, a 
powierzchnie zabezpieczyć koszulką ochronną. Rurociągi grzewcze prowadzone na zewnątrz ( 
zasilanie nagrzewnicy wodnej ) należy izolować cieplnie zgodnie z przepisami oraz zabezpieczyć 
przewodem grzewczym z regulatorem temperatury, elektrycznym w celu ochrony przed 
zamarznięciem. Całą instalację po wykonaniu należy poddać próbie na szczelność na ciśnienie 5 
bar oraz przeprowadzić próbę i regulację na gorąco. Z przeprowadzonej próby sporządzić protokół. 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi robót i odbioru" Instal centralne 
ogrzewanie i obowiązującymi przepisami. 
 
13.1.Kanalizacja sanitarna 
Instalacja wewnętrzna zaprojektowana tak, by zastosować jeden pion wentylacyjny zakończony na 
dachu budynku rurą wywiewną typową z blachy ocynk. Ze względu na to ,iż instalacja jest 
nowobudowana szczególną uwagę należy zwracać na spadki podane na rysunkach tak przy 
ciągach kanalizacyjnych jak i podejściach kanalizacyjnych do przyborów. Półpiony we wskazanych 
punktach zaopatrzyć w odpowietrzniki automatyczne typu "WAVIN"∅50mm lub ∅100.  
Należy przełożyć odcinek kanalizacji na długości ok.20m jak na planie zagospodarowania. 
14.1UWAGI KOŃCOWE 
 
Ø Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz ogólnie obowiązującymi normami. 
Ø Przed całkowitym zasypaniem wykopów należy zarówno instalację wodociągową jak i odcinek 

sieci kanalizacyjnej poddać próbie szczelności oraz zainwentaryzować przez uprawnionego 
geodetę. 

Ø Roboty wykonywane w miejscach włączenia wykonywać pod nadzorem WiK w celu uzyskania 
protokółu odbioru robót. 

 

Opracował: 

           inż. Józef Lis 
        inż. Ryszard Kaszowski 
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