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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. OGÓLNE DANE 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- obowiązujące normy i przepisy 

- projekt archiwalny inwentaryzacji architektury 

- uzgodnienia z Zamawiającym  

- inwentaryzacja własna 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji 

pomieszczeń nr 9 i 10 na parterze stopki BII w budynku ”B” Kancelarii Senatu RP 

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6. 

 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych 

poniżej Polskich Norm i aktów prawnych. 

-  PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 

- PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.  

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz ze zmianami.. 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 

roku. 

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

Przyjęto następujące parametry powietrza zewnętrznego. 

 

lato:   temperatura   te=+30.0
o
C 

   wilgotność względna  =45% 

 

zima:   temperatura   te= -20.0
o
C 

   wilgotność względna  =100% 
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3.1.2. PARAMETRY POWIETRZA W KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZENIACH 

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przyjęto: 

temperatura   ti=+24±2
o
C 

wilgotność względna  wynikowa 

 

 

3.2. BILANS ZYSKÓW CIEPŁA.  

 

Bilans zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń klimatyzowanych za pomocą 

instalacji klimatyzacji wykonano przy następujących założeniach: 

 

- zysk ciepła od sprzętu komputerowego  150 W/komputer 

- zysk ciepła od oświetlenia   20 W/m
2
 

 

Zapotrzebowanie na chłód dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli: 

 
 

L.p. Nr pom. Nazwa Qchł. 

- - - kW 

1 9 pom. biurowe 3,15 

2 10 pom. biurowe 2,78 

  Suma   5,93 

 

3.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Nowoprojektowana instalacja klimatyzacji składa się z następujących części: 

 Jednostka zewnętrzna inwerterowe urządzenie Multisplit MXZ, chłodzone 

powietrzem firmy Mitsubishi Electric typ MXZ-3D68VA, Qchł.=6,8kW,  

Qg=8,6 kW 

 klimatyzatorów ściennych 

 instalacji 2-rurowej freonowej 

 instalacji skroplinowej 

W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki wewnętrzne ścienne serii M 

charakteryzujące się obniżonym poziomem hałasu. Nastawy temperaturowe dla 

poszczególnych pomieszczeń zmieniane będą na pilotach przewodowych w każdym 

pomieszczeniu.  

Jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na poziomie terenu w miejscu pokazanym 

na rysunku KL3-01. Klimatyzatory połączone są z agregatem chłodniczym, układem 2 rur. 

Rury freonowe należy sprowadzić w bruzdach ściennych na poziom piwnicy, a następnie 

prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy.  

Przewody freonowe zaprojektowano z miedzi (przystosowane do freonów), łączonej 

lutem twardym (srebro). Średnice rur podano na rysunkach. Przed montażem dokładnie 

oczyścić wnętrza rur, a po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby ciśnieniowe zgodnie z 

PN-77/M-046050 (azot). 
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3.4. INSTALACJA SKROPLINOWA 

 Odprowadzenie skroplin z  klimatyzatorów ściennych należy sprowadzić bruzdami  

w ścianach na poziom piwnicy, a następnie wyprowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy 

na zewnątrz budynku. Rurociągi skroplin należy wykonać tak, aby umożliwić grawitacyjny 

spływ skroplin do kanalizacji. Wszystkie przewody skroplinowe należy wykonywać z PVC 

łączonego przez klejenie, średnica DN32 mm. 

 

3.5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 

3.6. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE 

Jednostkę zewnętrzną należy posadowić na ramie wspornikowej Big Foot. Wymiary oraz 

masę urządzenia pokazano na rysunku KL3-01. 

 

3.7. IZOLACJA 

Wszystkie przewody inst. klimatyzacji izolować otuliną termoizolacyjną firmy 

Armstrong typu AC/Armaflex , gr. 6 mm wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku grubości 

13 mm. 

 

3.8. WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo 

certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace montażowe wykonywać zgodnie z „WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI 

COBRTI INSTAL T. 5; Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

2. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego. 

3. Wykazy urządzeń i materiałów znajdują się w części specyfikacyjnej niniejszego 

opracowania. 

4. Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż. uszczelnić do odporności ogniowej równej 

odporności przegrody. 

 

 

mgr inż.  Andrzej Brandt 

             St-65/82 

Specyfikacja urządzeń Model Ilość Zasilanie  

Nominalny 

pobór mocy 

chłodzenie 

[kW] 

Nominalny 

pobór mocy 

grzanie           

[kW] 

Jednostka zewnętrzna Multisplit, R-410A MXZ-3D68VA 1 230V;50Hz;1 faza 2,19 2,38 

Jednostka wewnętrzna naścienna MSZ-EF35VE 2 230V;50Hz;1 faza 0,04 0,04 

Razem 2,27 2,46 
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Zawartość: 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA: 

  

 Opis techniczny instalacji klimatyzacji 

 

2. RYSUNKI 

 

1. Rzut piwnicy. Instalacja klimatyzacji KL4-01 

2. Rzut parteru. Instalacja klimatyzacji KL4-02 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. OGÓLNE DANE 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- obowiązujące normy i przepisy 

- projekt archiwalny inwentaryzacji architektury 

- uzgodnienia z Zamawiającym  

- inwentaryzacja własna 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji 

pomieszczenia nr 7 na parterze stopki BII w budynku ”B” Kancelarii Senatu RP 

zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6. 

 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych 

poniżej Polskich Norm i aktów prawnych. 

-  PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 

- PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.  

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz ze zmianami.. 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 

roku. 

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

Przyjęto następujące parametry powietrza zewnętrznego. 

 

lato:   temperatura   te=+30.0
o
C 

   wilgotność względna  =45% 

 

zima:   temperatura   te= -20.0
o
C 

   wilgotność względna  =100% 
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3.1.2. PARAMETRY POWIETRZA W KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZENIACH 

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przyjęto: 

temperatura   ti=+24±2
o
C 

wilgotność względna  wynikowa 

 

 

3.2. BILANS ZYSKÓW CIEPŁA.  

 

Bilans zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń klimatyzowanych za pomocą 

instalacji klimatyzacji wykonano przy następujących założeniach: 

 

- zysk ciepła od sprzętu komputerowego  150 W/komputer 

- zysk ciepła od oświetlenia   20 W/m
2
 

 

Zapotrzebowanie na chłód dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli: 

 
 

L.p. Nr pom. Nazwa Qchł. 

- - - kW 

1 7 pom. biurowe 2,24 

  Suma   2,24 

 

3.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Nowoprojektowana instalacja klimatyzacji składa się z następujących części: 

 Jednostka zewnętrzna inwerterowe urządzenie Split, chłodzone powietrzem firmy 

Mitsubishi Electric typ MUZ-FH35VE, Qchł.=3,5kW, Qg=4,0 kW 

 klimatyzatora ściennego 

 instalacji 2-rurowej freonowej 

 instalacji skroplinowej 

W pomieszczeniach zaprojektowano jednostkę wewnętrzną ścienną serii M 

charakteryzującą się obniżonym poziomem hałasu. Nastawy temperaturowe w pomieszczeniu 

zmieniane będą na pilocie przewodowym w pomieszczeniu.  

Jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na poziomie terenu w miejscu pokazanym 

na rysunku KL4-01. Klimatyzator połączony jest z agregatem chłodniczym, układem 2 rur. 

Rury freonowe należy doprowadzić w bruździe ściennej do istniejącego szachu, a następnie 

sprowadzić na poziom piwnicy. W pomieszczeniach piwnicy rury prowadzić pod stropem.  

Przewody freonowe zaprojektowano z miedzi (przystosowane do freonów), łączonej 

lutem twardym (srebro). Średnice rur podano na rysunkach. Przed montażem dokładnie 

oczyścić wnętrza rur, a po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby ciśnieniowe zgodnie z 

PN-77/M-046050 (azot). 

 

 

 

 

 



 5 

3.4. INSTALACJA SKROPLINOWA 

 Odprowadzenie skroplin z  klimatyzatora ściennego należy w bruździe ściennej 

doprowadzić do istniejącej instalacji sanitarnej poprzez syfon, np. umywalkowy. Rurociągi 

skroplin należy wykonać tak, aby umożliwić grawitacyjny spływ skroplin do kanalizacji. 

Wszystkie przewody skroplinowe należy wykonywać z PVC łączonego przez klejenie, 

średnica DN32 mm.  

 

3.5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 

 

3.6. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE 

Jednostkę zewnętrzną należy posadowić na ramie wspornikowej Big Foot. Wymiary, 

lokalizację oraz masę urządzenia pokazano na rysunku KL4-01. 

 

3.7. IZOLACJA 

Wszystkie przewody inst. klimatyzacji izolować otuliną termoizolacyjną firmy 

Armstrong typu AC/Armaflex , gr. 6 mm wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku grubości 

13 mm. 

 

3.8. WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo 

certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace montażowe wykonywać zgodnie z „WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI 

COBRTI INSTAL T. 5; Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

2. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego. 

3. Wykazy urządzeń i materiałów znajdują się w części specyfikacyjnej niniejszego 

opracowania. 

4. Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż. uszczelnić do odporności ogniowej równej 

odporności przegrody. 

 

mgr inż.  Andrzej Brandt 

             St-65/82 

Specyfikacja urządzeń Model Ilość Zasilanie  

Nominalny 

pobór mocy 

chłodzenie 

[kW] 

Nominalny 

pobór mocy 

grzanie           

[kW] 

Jednostka zewnętrzna Split, R-410A MUZ-FH35VE 1 230V;50Hz;1 faza 0,82 0,8 

Jednostka wewnętrzna naścienna MSZ-EF35VE 1 230V;50Hz;1 faza - - 

Razem 0,82 0,8 
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1. Rzut piwnicy. Instalacja klimatyzacji KL2-01 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. OGÓLNE DANE 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- obowiązujące normy i przepisy 

- projekt archiwalny inwentaryzacji architektury 

- uzgodnienia z Zamawiającym  

- inwentaryzacja własna 

 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w 

pomieszczeniu nr 044 w budynku ”A” Kancelarii Senatu RP zlokalizowanego w Warszawie 

przy ul. Wiejskiej 6. 

 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych 

poniżej Polskich Norm i aktów prawnych. 

-  PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 

- PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.  

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz ze zmianami.. 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 

roku. 

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

Przyjęto następujące parametry powietrza zewnętrznego. 

 

lato:   temperatura   te=+30.0
o
C 

   wilgotność względna  =45% 

 

zima:   temperatura   te= -20.0
o
C 

   wilgotność względna  =100% 
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3.1.2. PARAMETRY POWIETRZA W KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZENIACH 

Parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przyjęto: 

temperatura   ti=+24±2
o
C 

wilgotność względna  wynikowa 

 

 

3.2. BILANS ZYSKÓW CIEPŁA.  

 

Bilans zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń klimatyzowanych za pomocą 

instalacji klimatyzacji wykonano przy następujących założeniach: 

 

- zysk ciepła od sprzętu komputerowego  150 W/komputer 

- zysk ciepła od urządzeń poligraficznych 500 W/urządzenie 

- zysk ciepła od oświetlenia   20 W/m
2
 

 

Zapotrzebowanie na chłód dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli: 

 
 

L.p. Nr pom. Nazwa Qchł. 

- - - kW 

1 1.18 pom. biurowe 2,49 

2 1.20 pom. poligrafii 6,13 

  Suma   8,62 

 

 

3.3. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI 

3.4. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Nowoprojektowana instalacja klimatyzacji składa się z następujących części: 

 Jednostka zewnętrzna: inwerterowe urządzenie Multisplit, chłodzone powietrzem 

firmy Mitsubishi Electric typ MXZ-4D83VA, Qchł.=8,3kW, Qg=2,83kW 

 Jednostek wewnętrznych: ściennej i  kasetonowej 

 instalacji 2-rurowej freonowej 

 instalacji skroplinowej 

W pomieszczeniu poligrafii zastosowano kasetonową jednostkę wewnętrzną z 

możliwością rozprowadzenia powietrza w 4 kierunkach. Indywidualne ustawienie żaluzji 

powietrznych pozwala na elastyczną regulację strumienia we wszystkich kierunkach. 

Pomieszczenie biurowe wyposażone zostało w jednostkę ścienną serii M  charakteryzującą  

się obniżonym poziomem hałasu. 

Klimatyzatory połączone są z agregatem chłodniczym, układem 2 rur. Nastawy 

temperaturowe dla poszczególnych pomieszczeń zmieniane będą na pilotach przewodowych 

w każdym pomieszczeniu. 

Jednostka zewnętrzna zostanie zainstalowana na poziomie terenu w miejscu pokazanym 

na rysunku KL2-01. Przewody freonowe należy prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszanego. 
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Rury freonowe zaprojektowano z miedzi (przystosowane do freonów), łączonej lutem 

twardym (srebro). Średnice rur podano na rysunkach. Przed montażem dokładnie oczyścić 

wnętrza rur, a po wykonaniu instalacji przeprowadzić próby ciśnieniowe zgodnie z PN-77/M-

046050 (azot). 

Instalację napełniać czynnikiem ziębniczym typu R410A. 

3.5. INSTALACJA SKROPLINOWA 

Klimatyzator kasetonowy wyposażony jest standartowo w pompkę skroplin o wysokości 

podnoszenia ok. 50 cm. Przewody skroplinowe należy prowadzić w przestrzeni sufitu 

podwieszanego, a następnie wyprowadzić na zewnątrz budynku. Rurociągi skroplin należy 

wykonać tak, aby umożliwić grawitacyjny spływ skroplin na zewnątrz budynku. Wszystkie 

przewody skroplinowe należy wykonywać z PVC łączonego przez klejenie, średnica DN32 

mm.  

 

3.6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

 

 

 

 

3.7. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE 

 

Jednostkę zewnętrzną należy posadowić na ramie wspornikowej Big Foot. Wymiary oraz 

masę urządzenia pokazano na rysunku KL2-01. 

 

3.8. IZOLACJA 

Wszystkie przewody inst. klimatyzacji izolować otuliną termoizolacyjną firmy 

Armstrong typu AC/Armaflex , gr. 6 mm wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku grubości 

13 mm. 

 

3.9. WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo 

certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. 

 

Specyfikacja urządzeń Model Ilość Zasilanie  

Nominalny 

pobór mocy 

chłodzenie 

[kW] 

Nominalny 

pobór mocy 

grzanie           

[kW] 

Jednostka zewnętrzna Multisplit, R-410A MXZ-4D83VA 1 230V;50Hz;1 faza 2,83 2,42 

Jednostka wewnętrzna naścienna MSZ-EF35VE 1 230V;50Hz;1 faza 0,04 0,04 

Jednostka wewnętrzna kasetonowa MSZ-EF35VE 1 230V;50Hz;1 faza 0,05 0,04 

Razem 2,92 2,50 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace montażowe wykonywać zgodnie z „WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI 

COBRTI INSTAL T. 5; Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. 

2. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego. 

3. Wykazy urządzeń i materiałów znajdują się w części specyfikacyjnej niniejszego 

opracowania. 

4. Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż. uszczelnić do odporności ogniowej równej 

odporności przegrody. 

 

 

mgr inż.  Andrzej Brandt 

             St-65/82 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- obowiązujące normy i przepisy 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- założenia i wymogi przekazane przez Inwestora 
- zlecenie Inwestora 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

 
Niniejsze opracowanie obejmuje Wielobranżowy projekt wykonawczy wentylacji 
pomieszczeń nr 409A, 409B, 409C i 409D w budynku „A” Kancelarii Senatu RP przy  
ul. Wiejskiej 6 w Warszawie. 
 

3. INSTALACJA WENTYLACJI  

 
W pomieszczeniach biurowych nr 409A, 409B, 409C i 409D projektuje się instalacje 
wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej.  

 

3.1. Obowiązujące normy i przepisy 

 
Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych poniżej 

Polskich Norm i aktów prawnych. 

 
3.1.1. Podstawowe normy polskie 

 
Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych 

poniżej Polskich Norm i aktów prawnych. 
- PN-83/B-034430, Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania.” 
- PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja,. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.” 
-  PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 
- PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.  
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz ze zmianami.. 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 
roku. 

 

3.2. Bilans ilości powietrza 

Dla obiektu projektuje się następujące systemy instalacji wentylacji: 
 
N2/W2 – wentylacja pomieszczeń biurowych 
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Dla obliczenia ilości powietrza przyjęto następujące założenia: 

 ilość powietrza dla jednej osoby 30m3/h 

 

3.3. Opis systemów wentylacyjnych 
 

3.3.1. System N2/W2 – wentylacja pomieszczeń biurowych 

 
System N2/W2 obsługuje pomieszczenia biurowe nr 409A, 409B, 409C i 409D. Centrala 

wentylacyjna N2/W2 zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni. Powietrze będzie 
czerpane przez istniejący podpodłogowy kanał czerpny.  

Czerpnia zgodnie z paragrafem 152 ust. 3 WT znajduje się w odległości ponad 8m w 
rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, 
miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza. 

Wyrzut powietrza z systemu W2 będzie realizowany do istniejącej wyrzutni na dachu 
budynku.  

Wyrzutnia zgodnie z paragrafem 152 ust. 10 WT jest usytuowana poza strefą zagrożenia 
wybuchem, a od najbliższej czerpni jest zachowana odległość ponad 10m, wyrzutnię 
usytuowano co najmniej 1m ponad czerpnią.  

Kanały nawiewne i wywiewne będą transportowały powietrze do biur. Rozprowadzenie 
kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w obudowie z płyt kartonowo-gipsowych 
pod sufitem piwnicy. Nawiew i wywiew powietrza będzie zrealizowany poprzez kratki 
nawiewne i wywiewne. Wszystkie kratki będą wyposażone w przepustnice regulacyjne.  

Na przejściu kanałów przez oddzielenia pożarowe projektuje się klapy pożarowe EI120 
z wyzwalaczami termicznymi i siłownikami 24V AC.  
 

Bilans systemu N1/W1 
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Kubatura Ilość 
osób 

 ilość powietrza 

  [m
2
]  [m

3
]             [m

3
/h] 

     Nawiew Wywiew 

409A Magazyn biura 42,74 128,22 2 60 60 

409B Pok. biurowy 26,22 78,66 4 120 120 

409C Pok. biurowy 18,45 55,35 4 120 120 

409D Pok. biurowy 34,8 104,40 6 180 180 

Suma     480 480 

 

 zapotrzebowanie na ciepło dla centrali N2: 
 Ilość nawiewanego powietrza: 
 N1=480 m

3
/h 

 Zapotrzebowanie na ciepło: 
 QN1=8,0 kW 
 
Bilans ciepła dla ogrzania powietrza wentylacyjnego: 

 temp. powietrza nawiewanego zimą +20
o
C 

 temp. powietrza nawiewanego latem +24
 o
C 

 ilość powietrza nawiewanego 480 m
3
/h 
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Dla systemu N2 projektuje się centralę wentylacyjną nawiewną, a dla systemu W2 
projektuje się centralę wentylacyjną wyciągową. Centrala N2 będzie zbudowana z 
następujących elementów: 

 centrala N2 
nawiew: 
- filtr G4 
- nagrzewnica wodna (woda grzewcza 90°C/70°C) Qgrz.=8,0kW 
- chłodnica freonowa Qchł.=3,0kW 
- sekcja wentylatora  Vnaw.=480m

3
/h 

 
Centrala W2 będzie zbudowana z następujących elementów: 

 centrala W2 
wywiew: 
- filtr G4 
- sekcja wentylatora Vwyw.=480m

3
/h 

 
- komplet automatyki, w tym: 

- wyposażeniem opcjonalnym 
- przemiennikami częstotliwości 
- automatyką  

 

4. WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 
 
W miejscach oddzieleń przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych należy 

zainstalować klapy przeciwpożarowe EI120 z wyzwalaczami termicznymi, w garażu klapy z 
siłownikami. 
 

Na przejściu rurociągów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy zastosować 
przepusty ogniochronne o odporności EI równej odporności ogniowej przegrody przez jaką 
przechodzą. 
 

Zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowano niepalną 
izolację kanałów wentylacyjnych. 
 

Instalacje zaprojektowane w budynku muszą spełniać §234, §267 i §268 zawarte w Dz. U. 
nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 wraz z późniejszymi zmianami. 
 

 

5. WYTYCZNE BHP 
 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo 
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane należy prowadzić 
przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

6. WYTYCZNE AKUSTYCZNE 
 
Podłączenia kanałów wentylacyjnych do wentylatorów należy wykonać przez kanały 

elastyczne (jako nie przenoszące drgań). 
 

Pompy należy montować do rurociągów przez łączniki amortyzacyjne uniemożliwiające 
przenoszeniu się drgań na instalację. 
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Wszystkie rurociągi i kanały wentylacyjne należy montować do przegród konstrukcyjnych 

przez przekładki gumowe wykonane z gumy średniej twardości tak aby uniemożliwić 
przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku. 
 

Wszystkie wentylatory dachowe zostaną wyposażone w podstawy tłumiące lub w razie 
potrzeby w tłumiki hałasu. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z  WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Zeszyt 5 
- Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać Art. 10. Prawa Budowlanego 
- przewody instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy przytwierdzać do konstrukcji 
budynku za pomocą typowych zawiesi i podparć ze stali ocynkowanej 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 RYSUNKI INSTALACJI WENTYLACJI 
 
- Rzut - instalacja wentylacji N2/W2 rys. NW2-01 
- Rzut - instalacja wentylacji N2/W2 rys. NW2-02 
- Rzut - instalacja C.T. i freonu do centrali N2 rys. NW2-03 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
- obowiązujące normy i przepisy 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- założenia i wymogi przekazane przez Inwestora 
- zlecenie Inwestora 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

 
Niniejsze opracowanie obejmuje Wielobranżowy projekt wykonawczy wentylacji 
pomieszczeń nr 040, 177 i 193 na kondygnacjach piwnica, parter, piętro +1 wraz z 
kosztorysami i przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi w budynu „A” Kancelarii 
Senatu RP przy ul. Wiejskiej 6 w Warszawie 

3. INSTALACJA WENTYLACJI  

 
W pomieszczeniach technicznych nr 040, 177 i 193 na kondygnacjach piwnica, parter, piętro 
+1 projektuje się instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej.  

 

3.1. Obowiązujące normy i przepisy 

 
Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych poniżej 

Polskich Norm i aktów prawnych. 

 
3.1.1. Podstawowe normy polskie 

 
Projekt wykonano przy uwzględnieniu przepisów zawartych w przedstawionych 

poniżej Polskich Norm i aktów prawnych. 
- PN-83/B-034430, Az3 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania.” 
- PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja,. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.” 
-  PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 
- PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.  
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz ze zmianami.. 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 
roku. 

 

3.2. Bilans ilości powietrza 

Dla obiektu projektuje się następujące systemy instalacji wentylacji: 
 
N3 – wentylacja pomieszczeń technicznych 
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Dla obliczenia ilości powietrza przyjęto następujące założenia: 

 ilość powietrza dla pom. technicznych 5w/h 

 

3.3. Opis systemów wentylacyjnych 
 

3.3.1. System N3 – wentylacja pomieszczeń technicznych 

 
System N3 obsługuje pomieszczenia techniczne nr 040, 177 i 193 zlokalizowane na 

kondygnacjach piwnica, parter, piętro +1. Aparat grzewczo-wentylacyjny N3 zostanie 
zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Powietrze będzie czerpane przez 
istniejący podpodłogowy kanał czerpny.  

Czerpnia zgodnie z paragrafem 152 ust. 3 WT znajduje się w odległości ponad 8m w 
rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, 
miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza. 

Pion nawiewny będzie transportował powietrze do pomieszczeń technicznych. Nawiew 
powietrza będzie zrealizowany poprzez zawory wentylacyjne nawiewne. Wszystkie zawory 
będą wyposażone w przepustnice regulacyjne.  

Na przejściu kanałów przez oddzielenia pożarowe projektuje się klapy pożarowe EI120 
z wyzwalaczami termicznymi i siłownikami 24V AC.  
 

Bilans systemu N1/W1 
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Kubatura Ilość 
wymian 

 ilość powietrza 

  [m
2
]  [m

3
]             [m

3
/h] 

     Nawiew Wywiew 

040 Pom. Techniczne 3,0 9,0 5 50 - 

177 Pom. Techniczne 3,0 9,0 5 50 - 

193 Pom. Techniczne 3,0 9,0 5 50 - 

Suma     150 - 

 

 zapotrzebowanie na ciepło dla centrali N2: 
 Ilość nawiewanego powietrza: 
 N3=150 m

3
/h 

 Zapotrzebowanie na ciepło: 
 QN3=2,4 kW 
 
Bilans ciepła dla ogrzania powietrza wentylacyjnego: 

 temp. powietrza nawiewanego zimą +20
o
C 

 temp. powietrza nawiewanego latem wynikowa 

 ilość powietrza nawiewanego 150 m
3
/h 

 
Dla systemu N3 projektuje się aparat grzewczo-wentylacyjny. AGW N3 będzie posiadał 

następujące elementy: 

 AGW N3 
nawiew: 
- filtr G4 
- nagrzewnica elektryczna Qgrz.=2,4kW 
- sekcja wentylatora  Vnaw.=150m

3
/h 
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w dostawie z: 
- regulatorem obrotów RTE-TR 
- wyłącznikiem serwisowym GS4 
- automatyką 

4. WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE 
 
W miejscach oddzieleń przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych należy 

zainstalować klapy przeciwpożarowe EI120 z wyzwalaczami termicznymi, w garażu klapy z 
siłownikami. 
 

Na przejściu rurociągów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy zastosować 
przepusty ogniochronne o odporności EI równej odporności ogniowej przegrody przez jaką 
przechodzą. 
 

Zastosowano kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Zastosowano niepalną 
izolację kanałów wentylacyjnych. 
 

Instalacje zaprojektowane w budynku muszą spełniać §234, §267 i §268 zawarte w Dz. U. 
nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 wraz z późniejszymi zmianami. 

 

5. WYTYCZNE BHP 
 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa 

eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo 
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane należy prowadzić 
przy zachowaniu zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

6. WYTYCZNE AKUSTYCZNE 
 
Podłączenia kanałów wentylacyjnych do wentylatorów należy wykonać przez kanały 

elastyczne (jako nie przenoszące drgań). 
 

Pompy należy montować do rurociągów przez łączniki amortyzacyjne uniemożliwiające 
przenoszeniu się drgań na instalację. 
 

Wszystkie rurociągi i kanały wentylacyjne należy montować do przegród konstrukcyjnych 
przez przekładki gumowe wykonane z gumy średniej twardości tak aby uniemożliwić 
przenoszeniu się drgań na konstrukcję budynku. 
 

Wszystkie wentylatory dachowe zostaną wyposażone w podstawy tłumiące lub w razie 
potrzeby w tłumiki hałasu. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z  WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI 
INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Zeszyt 5 
- Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać Art. 10. Prawa Budowlanego 
- przewody instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy przytwierdzać do konstrukcji 
budynku za pomocą typowych zawiesi i podparć ze stali ocynkowanej 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 RYSUNKI INSTALACJI WENTYLACJI 
 
- Rzut piwnicy instalacja wentylacji N3 rys. N3-01 

 








