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 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
 

I.  INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
 

Przedmiot i zakres  opracowania. 

Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje rozwiązania instalacji wentylacji 
mechanicznej dla „Rozbudowy Inkubatora Technologicznego – Hala nr 2 (część produkcyjna 
obiektu)” zlokalizowanego na terenie PPN-T Jasionka  S1 w zakresie 2 jednostek 
produkcyjnych. W stosunku do projektu budowlanego, z uwagi na moŜliwości finansowe, 
Inwestor ograniczył zakres inwestycji o połowę.  
Aby nie powodować komplikacji w zakresie oznaczania zespołów wentylacyjnych  
w projekcie budowlanym i wykonawczym pozostawia się nazwy układów zgodnie  
z projektem budowlanym. 
Łącznie z likwidacją dwóch jednostek produkcyjnych nie będą wykonywane w tym 
zakresie zespoły wentylacyjne N1W1, N2W2 i W5 (wg. PB wentylacji ). 
 
Układy wentylacji mechanicznej  

W budynku przewiduje się następujące układy wentylacji mechanicznej: 

• układ wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla jednostki produkcyjnej 3   
– N3W3, na poziomie 0 

• układ wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla jednostki produkcyjnej 4   
– N4W4, na poziomie 0 

• układ wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych i szatni – 
W6, na poziomie  +1,+2 

 
Wentylacja mechaniczna 

Zadaniem projektowanego systemu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do 
pomieszczeń powietrza świeŜego w ilości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania 
wynikającego z wymagań higienicznych oraz ogrzanie jednostek produkcyjnych.  
 

 
BILANS ILOŚCI POWIETRZA 

l.p. Opis Nr układu  

    Vn [m3/h] 
ilość 

powietrza 
świeŜego 

Vw [m3/h] Vn [m3/h] 
ilość 

powietrza dla 
ogrzewania 

powietrznego 

Vw 
[m3/h] 

1 Jednostka prod. 3 N3W3 4500 4500 6000 6000 

2 Jednostka prod. 4 N4W4 3600 3600 5500 5500 
3 Pom. sanitarne W6  270   
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ZałoŜenia projektowe 

Parametry temperatur zewnętrznych przyjęto wg PN-76/B-03420. 
Dla okresu letniego przyjęto temperaturę: 
− zewnętrzną: +30°C (45% wilg. wzgl.), 
 
Dla okresu zimowego przyjęto temperaturę: 
− zewnętrzną: -20°C (100% wilg. wzgl.), 
− wewnętrzną: +20°C. 
Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto według ich 
przeznaczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami i kryteriami tj. wg : 
- minimalnej niezbędnej ilości powietrza zewnętrznego-świeŜego na osobę przebywającą w 
danym pomieszczeniu, 
- ogólnie przyjętych krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, 
- ilość powietrza konieczna dla ogrzania pomieszczeń produkcyjnych 
 
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń wentylowanych: 
- dla hal ( poszczególnych jednostek produkcyjnych ) załoŜono wentylację mechaniczną  
   zapewniającą 1,5 krotną wymianę powietrza dla strefy wysokości 4m .  
- dla szatni przewiduje się 4 wymiany powietrza na godzinę,  
- dla sanitariatów przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego : 50 m3/h na miskę  
   ustępową    
 
W celu zapewnienia właściwego charakteru napływu powietrza ogrzewającego poszczególne 
jednostki produkcyjne przyjęto ∆T = 18 o z maksymalną temperaturą +38 oC nawiewanego 
powietrza. Powoduje to konieczność zwiększenia ilości nawiewanego powietrza w okresie 
zimowym w stosunku do załoŜonej krotności wymian. Ilość świeŜego powietrza pozostaje 
bez zmian, nadwyŜka powietrza jest recyrkulowana. 
 
Dane odnośnie obłoŜenia osobowego poszczególnych pomieszczeń oraz podziału na 
poszczególnych uŜytkowników przyjęto zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym 
oraz wytycznymi Inwestora. 
 
Układy : N3W3,N4W4 (jednostki produkcyjne) 
 
Zaprojektowane układy wentylacyjne spełniają następujące funkcje: 
- doprowadzenie odpowiedniej ilości świeŜego powietrza, 
- wstępne ochłodzenie powietrza, 
- podgrzanie powietrza do celów wentylacyjnych. 
- ogrzewanie powietrzne w okresie zimowym 
W centralach dachowych będą realizowane następujące procesy: 
- odzysk ciepła za pomocą obrotowego wymiennika ciepła, 
- recyrkulacja powietrza 
- filtrowanie powietrza w filtrach kieszeniowych klasy EU4, 
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy gazowej do temperatury  zapewniającej temperaturę 
wewnętrzną w pomieszczeniu +20ºC, 
- schładzanie powietrza na chłodnicy freonowej do temperatury +20ºC. 
 Automatyka centrali wentylacyjnej dostarczona przez producenta zapewni spełnienie 
powyŜszych funkcji. 
 Powietrze przygotowane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej  



 4 

z wymiennikiem obrotowym usytuowanej na konstrukcji wsporczej (wg. projektu 
konstrukcji) na poziomie -dachu.  
 Dobrana centrala wyposaŜona jest w przepustnice regulacyjne, filtry, wymiennik 
obrotowy do odzysku ciepła, komorę mieszania, nagrzewnicę gazową, chłodnicę freonową, 
zespół wentylatorowy nawiewny i wywiewny (z falownikami), automatykę.  
Centrale montowane na ramach z podkładkami gumowymi. Syfony odprowadzające 
skropliny izolowane kablami grzewczymi. 
NaleŜy przewidzieć dostawę centrali w częściach i montaŜ bezpośrednio w miejscu jej 
lokalizacji. 
 Nawiew powietrza do jednostki produkcyjnej projektuje się za pomocą dysz dalekiego 
zasięgu wyposaŜonych w elementy zawirowujące. Wywiew jest realizowany poprzez kratki 
wyciągowe . 
Dla kaŜdej centrali dachowej przyjęto zblokowany układ czerpni-wyrzutni. 
W celu ograniczenia hałasu do 40 dB od urządzeń na kanale  wentylacyjnym  wywiewnym  
i nawiewnym projektuje się sekcje tłumików hałasu.  
Rozprowadzenie powietrza następuje przewodami stalowymi ocynkowanymi typ A I .  
Szczelność przewodów wg wymaganiom normy PN/B-76001. 
Doprowadzenie powietrza do nawiewników za pomocą przewodów elastycznych. 
Przewody prowadzone na zewnątrz budynku będą izolowane wełną mineralna gr. 6 cm w 
płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, pozostałe przewody w przestrzeni ogrzewanej wełną 
mineralną gr. 3 cm w płaszczu z folii aluminiowej. 
 
Dobór central wentylacyjnych : 
  
  Zespół nawiewny N3/W3 w wersji dachowej - jednostka produkcyjna 3 
(filtry EU4, wymiennik obrotowy , sekcja mieszania ,chłodnica freonowa, nagrzewnica 
gazowa o zakresie modulacji do 10% wydajności, przepustnice, falowniki, automatyka) 
Do nagrzewnicy oprócz ciepła na ogrzanie powietrza naleŜy dodać 35 kW na straty ciepła  - 
ogrzewanie powietrzne 
   -całkowity wydatek powietrza (zima)      6 000  m3/h 
   -ilość  powietrza świeŜego         4 500  m3/h 
   -spręŜ dyspozycyjny        350 Pa 
   -parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/      -20 C 
   -parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /lato/   +30 C 
   -temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym zima +20 C 
   -ciśnienie gazu przed nagrzewnicą gazową     20 mbar 
   -temperatura powietrza za nagrzewnicą gazową      +20 C 
   -temperatura powietrza za chłodnicą freonową      +20 C 
 
  Zespół wywiewny W3 
   -wydatek powietrza         6 000 m3/h 
   -spręŜ dyspozycyjny        300 Pa 
 
  Zespół nawiewny N4/W4 w wersji dachowej - jednostka produkcyjna 4 
(filtry EU4, wymiennik obrotowy , sekcja mieszania, chłodnica freonowa, nagrzewnica 
gazowa o zakresie modulacji do 10% wydajności, przepustnice, falowniki, automatyka) 
Do nagrzewnicy oprócz ciepła na ogrzanie powietrza naleŜy dodać 32 kW na straty ciepła  - 
ogrzewanie powietrzne 
   -całkowity wydatek powietrza (zima)      5 500  m3/h 
   -ilość  powietrza świeŜego         3 600  m3/h 
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   -spręŜ dyspozycyjny        300 Pa 
   -parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /zima/      -20 C 
   -parametry powietrza przed wymiennikiem obrotowym /lato/   +30 C 
   -temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem obrotowym zima +20 C 
   -ciśnienie gazu przed nagrzewnicą gazową     20 mbar 
   -temperatura powietrza za nagrzewnicą gazową      +20 C 
   -temperatura powietrza za chłodnicą freonową      +20 C 
 
  Zespół wywiewny W4 
   -wydatek powietrza         5 500 m3/h 
   -spręŜ dyspozycyjny        250 Pa 
 
Układ W6 (pomieszczenia sanitarne i szatnie) 
 
Układy wentylacji wywiewnej obsługują pomieszczenia  sanitarne. 
Przyjęto następujące ilości powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń : 
- WC - 50 m3/h.  
- szatnie (pomieszczenia dodatkowe) – 4-krotna wymiana powietrza 
Nawiew świeŜego powietrza dla kaŜdego układu odbywa się z pomieszczeń przyległych.  
W tym celu drzwi prowadzące do pomieszczeń sanitarnych wyposaŜyć w kratki drzwiowe 
F=0,02m2 Wywiew powietrza odbywa się za pomocą dachowego wentylatora wyciągowego  
o wydajności 300 m3/h. H=150 Pa.  
Wentylator naleŜy wyposaŜyć w podstawę tłumiącą mającą za zadanie obniŜenie hałasu do 
poziomu dopuszczalnego dla danego pomieszczenia (pomieszczenia administracyjne zgodnie 
z PN-87/B-02151/02 40dB). Kanały wywiewne projektuje się jako nieizolowane kanały spiro 
z blachy stalowej ocynkowanej.  
Jako element wywiewny oraz regulacyjny zastosowano zawory wentylacyjne i kratki 
prostokątne.  
 
Przewody wentylacyjne 
 
Dla układów wentylacyjnych rozprowadzenie powietrza następuje przewodami stalowymi 
ocynkowanymi typ A I i Spiro.  
Szczelność przewodów wg wymaganiom normy PN/B-76001. 
Doprowadzenie powietrza do nawiewników za pomocą przewodów elastycznych. 
Przejście przewodów wentylacyjnych przez przegrody (ściany, stropy) jak równieŜ styki 
z  konstrukcją wsporczą naleŜy izolować przy pomocy podkładek z filcu lub miękkiej gumy. 
Przy układaniu ciągów wentylacyjnych naleŜy przewidzieć moŜliwość korekty długości  
niektórych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 
Kolana o wymiarach ponad 500 mm wykonać z kierownicami 
Przewody prowadzone na zewnątrz budynku będą izolowane wełną mineralna gr. 6 cm w 
płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, pozostałe przewody stalowe w przestrzeni 
ogrzewanej wełną mineralną gr. 3 cm w płaszczu z folii aluminiowej. 
Przewody zespołów wywiewnych dla sanitariatów nieizolowane. 
 Elastyczne  elementy  łączące,  słuŜące  do  połączenia  sztywnych  przewodów  
wentylacyjnych z elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem  wentylatorów,  
powinny  być  wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie 
większą niŜ 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 
przeciwpoŜarowego. 
 Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  powinny  być  wykonane   
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z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŜaru w 
czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej. 
Na  przewodach  wentylacyjnych  naleŜy zamontować otwory rewizyjne zgodnie z 
wytycznymi COBRTI Instal Zeszyt 5.  
 
Elementy ochrony przed hałasem 

Dla układów wentylacyjnych jednostek produkcyjnych w celu wytłumienia hałasu 
zastosowano tłumiki akustyczne. 
Wentylator dachowy dla sanitariatów zamontowany będzie na podstawie dachowej tłumiącej 
Połączenia centrali z kanałami wykonać za pomocą króćców elastycznych.  
NaleŜy zastosować zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań od centrali na konstrukcję 
budynku. 
Zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z materiałów niepalnych.  
 
Proces obróbki powietrza dla wentylacji i klimatyzacji. 
 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420 
dla okresu zimowego : 
Tz = -20 C, ψ= 100 %, iz = -4.4 kcal/h, xz = 0.7 G/kG 
dla okresu letniego : 
Tz = +30 C, ψ= 45 %, iz = 14.5 kcal/h, xz = 11.9 G/kG 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego : 
dla okresu zimowego : 
Tw = +20 C, ψ= 40 %, iz = 8,6 kcal/h, xz = 5,5 G/kG 

dla okresu letniego : 
Tw = +24 C, ψ= 50 %, iz = 11.4 kcal/h, xz = 9.0 G/kG 

 
    Przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniach w zimie: 
    20 C dla N3,N4 
 
   
 Zapotrzebowanie ciepła w okresie zimowym - nagrzewnice 
 
    QN3 =4500*0,31*(20+20)*0,4*1,163 = 26,0 kW + 34,9 kW (ciepło przenikania) =60,9 kW 

    QN4 =3600*0,31*(20+20)*0,4*1,163 = 21,0 kW + 31,9 kW (ciepło przenikania) =52,9 kW 

 
  Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło dla celów wentylacyjnych w okresie zimowym  
  wyniesie Q = 57,0 kW 
  Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło dla celów grzewczych (straty ciepła) w okresie   
  zimowym  wyniesie Q = 66,8 kW 
 
Temperatura nawiewanego powietrza (ogrzewanie powietrzne) dla jednostek produkcyjnych  
 
T3 = 20+ 34 900/6000*0,24*1,15*1,163 = 20+18 = 38 oC 
T4 = 20+ 31 900/5500*0,24*1,15*1,163 = 20+18 = 38 oC 
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    Obliczanie wydajności chłodniczej 
 
    QCH3 = 4500*1,1*1,15*(14,3-11,9)*1,163 = 16,0 kW 
    QCH4 = 3600*1,1*1,15*(14,3-11,9)*1,163 = 13,0 kW 
 
Specyfikacja elementów wentylacyjnych 
 
L.p. Nr poz. Zestawienie elementów wentylacyjnych 

 
Jedn. Ilość 

   
ZESPÓŁ NAWIEWNY N3 
 

  

1 N3/1 Centrala wentylacyjna w wersji dachowej (filtry EU4, wymiennik obrotowy, 
sekcja mieszania, nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10% 
wydajności, chłodnica freonowa, przepustnice, falowniki, automatyka ) 
Vn=6000 m3/h, Hn=350 Pa, Vw=6000 m3/h,Hw=300 Pa 

kpl. 1 

2 N3/2 ZwęŜka 920*640/900*600, L=500 szt. 1 
3 N3/3 Kolano 900*600 szt. 1 
4 N3/4 Tłumik szumu 900*600, L=2000 szt. 1 
5 N3/5 Trójnik 630*600/630*600/900*600, L=1500 szt. 1 
6 N3/6 ZwęŜka 630*600/630*400, L=500 szt. 1 
7 N3/7 Kanał went. 630*400, L=3800 szt. 1 
8 N3/8 Kolano 400*630 szt. 1 
9 N3/9 Podstawa dachowa typu A 400*630, L=1700 szt. 1 
10 N3/10 Trójnik 400*250/400*250/400*630, L=750 szt. 1 
11 N3/11 Kanał went. 400*250, L=3800 szt. 1 
12 N3/12 Czwórnik 400*250/400*250/�250/�250, L=500 szt. 2 
13 N3/13 ZwęŜka 400*250/250*250, L=500 szt. 2 
14 N3/14 Kanał went. 250*250, L=7800 szt. 1 
15 N3/15 Czwórnik 250*250/250*250/�250/�250, L=500 zadeklowany szt. 2 
16 N3/16 Kanał went. 400*250, L=2750 szt. 1 
17 N3/17 Kanał went. 250*250, L=7400 szt. 1 
18 N3/18 ZwęŜka 630*600/400*250, L=500 szt. 1 
19 N3/19 Kanał went. 400*250, L=4600 szt. 1 
20 N3/20 Kolano 250*400 szt. 1 
21 N3/21 Podstawa dachowa typu A 250*400, L=1700 szt. 1 
22 N3/22 Trójnik 250*250/250*250/400*250, L=800 szt. 1 
23 N3/23 Kanał went. 250*250, L=3000 szt. 1 
24 N3/24 Trójnik 250*250/250*200/�250, L=500  szt. 1 
25 N3/25 Kanał went. 200*250, L=7900 szt. 1 
26 N3/26 Trójnik 200*250/200*200/�250, L=500 zadeklowany szt. 2 
27 N3/27 ZwęŜka 250*250/200*250, L=300 szt. 1 
28 N3/28 Kanał went. 200*250, L=3200 szt. 1 
29 N3/29 Kanał went. �250, L=3200 szt. 4 
30 N3/30 Przewód elastyczny �250, L=1000 szt. 3 
31 N3/31 Przewód elastyczny �250, L=1500 szt. 8 
32 N3/32 Dysza dalekiego zasięgu do125 ,do podłączenia z flexem, z pierścieniem 

montaŜowym, kształtką redukcyjną, wyposaŜona w element zawirowujący, 
szt. 11 

33 N3/33 Przepustnica jednopłaszczyznowa 400*250 szt. 1 
34 N3/34 Przepustnica jednopłaszczyznowa 630*400 szt. 1 
35 N3/35 Klapa rewizyjna na kanał prostokątny 400*300 szt. 1 
   

ZESPÓŁ WYWIEWNY W3 
 

  

36 W3/1 ZwęŜka 920*640/900*600, L=800 szt. 1 
37 W3/2 Tłumik szumu 900*600, L=2000 szt. 1 
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38 W3/3 ZwęŜka 900*600/630*500, L=800 szt. 1 
39 W3/4 Trójnik 630*500/630*500/630*500, L=900, zadeklowany szt. 1 
40 W3/5 Podstawa dachowa typu A 630*500, L=2000 szt. 1 
41 W3/6 Trójnik 500*400/500*400/500*630, L=1100 szt. 1 
42 W3/7 Kanał went 500*400, L=2500 szt. 1 
43 W3/8 Czwórnik 500*400/500*250/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
44 W3/9 Kanał went. 500*250, L=6100 szt. 1 
45 W3/10 Czwórnik 500*250/500*200/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
46 W3/11 Kanał went. 500*200, L=6100 szt. 2 
47 W3/12 Czwórnik 500*200/500*200/400*200/400*200, L=600 zadeklowany szt. 2 
48 W3/13 Kanał went 500*400, L=2500 szt. 1 
49 W3/14 Czwórnik 500*400/500*200/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
50 W3/15 Kratka wywiewna z przepustnicą 400*200 szt. 10 
   

ZESPÓŁ NAWIEWNY N4 
 

  

51 N4/1 Centrala wentylacyjna w wersji dachowej (filtry EU4, wymiennik obrotowy, 
sekcja mieszania, nagrzewnica gazowa o zakresie modulacji do 10% 
wydajności, chłodnica freonowa, przepustnice, falowniki, automatyka ) 
Vn=5500 m3/h, Hn=300 Pa, Vw=5500 m3/h,Hw=250 Pa 

kpl. 1 

52 N4/2 Kolano 920*640/900*640 szt. 1 
53 N4/3 ZwęŜka 900*640/900*600, L=350 szt. 1 
54 N4/4 Tłumik szumu 900*600, L=2000 szt. 1 
55 N4/5 Trójnik 500*600/500*600/900*600, L=1500 szt. 1 
56 N4/6 ZwęŜka 500*600/500*315, L=500 szt. 1 
57 N4/7 Kanał went. 500*315, L=4000 szt. 1 
58 N4/8 Kolano 315*500 szt. 1 
59 N4/9 Podstawa dachowa typu A 315*500, L=1700 szt. 2 
60 N4/10 Trójnik 315*250/315*250/315*500, L=900 szt. 2 
61 N4/11 Kanał went. 315*250, L=3000 szt. 2 
62 N4/12 Trójnik 315*250/315*250/�250, L=500 szt. 4 
63 N4/13 ZwęŜka 315*250/250*250, L=300 szt. 4 
64 N4/14 Kanał went. 250*250, L=7600 szt. 4 
65 N4/15 Trójnik 250*250/250*250/�250, L=500 zadeklowany szt. 4 
66 N4/16 Kanał went. 315*250, L=4000 szt. 2 
67 N4/17 Kolano 600*500/315*500 szt. 1 
68 N4/18 Przewód elastyczny �250, L=1000 szt. 8 
69 N4/19 Dysza dalekiego zasięgu do160 ,do podłączenia z flexem, z pierścieniem 

montaŜowym, kształtką redukcyjną, wyposaŜona w element zawirowujący,  
szt. 8 

70 N4/20 Przepustnica jednopłaszczyznowa 500*315 szt. 1 
71 N4/21 Przepustnica jednopłaszczyznowa 500*600 szt. 1 
72 N4/22 Klapa rewizyjna na kanał prostokątny 400*300 szt. 1 
   

ZESPÓŁ WYWIEWNY W 4 
 

  

73 W4/1 ZwęŜka 920*640/900*600, L=500 szt. 1 
74 W4/2 Tłumik szumu 900*600, L=2000 szt. 1 
75 W4/3 Kolano 900*600/400*600 szt. 1 
76 W4/4 Trójnik 400*600/400*600/400*800, L=1300, zadeklowany szt. 1 
77 W4/5 Podstawa dachowa typu A 800*400, L=2000 szt. 1 
78 W4/6 Trójnik 400*400/400*400/400*800, L=1100 szt. 1 
79 W4/7 Kanał went 400*400, L=4000 szt. 1 
80 W4/8 Czwórnik 400*400/400*315/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
81 W4/9 Kanał went. 400*315, L=6100 szt. 1 
82 W4/10 Czwórnik 400*315/400*200/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
83 W4/11 Kanał went. 400*200, L=6100 szt. 2 
84 W4/12 Czwórnik 400*200/400*200/400*200/400*200, L=600 zadeklowany szt. 2 
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85 W4/13 Kanał went 400*400, L=1000 szt. 1 
86 W4/14 Czwórnik 400*400/400*200/400*200/400*200, L=600 szt. 1 
87 W4/15 Kratka wywiewna z przepustnicą 400*200 szt. 10 
   

ZESPÓŁ WYWIEWNY W6 
 

  

88 W6/1 Wentylator dachowy  dla Vw=300m3/h, Hw=150 Pa z regulatorem obrotów szt. 1 
89 W6/2 Podstawa dachowa tłumiąca dla wentylatora dachowego jw szt. 1 
90 W6/3 ZwęŜka �160/�podstawy,L=300 szt. 1 
91 W6/4 Kanał went. �160, L=2000 szt. 1 
92 W6/5 Trójnik �160/�160/�125, L=400 szt. 1 
93 W6/6 ZwęŜka �160/�100,L=300 szt. 1 
94 W6/7 Kanał went. �100, L=2800 szt. 1 
95 W6/8 Trójnik �100/�100/�100, L=300 zadeklowany szt. 1 
96 W6/9 Kanał went. �100, L=800 szt. 2 
97 W6/10 Trójnik �100/�100/�100, L=300 szt. 2 
98 W6/11 Kanał went. �100, L=400 szt. 1 
99 W6/12 Kanał went. �100, L=300 szt. 1 
100 W6/13 Kolano �100 szt. 3 
101 W6/14 Kanał went. �100, L=1600 szt. 1 
102 W6/15 Kanał went. �100, L=2600 szt. 1 
103 W6/16 Kanał went. �100, L=2200 szt. 1 
104 W6/17 Trójnik �125/�125/�125, L=300 szt. 1 
105 W6/18 ZwęŜka �125/�100, L=300 szt. 1 
106 W6/19 Kanał went. �100, L=3200 szt. 1 
107 W6/20 Zawór wywiewny z ramką montaŜową  �100 szt. 3 
108 W6/21 Zawór wywiewny z ramką montaŜową  �125 szt. 1 

 
 

II.  INSTALACJA  CHŁODNICZA. 
          
Instalacja chłodnicza freonowa dla central wentylacyjnych 
 
Dla kaŜdej z central wentylacyjnych  N3, N4  z chłodnicami freonowymi przyjęto 
zblokowany z daną centralą agregat chłodniczy freonowy schładzający powietrze do zadanej 
temperatury. 
Agregaty chłodnicze zlokalizowano na dachu hali przy danej centrali wentylacyjnej. 
Agregaty zamontowane na wypoziomowanych ramach z podstawami antywibracyjnymi.  
Czynnikiem chłodniczym jest freon R410A. 
Połączenia między agregatem chłodniczym a chłodnicą w centrali wentylacyjnej wykonać w 
układzie dwururowym . 
Instalację chłodniczą naleŜy wykonać z rurek miedzianych bezszwowych zgodnie  
z PN-EN-12735-1. Przewody naleŜy izolować izolacją cieplną dla układów chłodniczych np. 
z pianki kauczukowej gr. 20 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej l, nie 
pozostawiając Ŝadnych szczelin.  
Poziome odcinki prowadzone z minimalnym spadkiem 5mm/m w kierunku przepływu 
czynnika. 
Na lini cieczowej przed kaŜdą chłodnicą naleŜy zamontować zawór elektromagnetyczny 
zamknięty w stanie bez prądowym, i termostatyczny zawór rozpręŜny. 
MontaŜ zaworów zgodnie z instrukcją producenta. 
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Termostatyczny zawór dławiący (rozpręŜny) z dyszą i łącznikiem, zawór elektromagnetyczny 
z cewką, filtr osuszacz, wziernik, zawory odcinające 2 szt naleŜy zamówić w dostawie z 
agregatem chłodniczym. 
 
Przyjęto agregaty chłodnicze o mocy nie mniej niŜ: 
- dla N3 - 20 kW 
- dla N2 - 22 kW 
 
Uwagi końcowe 
 

� Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz przepisami BHP i p.poŜ.      
po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić jej rozruch połączony z regulacją 
rozdziału powietrza oraz pomiarami parametrów powietrza. 

� Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz 
pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte 
w obu. 

� NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
projektanta, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
załoŜonych parametrów. 

� NaleŜy wykonać ramy pod agregaty zewnętrzne. Ramy naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie.  

 
Wytyczne dla branŜy elektrycznej – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 
 
    Silniki w centralach wentylacyjnych z regulacją obrotów.  
    Moce silników wentylatorów : 
   -zespół nawiewno-wywiewny N3/W3  posiada silniki o mocy 2,2 kW+ 1,5 kW  
   -zespół nawiewno-wywiewny N4/W4  posiada silniki o mocy 2,2 kW+ 1,5 kW  
   -zespół wywiewny W6  posiada silniki o mocy 0,12 kW  
 
 Szafy sterownicze dla central wentylacyjnych na dachu budynku. 
   Wyłącznik pracy i ręczne sterowanie pracą central naleŜy zlokalizować w   
   przyporządkowanej danej centrali  hali ( N3W3, N4W4 ) 
       
Układy chłodnicze : 
   - agregat chłodniczy dla N3 o mocy całkowitej 6,5 kW  
   - agregat chłodniczy dla N4 o mocy całkowitej 5,0 kW  
 
Wytyczne AKPiA . 
 
- regulacja ilości ciepła dla nagrzewnicy gazowej  N3, N4,  sterowana pracą    
   modulowanego palnika gazowego i czujnikiem temperatury umieszczonym na  
   kanale wywiewnym z pomieszczenia z docelową temperaturą 20 C  
 
  -na przewodzie powietrza świeŜego w zespołach  N3, N4 nawiewnych  naleŜy 
   zamontować czujnik temperatury za sekcją chłodzenia sterujący  pracą układu  
   chłodniczego z docelową temperaturą nawiewu 20 C 
   Agregat chłodniczy sprzęŜony z danym zespołem wentylacyjnym włącza się dopiero po    
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   uruchomieniu zespołu nawiewnego  i wyłącza się równo z nim. 
 
- naleŜy zapewnić moŜliwość by w okresach gdy pomieszczenia nie są wykorzystywane  
  moŜna było zmniejszyć ilość wentylowanego powietrza z zachowaniem 50% wydajności  
  całkowitej układu wentylacyjnego i zastosowanie zegara do programowania czasów pracy  
  układów. 
 
- moŜliwość szybkiego ogrzewania pomieszczeń poprzez pracę centrali na powietrzu  
   recyrkulowanym 
 
 - sygnalizacja pracy wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, agregatu chłodniczego  
 - sygnalizacja oporów filtrów oraz sygnalizacja presostatów na sekcjach wentylatorowych.. 
 - w przypadku gdy centrala nie pracuje automatyczne zamknięcie przepustnicami dopływu  
   powietrza do centrali. 
 

Wytyczne dla branŜy budowlanej 

• Wykonać przebicia w ścianach i stropach na poszczególnych kondygnacjach w celu 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych oraz zamontowania kratek wentylacyjnych. Po 
zmontowaniu instalacji wentylacyjnych przejścia przez przegrody budowlane 
uszczelnić materiałem elastycznym. 

• Zapewnić swobodny przepływ powietrza pomiędzy przedsionkami sanitariatów a 
pomieszczeniami WC. (kratki w drzwiach sanitariatów) 

• Transport urządzeń na dach naleŜy wykonać za pomocą dźwigu. NaleŜy zastosować 
standardowy system podwieszeń oraz podparć kanałów wentylacyjnych. 

• Wykonać  konstrukcje wsporcze pod urządzenia  wentylacyjne:  centrale  
wentylacyjne, wentylatory dachowe, agregaty itp.  

• Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, naprawy 
naleŜy zapewnić odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności 
platformy i pomosty techniczne umoŜliwiające wykonanie w/w prac.    

 
 
           Wszystkie wymienione w projekcie urządzenia określonych firm oraz rozwiązania 
materiałowe określono jako odniesienie STANDARD. MoŜliwe jest zastosowanie innych, 
równowaŜnych urządzeń i materiałów o takich samych lub nie gorszych parametrach. 
(Dz. U. 177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004). 
 
 
                                                                                       mgr inŜ. Roman Opaliński 
 
 














