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1 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

1.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku warsztatowego w Zielonej Górze przy ul. 
Zjednoczenia. Przebudowa dotyczy zmiany funkcji pomieszczeń  z warsztatowych na higieniczno-socjalne.  
Zakres opracowania obejmuje projekt branży sanitarnej; 
-  instalacji wodociągowej,  
-  instalacji ciepłej wody użytkowej,  
-  instalacji kanalizacji sanitarnej,  
-  instalacji grzewczej,  
-  instalacji wentylacyjnej.  

 

1.2 Opis rozwiązań projektowych 

W rozbudowywanych pomieszczeniach projektuje się rozbudowę instalacji sanitarnych : 
a) instalacji wody zimnej i ciepłej  
b) instalacji kanalizacji sanitarnej  
c) instalacji grzewczej, 
oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej. 

 

1.3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

1.3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: 
Opis instalacji 

Projektowana instalacja wody zimnej zasilać będzie armaturę i przybory sanitarne zlokalizowane w przebudowywanej 
części budynku. Projektowaną instalację zimnej wody należy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych w 
zakresie średnic nominalnych 15-50mm. Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej zasilać będzie armaturę 
sanitarną zlokalizowaną  w przebudowywanej części budynku. Projektowaną instalację ciepłej wody należy wykonać z 
rur tworzywowych wielowarstwowych w zakresie średnic nominalnych 15-50mm. 
 

Zasilanie 
Zasilanie w wodę wodociągową armatury i przyborów sanitarnych nastąpi z istniejącej instalacji wodociągowej 
wykonanej z rur stalowych ocynkowanych, zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza w przestrzeni podsufitowej.  
Miejsca wpięć do istniejącej instalacji pokazano na rysunku rzutu parteru. Zaprojektowano wykonanie dwóch włączeń 
do istniejącej instalacji wodociągowej. Wpięcia wykonać po przez wstawienie w istniejący rurociąg trójnika.  
 
Zasilanie w ciepłą wodę użytkową armatury będzie odbywało się z istniejącej instalacji cieplej wody użytkowej 
prowadzonej łącznie z instalacją centralnego ogrzewania z węzła cieplnego. Przewody ciepłej wody użytkowej i 
centralnego ogrzewania zlokalizowane są w wspólnym kanale pod posadzkowym. Istniejące instalacje  wykonane są z 
rur stalowych. Miejsce włączenia do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano na rysunku rzutu parteru.     
 

Materiał i łączenie 
Projektowaną instalację wodociągową wody zimnej wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych (PE-Xc/AL./PE) o 
połączeniach zaciskanych lub skręcanych w zależności od producenta rur (systemu), średnice rur zgodnie z rysunkami.  
 
Projektowaną instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej wykonać z rur wielowarstwowych (PE-Xc/AL./PE) z 
wkładką aluminiową (które zmniejszają wydłużenie liniowe), o połączeniach zaciskanych lub skręcanych średnice rur 
zgodnie z rysunkami. Temperatura ciepłej wody użytkowej 45 ÷ 50 °C. Maksymalna temperatura robocza nie może 
przekroczyć 55°C. Do wykonania zimnej i ciepłej wody należy zastosować system rur wielowarstwowych z 
dopuszczaniem do krótkoterminowej pracy przy temperaturze 95 st. C. Projekt wykonano w oparciu o system rur 
tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE TECE. Zakres średnic zastosowanych rur wielowarstwowych: 
- 21x3,45mm (Dn15), 
- 26x4mm (Dn20), 
- 32x4mm (Dn25), 
- 40x4mm (Dn32). 
Wszelkie połączenia z armaturą wykonać należy za pomocą kształtek z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.   
UWAGA: 



ze względu na długość instalacji ciepłej wody a tym samym pojemność wodną rur w celu usunięcia zagrożenia ze 
strony bakterii legionnella instalację należy okresowo poddawać czyszczeniu/odkażaniu.  

 
Prowadzenie i mocowanie 

Przewody wodociągowe na odcinku korytarza od miejsca wpięcia do przebudowywanych pomieszczeń prowadzić pod 
stropem pomieszczenia, w pomieszczeniach przebudowywanych przewody prowadzić w warstwie izolacji posadzki, a 
podejścia pod armaturę i przybory sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych.  
 
Rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej wykonać w warstwie izolacji posadzki, a podejścia pod armaturę prowadzić w 
bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych.  
 
W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurą musi wynosić min. 4 cm, natomiast w 
przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych (podtynkowo), grubość tynku musi wynosić min. 3 cm dla rur o 
średnicach 16-25 mm i min. 4 cm dla rur o większych średnicach, dodatkowo zaleca się stosowanie dla rur o większych 
średnicach dla wzmocnienia tynku, siatki tynkarskiej. Odcinki poziome rur i pionowe (piony) prowadzone w bruzdach 
ściennych i po ścianach mocować do ścian przy pomocy obejm przesuwnych. Dodatkowo przy każdym odejściu od 
pionu należy pod trójnikiem stosować obejmy stałe (punkty stałe). Ponadto, obejmy stałe należy stosować przy 
punktach czerpalnych oraz przed i za instalowaną na przewodzie armaturą. Przejścia przez przegrody budowlane 
należy wykonać stosując rury osłonowe z PVC o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 
Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu 
o min. 2 cm. Rozmieszczenie armatury, jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na załączonych do 
dokumentacji rysunkach.  

 
Izolacje 

Piony i przewody poziome prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych należy 
prowadzić w izolacji termicznej pracującej w zakresie temperatur 80°C≥T≥0°C z warstwą zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem mechanicznym o gr. 6,0 mm dla zimnej i 13mm dla ciepłej wody. W bruzdach, w miejscach zmiany 
kierunku przewodów należy stosować izolację gąbczastą  - np. pianka poliuretanowa. 

 
Elementy instalacji wodociągowej 

Na odejściach od istniejącego przewodu wodociągowego zamontować zawory odcinające. Jako armaturę odcinającą na 
instalacji należy zastosować zawory kulowe. Podejścia pod baterie umywalkowe zakończyć zaworkami kątowymi 3/8”, 
w/w baterie podłączyć za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym. Pod każdym podejściem do baterii 
montować zawór odcinający ciepłej i zimnej wody. W miejscach połączeń instalacji z rur PE-Xc/AL/PE z bateriami 
zaleca się stosowanie wkrętnych złączek metalowych. Białą armaturę zaopatrzyć w baterie umywalkowe stojące 
jednouchwytowe z regulacją temperatury poprzez zmianę położenia uchwytu baterii, oraz baterie natryskowe naścienne 
zastosować baterie BAUEDGE GROHE. Przy pisuarze zamontować zawór pisuarowy SCHELOMATT Chrom 
Basic z czasowym wypływem, natężenie przepływu: 0,3 l/s; ciśnienie robocze: 0,8 do 5,0 bar; nastawna ilość wody 
spłukującej 1 – 6 l. 

 
Próby szczelności instalacji  

W celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz instalacji wodociągowych należy je poddać próbie ciśnieniowej. 
Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów instalacji. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne nie mniejsze niż 1,0 MPa. Po pozytywnym wyniku próby 
instalacji wodociągowej przepłukać czystą wodą do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z rurociągu.  
 

UWAGA: Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych po wykonaniu instalacji należy 
zinwentaryzować trasy przewodów i nanieść je w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
 

1.3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Odprowadzenie ścieków 

Ścieki sanitarne pomieszczeń sanitarnych odprowadzane będą projektowaną instalacją kanalizacyjną do istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. 
 

Materiał i łączenie 
Instalację wykonać z rur i kształtek PVC i łączyć kielichowo poprzez wcisk przy pomocy gumowych uszczelek. 
Wewnątrz budynku stosować rury do kanalizacji wewnętrznej z odpornością termiczną w przepływie ciągłym min. 65ºC 
w zakresie średnic PVC110mm do PVC50mm, oraz przewody o średnicy PVC160mm SN8. Prowadzone na zewnątrz 
budynku w gruncie stosować rury kanalizacyjne PVC SN8. Projekt wykonano w oparciu o rury kanalizacyjne PVC 
produkcji Wavin. 



 
Prowadzenie i mocowanie 

 POZIOMY (Przewody odpływowe) 
Przewody kanalizacji wewnątrz budynku odprowadzające ścieki układać w gruncie pod posadzką. Kanały układać  
na głębokości ok. 0,4- 0,85 m i prowadzić ze spadkiem w kierunku odbiornika. 
Przy przejściu przez ścianę fundamentową budynku stosować rurę osłonową PVC o średnicy 1,5- krotnie większej  
od nominalnej średnicy przewodu. Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura osłonowa powinna być 
dłuższa od grubości ściany lub stropu o min. 2 cm.  

 PIONY I PODEJŚCIA 
Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku prowadzić w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych. Przewody 
umieszczone w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych muszą mieć wokół rury izolację powietrzną o 
powierzchni w przekroju większej od średnicy rury o min. 10%. Kanały układać w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do najbliższych ścian, tak aby kielichy były ułożone w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. W 
miejscach, gdzie kanały przechodzą przez przegrody budowlane (ściany, stropy), pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie pozostawić wolną przestrzeń, którą należy wypełnić masą elastyczną umożliwiającą ewentualną 
pracę rury. Można również stosować rury osłonowe o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 
Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub 
stropu o min. 2 cm. Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą się łączyć dla 
kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść muszą wynosić min. 2,0 
% w kierunku odpływu, oraz 2,5% w kierunku pionu. Piony kanalizacyjne uzbroić w rewizje oraz rury wywiewne 
wyprowadzone ponad dach. Piony kanalizacyjne należy obudować płytą regipsową. W miejscach lokalizacji 
czyszczaków na pionach kanalizacyjnych prowadzonych w bruzdach ściennych lub w zabudowie, w ścianie nad 
posadzką montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 30 cm x 20 cm. Średnica pionu powinna być jednakowa na 
całej długości pionu i nie mniejsza 0,11 m. Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm z podkładkami elastycznymi umieszczonymi pod kielichem rury. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów 
poziomych wynosi: 
dla rur o średnicy 50÷110 mm - 1,0 m 
dla rur o średnicy >110 mm - 1,25 m 
Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno 
mocowanie przesuwne. Zmiany kierunków trasy wykonać przy pomocy kolan 15÷45 natomiast zmiany średnic 
poprzez redukcje.  

 
Elementy instalacji kanalizacyjnej 

Na pionach ok. 0,5 m nad posadzką montować czyszczaki PVC. W miejscach pionów prowadzonych w zabudowie, lub 
w ściankach instalacyjnych na wysokości zamontowanych czyszczaków montować drzwiczki rewizyjne o wymiarach 
min. 30 cm x 20 cm. Na końcach pionów, ok. 0,5 m nad dachem montować rury wywiewne Ø110/Ø160 PVC.  
Zmiany kierunków trasy wykonać przy pomocy kolan PVC 15°÷45° dla kanalizacji wewnętrznej, oraz na studniach 
kanalizacyjnych w instalacji kanalizacyjnej prowadzonej poza budynkiem. Zmiany średnic wykonać poprzez redukcje.  
Białą armaturę - umywalki, miski ustępowe wiszące zamontować z serii NOVA PRO produkcji KOŁO prostokątne. 
Miski ustępowe wyposażyć w deski sedesowe samoopuszczające. Do umywalek zamontować syfon chromowane.   
Pisuary zamontować z serii FELIX NOVA PRO produkcji KOŁO z syfonem o odpływie poziomym. Białą armaturę 
(umywalki, miski ustępowe i pisuary) montować na zestawach do zabudowy lekkiej DUOFIX BASIC GEBERIT. Płuczki 
ustępowe wyposażyć w płytkę GEBERIT DELTA 20. Wpusty projektuje się jako wpusty podłogowe z tworzywa 
sztucznego, produkcji VIEGA z rusztem z stali nierdzewnej.  
 
Istniejący odcinek instalacji kanalizacyjnej po między studniami Si1 i Si2 ze względu na zły stan techniczny 
przeznaczony jest do remontu.  
 
Studnie kanalizacyjne tworzywowe Dn 425mm montowane w miejscu podłączenia do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej,  poszczególne studnie należy wbudować w wykopie o wymiarach w planie 1,4 x 1,4 m, z dnem 
wzmocnionym zagęszczoną warstwą żwiru lub tłucznia grubości 15 cm. Na studni zamontować należy włazy 
kanalizacyjny niewentylowany.   

 
Płukanie i próba szczelności. 

Instalację po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności obserwując piony podczas przepływu wody 
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki sanitarne należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i 
obserwować. Przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

1.3.3 INSTALACJA GRZEWCZA 
Opis systemu grzewczego. 



Zaprojektowano ogrzewanie przebudowywanych pomieszczeń  w systemie grzewczym wyposażonym w grzejniki 
płytowe. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować grzejniki płytowe ocynkowane. W projektowanych 
pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę  24°C.  
 

Zasilanie 
Zasilanie z istniejącego węzła cieplnego. Istniejący budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania 
zasilaną z węzła cieplnego. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych prowadzonych  
kanałem pod posadzkowym. Miejsca wpięcia do istniejącej instalacji pokazano na rysunku rzutu parteru.  
 

Elementy instalacji grzewczej 
Grzejniki: 
W przebudowywanych pomieszczeniach na instalacji centralnego ogrzewania projektuje się grzejniki dwupłytowe z 
wkładkami zaworowymi, ponadto każdy grzejnik wyposażyć w głowice termostatyczne. Lokalizacje i wymiary 
grzejników zgodnie z rysunkami. W pomieszczeniu o dużym stopniu wilgotności – pomieszczenie natrysków 
zamontować grzejniki płytowe ocynkowane. Podłączenie grzejników od dołu. Grzejniki wyposażyć w zawory 
odpowietrzające. Podłączanie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania wykonać za pomocą zestawu 
przyłączeniowego do grzejników dolnozasilanych z wkładką zaworową z funkcją odcięcia i opróżniania. 
 

Materiał i łączenie 
Projektowaną instalację  centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych (PE-Xc/AL./PE)  z wkładką aluminiową 
(które zmniejszają wydłużenie liniowe), o połączeniach zaciskanych, lub skręcanych w zależności od producenta rur 
(systemu), średnice rur zgodnie z rysunkami. Projekt wykonano w oparciu o system rur tworzywowych 
wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE TECE. Zakres średnic zastosowanych rur wielowarstwowych: 
- 21x3,45mm (Dn15), 
- 26x4mm (Dn20), 
- 32x4mm (Dn25), 
- 40x4mm (Dn32). 
- 50x4,5mm (Dn40). 
Wszelkie połączenia z armaturą wykonać należy za pomocą kształtek z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.   
 

Prowadzenie i mocowanie 
Przewody centralnego ogrzewania prowadzić w warstwie izolacji posadzki, a podejścia pod grzejniki prowadzić w 
bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych z podłączeniem od dołu.  
 
W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurą musi wynosić min. 4 cm, natomiast w 
przypadku prowadzenia rur w bruzdach ściennych (podtynkowo), grubość tynku musi wynosić min. 3 cm dla rur o 
średnicach 16-25 mm i min. 4 cm dla rur o większych średnicach, dodatkowo zaleca się stosowanie dla rur o większych 
średnicach dla wzmocnienia tynku, siatki tynkarskiej. Odcinki poziome rur i pionowe (piony) prowadzone w bruzdach 
ściennych i po ścianach mocować do ścian przy pomocy obejm przesuwnych. Dodatkowo przy każdym odejściu od 
pionu należy pod trójnikiem stosować obejmy stałe (punkty stałe). Ponadto, obejmy stałe należy stosować przy 
punktach czerpalnych oraz przed i za instalowaną na przewodzie armaturą. Przejścia przez przegrody budowlane 
należy wykonać stosując rury osłonowe z PVC o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 
Końcówki rury osłonowej wypełnić masą elastyczną. Rura osłonowa powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu 
o min. 2 cm. Rozmieszczenie armatury, jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na załączonych do 
dokumentacji rysunkach.  

 
Izolacje 

Piony i przewody poziome prowadzone w posadzce lub w bruzdach ściennych i ściankach instalacyjnych należy 
prowadzić w izolacji termicznej pracującej w zakresie temperatur 100°C≥T≥0°C z warstwą zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem mechanicznym o gr. 20,0 mm. W bruzdach, w miejscach zmiany kierunku przewodów należy stosować 
izolację gąbczastą  - np. pianka poliuretanowa. 
 

Próba szczelności i płukanie 
Instalację po zmontowaniu należy przepłukać i poddać próbie szczelności. Badanie szczelności instalacji wykonać wodą, 
podczas wykonywania próby zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Przed próbą ciśnienia 
napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Próbę ciśnieniową 
należy na ciśnienie próbne równe ppr=1,5*ciśnienie robocze . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno 
można wykonać próbę szczelności na gorąco. Po wykonaniu próby ciśnienia na zimno oraz na gorąco, można przystąpić do 
regulacji instalacji centralnego ogrzewania i izolacji przewodów. 



1.3.4 INSTALACJA WENTYLACYJNA 
Opis systemu wentylacyjnego 

Ze względu na wymagania techniczne wentylacja pomieszczeń odbywać się będzie poprzez centrale wentylacyjne.    
Wentylacja pomieszczeń budynku szatni odbywać się będzie w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Ze względu na specyfikę pomieszczeń ilość nawiewanego powietrza do pomieszczeń wyniesie: 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Wymagana minimalna ilość 
wymian powietrza 

Przyjęta ilość 
wymienianego 

powietrza [m3/h] 

1. Szatnia odzieży Brudnej 4 1400 
2. Korytarz 0,5 124 
3. Umywalnia 2 123 
4. WC - 125 
5. WC 4 125 
6. Natryski 5 528 
7. Szatnia odzieży czystej 4 920 

  OGÓŁEM [m3/h] 3 345 
 

Zaprojektowano trzy odrębne układy wentylacyjne nawiewno-wywiewne: 

A) NW1- wyposażony w centralę nawiewno-wywiewną o wydajności 1400 m3/h, dobrano centralę typu 
MCKT011420R produkcji Klimor, 

B) NW2- wyposażony w centralę nawiewno-wywiewną o wydajności 1025 m3/h, dobrano centralę typu 
MCKT011120R produkcji Klimor, 

C) NW3- wyposażony w centralę nawiewno-wywiewną o wydajności 920 m3/h, dobrano centralę typu 
MCKT011020R produkcji Klimor. 

 Parametry techniczne w/w central zostały przedstawione w załączniku niniejszej dokumentacji.  
Zaprojektowane układy wentylacyjne wyposażone w centrale wentylacyjne podsufitowe zlokalizowane w przestrzeni 
sufitu podwieszanego. Pobór powietrza świeżego odbywać się będzie za pomocą czerpni prostokątnych dachowych. 
Do pomieszczeń socjalnych powietrze doprowadzane będzie poprzez centrale wentylacyjne, lokalizacja central 
zgodnie z rysunkami. Powietrze rozprowadzać przewodami prostokątnymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej 
z izolacją termiczną z foli aluminiową, grubości izolacji od 2,5cm do 5cm wykonanej z wełny mineralnej lub skalnej. 
Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem 
uszczelek samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić należy dodatkowo klamrami 
na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach 
wentylacyjnych np. Kupsik, HILTI, SIKLA. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budynku wykonać należy 
w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. 
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach budynku wykonać należy z wykorzystaniem cokołów dachowych 
izolowanych oraz podstaw dachowych. Doprowadzenie powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą 
regulowanych nawiewników, oraz po przez kratki transferowe umieszczone u dołu drzwi i odprowadzane będzie 
kanałami wentylacyjnymi do centrali wentylacyjnej i dalej poprzez wyrzutnię dachową prostokątną. Na kanałach 
wentylacyjnych wywiewnych zamontować zawory wentylacyjne (wywiewniki z regulacją ilości odprowadzanego 
powietrza - anemostat wywiewny) do montażu w suficie. Projektowane centrale fabrycznie wyposażyć w wymiennik 
krzyżowy przeciwprądowy, oraz nagrzewnice elektryczne zapewniające nawiew powietrza o temperaturze min. 24 st. 
C. Kratki transferowe aluminiowe montowane u dołu drzwi zapewniające transfer powietrza do sąsiednich 
pomieszczeń zakres wydajności od 50 m3/h do 200 m3/h. W pomieszczeniach wilgotnych stosować nawiewniki 
tworzywowe lub aluminiowe. Ze względu na małą ilość przestrzeni w suficie podwieszanym poszczególne elementy 
instalacji wentylacyjnej należy wykonać indywidualnie. W miejscach krzyżowania się przewodów wentylacyjnych 
należy zmniejszyć grubość izolacji termicznej do 2cm po między mijającymi się kanałami. Czerpnie powietrza jak i 
wyrzutnie wykonać jako prostokątne. Czerpnie wyposażyć w podstawy dachowe skośne, zachować odległości czerpni 
od wywiewek kanalizacyjnych min. 6m. Wyrzutnie powietrza na dachu zlokalizować z zachowaniem odległości 3m od 
okien. Wpływ powietrza do pomieszczeń przy pomocy anemostatów nawiewnych okrągłych z regulacją ilości 
przepływającego powietrza. Wypływ powietrza z pomieszczenia przy pomocy zaworów wentylacyjnych okrągłych z 
regulacją ilości przepływającego powietrza.  

 
 
 



Zasilanie 
Zasilanie central wentylacyjnych (wentylatory, elektryczne nagrzewnic i urządzenia sterownicze central) zgodnie z 
dokumentacją branży eklektycznej. 

 
 

1.3.5 OBLICZENIA 
 Obliczenie zapotrzebowania na wodę. 
 

RODZAJ PUNKTU 
CZERPALNEGO 

ILOŚĆ NORMATYWNY WYPŁYW 
WODY 

qn ( dm3 /s) 

∑qn  dm3 /s 
suma zimnej  
i ciepłej wody 

    
Umywalka 15 0.14 2,1 
Miska ustępowa 3 0.13 0,39 
Natrysk 12 0.30 3,6 
Zawór czerpalny 2 0,30 0,60 
Pisuar 4 0,30 1,2 

  OGÓŁEM 7,89 
 
Normatywny wypływ wody zimnej i cieplej z punktów czerpalnych na cele bytowo-gospodarcze wynosi 
∑ qn=7,89 dm3/s.  

 

1.3.6 UWAGI KOŃCOWE 
 Całość robót montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem a także 

warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano montażowych obowiązującymi normami i 
przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót wytycznymi producentów rur oraz pod 
fachowym nadzorem. 

 Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. 
 Trasa instalacji  jej średnice i spadki jak na rysunkach. 
 W razie wystąpienia odstępstw w projekcie w stosunku do stanu istniejącego należy zgłosić to projektantowi. 
 Materiały stosowane do wykonywania instalacji muszą posiadać atest. 
 Projekt wykonano w oparciu o przykładowych producentów. Proponowane urządzenia i elementy można 

zastąpić innymi spełniającymi te same funkcje oraz mającymi co najmniej te same parametry i odpowiednie 
atesty i aprobaty. 

 Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych, obowiązującymi normami i rozporządzeniami a także zgodnie z katalogami technicznymi danych 
producentów materiałów. 
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