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OPIS TECHNICZNY 
 
         do projektu wykonawczego  przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali 
konferencyjnej w  ZWiK Sp. z.oo  , ul. Zjednoczenia 110A     w Zielonej Górze , dz. nr  26/1 
obręb 2  .  

 
1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Podkłady architektoniczno-budowlane. 
1.3. Uzgodnienia materiałowe z Inwestorem. 
1.4. Uzgodnienia międzybranżowe. 
1.5. Normy i wytyczne projektowania. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych  w 
przebudowywanej wraz ze zmianą użytkowania sali konferencyjnej w ZWiK  
Istniejący  budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony , oraz  w 
dobudowie pomieszczenia parterowe bez podpiwniczenia . Źródłem ciepła dla budynku jest 
węzeł cieplny zlokalizowany  w piwnicy w  budynku .  
 Zasilanie istniejącej instalacji co oraz projektowanego czynnika grzejnego nagrzewnicy 
wentylacyjnej przewiduje   z  istniejących rozdzielaczy centralnego ogrzewania w piwnicy . 
 
3. Opis rozwiązań projektowych 

3.1. Instalacja  c.o. i czynnika grzejnego do nagrzewnic  

3.1.1. Przewody z uzbrojeniem 
 
 Zgodnie  z uzgodnieniami z Inwestorem do ogrzewania pomieszczeń pozostawia się 
istniejące grzejniki c.o.  Instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa wykonana jest  w 
układzie dwururowym, z rozdziałem dolnym , rozprowadzenie  przewodów  w posadzce 
parteru .  
 Instalację czynnika grzejnego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej  zaprojektowano z 
rur miedzianych o połączeniach lutowanych lutem miękkim . Przewody ciepła 
technologicznego  izolować  termicznie  otulinami thermoflex  o grubości  zgodnie  z PN  , dla 
rur 22-35 mm grubość izolacji 30 mm  
Przewody poziome, rozprowadzające w piwnicach i na parterze prowadzić pod stropem ze 
spadkiem 3‰ w kierunku węzła  Przewody układane na ścianach budynku mocować przy 
pomocy uchwytów rur typu "B" lub "D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01. 
 Na zasilaniu nagrzewnicy , dla wymuszenia obiegu , projektuje się pompę Wilo  typu 
Stratos PICO 15/1-4 130 o mocy 29 W . Pompę   po stronie czynnika grzejnego połączyć  
zgodnie  ze schematem technologicznym i automatyki  centrali wentylacyjnej  
Odwodnienie instalacji czynnika grzejnego  trójnikami z korkiem spustowym. 
Odpowietrzenie instalacji c.o. automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi z zaworem 
stopowym  przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej . 
 
3.1.2. Próba instalacji c.o. 
 Po całkowitym montażu instalacji należy wykonać trzykrotnie płukanie całej instalacji. 
Szybkość przepływu wody co najmniej 1,5 m/s. 



 

 

 

 

Po wykonaniu płukania należy przystąpić do wykonania próby ciśnienia na zimno oraz na 
gorąco 
i dopiero po tych czynnościach można przystąpić do regulacji i izolacji przewodów. Próbę 
wykonać na ciśnienie 0,6 MPa. 

 
UWAGA. W niniejszym opracowaniu przewiduje się montaż centrali wentylacyjnej z 
nagrzewnicą  wodną  . Zamiennie można zastosować centralę wentylacyjną  z  
nagrzewnicą elektryczną o charakterystyce jak na rys. nr 1  

 
3.2. Instalacja wodociągowa .   

 Budynek    zasilany jest  w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej .   
W niniejszym opracowaniu projektuje się doprowadzenie wody  do wszystkich projektowanych 
przyborów i zaworów wypływowych , wymagających zasilanie w wodę.   
 Ciepła woda  użytkowa przygotowana będzie   w  projektowanym, elektrycznym 
przepływowym podgrzewaczu wody  np   CLAGE typu MDX 6 , o mocy 5,7 kW .  
Podłączenie projektowanej instalacji wodociągowej dokonać należy w piwnicy budynku do 
istniejącego rurociągu o średnicy 80 mm zasilającego istniejące hydranty w budynku 
wykonanego z rur stalowych  instalacyjnych , ocynkowanych  . 
 Dla zapewnienia ochrony ppoż. projektowanych pomieszczeń    projektuje się montaż 
na parterze  , zgodnie  z częścią rysunkową , hydrantu ppoż. o średnicy 25 mm z wężem 
półsztywnym o długości 30 m  w szafce naściennej .    
Rozmieszczenie armatury , jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na 
rysunkach.   

Instalację  wodociągową należy wykonać  z rur stalowych instalacyjnych  , średnich , 
ocynkowanych  o połączeniach  na gwint . Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie na 
ciśnienie , min 1,5 ciśnienia  roboczego .  
 
3.3. Instalacja kanalizacji  sanitarnej. 

 Ścieki sanitarne odprowadzone są ze wszystkich urządzeń sanitarnych  zainstalowanych 
w budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej  Odpływy sanitarne z projektowanego węzła 
sanitarnego przewiduje się odprowadzić do istniejącej wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej . 
Włączenia należy dokonać do istniejącego pionu kanalizacyjnego . Podejście do 
projektowanych  urządzeń należy wykonać  w posadzce  z rur PVC  o średnicy 160 mm kl. 
„SN8” łączonych na uszczelkę gumową, a podejścia i piony z rur  kanalizacyjnych PVC 
przeznaczonych do kanalizacji wewnętrznej. 
Projektowany pion  kanalizacyjny o średnicy 110 mm  uzbroić w rewizję  oraz rurę wywiewną.  
Do projektowanego pionu należy podłączyć odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej centrali 
wentylacyjnej . 
Rozmieszczenie przyborów sanitarnych ,średnice rurociągów ich przebieg i spadki jak na 
rysunkach. 
 Wewnętrzną  instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC 
kielichowych  np. produkcji Wavin Metalplast – Buk, Uponor   Magnaplast – Lipinki Łużyckie, 
„GAMRAT” – Jasło. 
 Pion kanalizacyjny zaopatrzony będzie na wysokości 0,35 m nad posadzką w czyszczak 
umożliwiający okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyt pionu zakończony jest rura 
wywiewną w systemie Wavin, wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu .      
  Przy przejściach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczyć stalowymi rurami 
ochronnymi, a wolną przestrzeń między ściankami rur wypełnić plastycznym materiałem nie 
powodującym korozję. 



 

 

 

 

Przewody układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową w wykopach na posypce 
piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zagęszczonej. Wykopy zasypać gruntem rodzimym bez 
kamieni i innych ostrych przedmiotów.    
 Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie 
szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych do wysokości kolan łączących je z 
pionami. 
Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
wody 
 
3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 

 W budynku   , w przebudowywanej sali konferencyjnej na  biura zaprojektowano  
wentylację mechaniczną  nawiewno - wywiewną  za pomocą podwieszanej centrali 
wentylacyjnej  z odzyskiem  ciepła w wymienniku krzyżowym  .   Nawiew powietrza do 
pomieszczeń    za pomocą centrali    wentylacyjnej , np. firmy Klimor SA typu MCKT , 
zgodnie  z załączoną kartą  doboru .   Centrale   wentylacyjną należy  zamontować  pod stropem   
pomieszczenia technicznego  na konstrukcji wsporczej .  

 Wywiew powietrza z WC    przewiduje się wentylatorami łazienkowymi typu DECOR 
– 100  o mocy 13 W , napięcie 230 V  montowanymi  na kanałach wentylacyjnych   Włączanie 
wentylatorów w WC należy zblokować ze światłem .   

Wszystkie zaprojektowane przewody i kształtki wentylacyjne należy wykonać wg 
systemu np.  LindabSafe lub równorzędne . System   składa się  z szybkomontowalnych 
przewodów i łączników ze szwem spiralnym i z podwójnym , fabrycznie zamontowanym 
uszczelnieniem z gumy EPDM . Podwójna uszczelka zapewnia mocne i trwałe  połączenia   
Przewody wentylacyjne należy mocować przy  pomocy typowych podparć i  podwieszeń za 
pośrednictwem elastycznych podkładek z gumy o twardości 60 Sh 
Jako elementy nawiewne przewiduje się montaż kratek dla przewodów okrągłych  z 
przepustnicami . Przewody do wyrzutni dachowej i czerpni ściennej przechodzą przez strop   
oddzielenia pożarowego w związku z powyższy przewiduje się montaż w stropie  klap ppoż.  
Pobór powietrza poprzez czerpnię ścienną Ø 315 mm, usuwanie poprzez wyrzutnię dachową  
Ø 315 mm. Regulacja przepływu powietrza poprzez ustawienia automatyki centrali i 
ustawienia przepustnic. 

Instalacja po wykonaniu powinna być poddana oczyszczeniu i  przedmuchaniu. 
Następnie należy przeprowadzić  rozruch i regulację z wykonaniem  pomiarów  wydajności 
urządzeń (wentylatory  i kratki) Prace rozruchowe wykonać wg. PN--79/B--10440  "Wentylacja 
mechaniczna przy odbiorze "oraz "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych-część II" 
 
 
3.4.1. Bilans ilości powietrza do obliczeń 
 

Nr 
pom. 

Nazwa 
Pow. 
[m2] 

Krotno ść 
wymiany 
powietrza 

Nawiew 
[m3/h] 

 

Wywiew 
[m3/h] 

 

Ilość 
osób 

1 2 3 4 5  6 
Linia N-W 

10 Kuchnia 14,75 2,70 120 120 6 
11 Sala obsługi interesantów 65,26 - 180 180 9 
12 Kasa 12,44 - 60 60 3 

13  Windykacja 14,88 - 60 60 3 



 

 

 

 

14 Pokój biurowy  13,77 - 60 60 3 
15 Pokój biurowy 36,01 - 120 120 6 
16 Pokój biurowy 29,44 - 60 60 3 
17 Pokój biurowy 14,56 - 60 60 3 
18 Pom. techniczne 1 5,77 2,5 60 60 - 
19 Pom. techniczne 2  20,80 1 60 60 - 

 
3.4.2.  Dobór urządzeń  

Typ centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej : podwieszana 

Prędkość obrot. 
(Obr./min) 

Pobór mocy (W) Natężenie 
prądu 
(A) 

Napięcie 
(V) 

Poziom 
dźwięku 

(dB) 

Masa 
(kg) 

2850 wentylatory 2 x 750 2 x 2,95 3 x 230 52 232 
Wydajność maksymalna : 900 m3/h , ∆Hd = 300 Pa 

Automatyka : W zakresie dostawy 
Moc nagrzewnicy 2  kW   
typ nagrzewnicy : wodna 75/55°C 

Dostawca : np. KLIMOR 
typ wymiennika/sprawność : krzyżowy / 56,40% 

Ilość urządzeń : 1 kpl 
 

3.4.2. Automatyka  
Po zamontowaniu centrali wentylacyjnej należy wykonać prace z zakresu automatycznej 
regulacji i sterowania. W zakresie robót przewiduje się wykonanie następujących czynności: 

- montaż presostatów filtrów, napędów przepustnic, zaworów regulacyjnych i napędów,  
montaż czujników temperatury, czujników przeciwzamrożeniowych, okablowanie zestawów – 
zgodnie z DTR urządzeń. 
- rozruch i próby techniczne przed uruchomieniem instalacji, 
- uruchomienie instalacji, regulacja i wykonanie pomiarów pracy instalacji. 
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.”.  
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów 
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 
12599:2002 

 
3.4.3. Uwagi końcowe. 
 
Instalacje należy wykonać wg wymogów: 
PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 



 

 

 

 

PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości. 
PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
 
3.4.4.  Wytyczne dla branż. 
 
-budowlane: 
 
Zakres robót budowlanych wynika bezpośrednio z rysunków zamieszczonych w niniejszym projekcie i 
obejmuje w szczególności wykonanie: 
- przebić  przez ściany  i  stropy dla przejść przewodów wentylacyjnych. 
- konstrukcji wsporczych, podwieszeń pod urządzenia wentylacyjne  
- osłon dla przewodów i  urządzeń wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych  
 
-inst. elektryczne. 
 
Należy zasilić energią elektryczną  
-  centralę wentylacyjną i  automatykę z nimi związaną. 
- należy przewidzieć długość kabli łączących  tablice  sterownicze  z centralą wentylacyjną, wytyczne 
DTR producenta central i wentylatorów.  
 
UWAGA: 
 
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych część II " 
 
  
          Opracował : 
        tech. Tadeusz Kołodziejczyk   
 
           


