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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Materiały wyj ściowe do projektowania

− P.B. architektoniczno – budowlany budynku 

− Uzgodnienia międzybranŜowe

− Obowiązujące normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejszy  projekt  obejmuje  swym  zakresem  instalację  wentylacji  mechanicznej  i

ochładzania  powietrza  w  pomieszczeniach  budynku  WieŜy  na  Placu  Niepodległości  w

Kielcach.

4. Opis zastosowanych rozwiązań i materiałów 

I. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego.

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych naleŜy odprowadzić i jednocześnie

doprowadzić z lokali uŜyteczności publicznej określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja 

w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i uŜyteczności  publicznej.

Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

− Pomieszczenia  przeznaczone  do  stałego  i  czasowego  pobytu  ludzi  powinny  mieć

zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla kaŜdej przebywającej

osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień

powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla kaŜdej osoby.

W  świetle  powyŜszych  wymagań  niezbędny  strumień  powietrza  świeŜego,  jaki  naleŜy

doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie:

- 2,0 wymiany/h dla galerii,  ramiarni, sali wystawowej i pomieszczenia socjalnego,

- 1,0 wymianę/h dla komunikacji.

Przyjęto,  Ŝe z pomieszczeń  węzłów sanitarnych  naleŜy odprowadzić  50 m3/h dla kaŜdego

oczka.

3



II.  Sposób rozwiązania wentylacji.

Nawiew  świeŜego  powietrza  do  pomieszczeń  przewiduje  się  przez  montowane  w

oknach nawiewniki  okienne higrosterowane typ  EMM produkcji  AERECO, z regulowaną

automatycznie  powierzchnią  czynną  szczeliny  napływu  powietrza.  W  nawiewnikach  o

zmiennym strumieniu przepływu stopień  otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji

uŜytkownika)  w  zaleŜności  od  wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniu.

UzaleŜnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala

na znaczne oszczędności energii cieplnej zuŜywanej do ogrzania powietrza wentylującego. 

Rozpatrywany zestaw EMM składa się z trzech części. Pierwszym podstawowym elementem

zestawu jest  nawiewnik z przepustnicą  regulującą  strumień  powietrza napływającego oraz

czujnikiem  wilgotności.  Drugą  częścią  zestawu  jest  łącznik  –  ramka  montaŜowa,  który

umoŜliwia  zamocowanie  nawiewnika  do  okna.  Ostatnią  zewnętrzną  częścią  zestawu  jest

okapnik,  który  zabezpiecza  zestaw  przed  wpływami  warunków  atmosferycznych.  Dzięki

zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiągamy

wytłumienie dźwięków dochodzących do lokalu z zewnątrz o 33 dB. 

Nawiewniki  produkcji  AERECO posiadają  aktualną  aprobatę  techniczną  dopuszczającą  do

stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01 oraz atest higieniczny nr

HK/B/0026/01/2006.

W  galerii,  ramiarni,  sali  wystawowej,  węzłach  sanitarnych  oraz  pomieszczeniach

pomocniczych  zaprojektowano wentylację  mechaniczną  wyciągową.  Wywiew powietrza z

tych  pomieszczeń  odbywać  się  będzie  przy  pomocy  trzech  wentylatorów  wyciągowych

produkcji AERECO typ VEKITA+450 ISOLE. Wentylatory umieszczone będą na poddaszu

nieuŜytkowym.  NaleŜy przewidzieć  doprowadzenia  zasilania elektrycznego do wszystkich

urządzeń. 

Powietrze będzie wyciągane z pomieszczeń systemem przewodów SPIRO z blachy stalowej

ocynkowanej  ze  szwem  spiralnym  φ125  i  φ160,  rozprowadzonych  w  przestrzeni

międzystropowej  oraz  w  obudowach  miejscowych  wg  tras  zaznaczonych  na  rzutach

kondygnacji. Wyciąg powietrza będzie realizowany przez kratki wyciągowe z samoczynnym

regulatorem  przepływu  typ  BAPφ125  produkcji  AERECO.  Wyrzut  powietrza  z

poszczególnych  układów  wentylacji  wyciągowej  odbywać  się  będzie  z  wykorzystaniem

projektowanej wspólnej wyrzutni ściennej.

Przewody wentylacyjne biegnące w pomieszczeniach naleŜy izolować termicznie matami z

wełny mineralnej gr. 30 mm w płaszczu z folii aluminiowej. 
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III.  Ochładzanie powietrza w pomieszczeniach.

W  galerii,  ramiarni,  sali  wystawowej przewiduje  się  system  VRF  serii  J  firmy

FUJITSU. Jako jednostki wewnętrzne stosuje się dwie jednostki ścienne oraz kasetonową.

Jako  jednostkę  zewnętrzną  przewidziano  urządzenie  typu  AJYA54LCLR  o  wydajności

chłodniczej  15,2  kW.  Zaprojektowana  jednostka  pozwala  na  przyłączenie  jednostek

wewnętrznych o łącznej mocy do 150%. Zastosowana w urządzeniu spręŜarka dostosowuje

wydajność chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania. 

Instalację  chłodu  wykonać  z  rur  ze  stopu  miedzi  przeznaczonych  do  czynnika

chłodniczego  R410a  wg  PN  EN  12735-1.   Stosować  średnice  wg.  kart  katalogowych

urządzeń.  Rozgałęzienia w systemie VRF J wykonać  wyłącznie przy pomocy specjalnych

trójników dostarczanych przez dostawcę urządzeń klimatyzacyjnych. Łączenie przewodów z

kształtkami  wykonać przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.  Przewody mocować

do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną. Po zmontowaniu instalację

przedmuchać  azotem.  Próbę  szczelności  wykonać  azotem.  Instalację  napełnić  czynnikiem

chłodniczym R410a. 

Wszystkie przewody zaizolować otulinami do przewodów chłodniczych np. Thermaflex AC

gr. 13mm. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji.  

Instalację  skroplin  wykonać  z  rur  PP PN10 łączonych  przez zgrzewnie.  Jednostki

wewnętrzne wyposaŜyć w pompki skroplin (w przypadku braku moŜliwości grawitacyjnego

odpływu skroplin).  Instalację  skroplin prowadzić  ze spadkiem 2 % w kierunku odpływu.

Przed podłączeniem do pionu kanalizacyjnego, instalacji kanalizacyjnej odpływ zasyfonować.

Przewody  mocować  do  stropu  lub  ścian  przy  uŜyciu  uchwytów  stalowych  z  wkładką

gumową.  Instalację  skroplin  wykonać  dla  jednostek  wewnętrznych  oraz  jednostki

zewnętrznej.

6. Ochrona przed hałasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia w pełni zabezpieczają uŜytkowników

przed nadmiernym hałasem.

Tłumienie dźwięków zewnętrznych w nawiewnikach EMM wynosi 33 dB. 

W celu zapobiegania przenoszenia hałasu przewodami wentylacyjnymi, projektuje się tłumiki

kanałowe okrągłe typ SLL firmy ALNOR.
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7. Wytyczne dla branŜ

a. BranŜa architektoniczno – budowlana

− wykonać  otwory  w  ścianach  konstrukcyjnych  dla  prowadzenia  przewodów

wentylacyjnych

− podczas produkcji  stolarki  okiennej  naleŜy wykonać  otwory pod nawiewniki  okienne,

ilość i miejsce wg projektu wentylacji 

− wykonać  stropy  podwieszone  i  zabudowy  z  płyty  g-k  urządzeń  i  przewodów

wentylacyjnych

− skrzydła drzwi do łazienek i  WC-tów wyposaŜyć  w kratki  transferowe o powierzchni

netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

b. BranŜa elektryczna

− przewidzieć  zasilenie  wszystkich  urządzeń  wentylacyjnych  wg  specyfikacji  i

rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach.

− zasilanie wentylatorów VEKITA+450 – 230V, 121W, zasili ć wentylatory z oddzielnych

obwodów przez regulatory RSt-Z350, praca wentylatorów 24h/dobę,

− doprowadzić zasilanie elektryczne do jednostki zewnętrznej AJY54LCLR – 230V, pobór

mocy: 4,88kW, pobór prądu: 20,7A.

8. Uwagi końcowe

− Całość robót budowlano - montaŜowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano – montaŜowych, cz. II „ Instalacje przemysłowe i sanitarne”.

− MontaŜ urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.

− Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  wszystkie  wymiary sprawdzić  na

budowie.

Opracowała

mgr inŜ. Piotr Czernicki
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II.     ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI

Nawiew powietrza - układ N1
Nr Nazwa elementu Ilo ść [szt./mb] Producent

N1.1
Nawiewnik okienny higrosterowany EMM (5-30/35

m3/h) z okapem
17 szt. Aereco

N1.2
Klimatyzator naścienny AS18UFAJR, moc

chłodnicza 5,4 kW 
1 szt. Klima-Therm S.A.

N1.3
Klimatyzator naścienny AS14UFADR, moc

chłodnicza 3,8 kW 
1 szt. Klima-Therm S.A.

N1.4
Klimatyzator kasetonowy AU24UFARR, moc

chłodnicza 7,1 kW 
1 szt. Klima-Therm S.A.

N1.5 Jednostka zewnętrzna AJYA54LCLR 1 szt. Klima-Therm S.A.
N1.6 Zawór rozpręŜny UTR-EV2 3 szt. Klima-Therm S.A.
N1.7 Trójnik instalacyjny UTR-BP54 2 szt. Klima-Therm S.A.
N1.8 Przewód Ø12,7/Ø6,35 5 mb -
N1.9 Przewód Ø15,88/Ø6,35 10 mb -
N1.10 Przewód Ø19,05/Ø9,52 8 mb -
N1.11 Czerpnia ścienna Ø1200 1 szt. A/l

Wywiew powietrza - układ W1
Nr Nazwa elementu Ilość [szt./mb] Producent

W1.1 Kratka wyciągowa BAP Ø125 30 m3/h 2 szt. Aereco
W1.2 Kratka wyciągowa BAP Ø125 60 m3/h 2 szt. Aereco
W1.3 Kolano 90st. Ø125 3 szt. Alnor
W1.4 Kolano 90st. Ø160 4 szt. Alnor
W1.5 Trójnik Ø125/Ø125/Ø125 1 szt. Alnor
W1.6 Trójnik Ø160/Ø125/Ø160 2 szt. Alnor
W1.7 Trójnik Ø315/Ø160/Ø315 3 szt. Alnor
W1.8 Redukcja Ø160/Ø125 1 szt. Alnor
W1.9 Przepustnica Ø160 1 szt. Alnor
W1.10 Tłumik SLL-160-600 1  szt. Alnor
W1.11 Króciec elastyczny Ø160 2  szt. Smay

W1.12
Wentylator VEKITA+450 z dodatkową izolacją
akustyczną z modułem sterowniczym RSt-Z350

1  szt. Aereco

W1.13 Przewód Spiro Ø125 5 mb Alnor
W1.14 Przewód Spiro Ø160 10 mb Alnor
W1.15 Przewód Spiro Ø315 4 mb Alnor
W1.16 Wyrzutnia ścienna Ø1200 1 szt. A/l
W1.17 Dekiel Ø315 1 szt. Alnor
W1.18 Skrzynka rozpręŜna Ø1200, L=700 1 szt. A/l

Wywiew powietrza - układ W2
Nr Nazwa elementu Ilość [szt./mb] Producent

W2.1 Kratka wyciągowa BAP Ø125 15 m3/h 1 szt. Aereco
W2.2 Kratka wyciągowa BAP Ø125 45 m3/h 1 szt. Aereco
W2.3 Kratka wyciągowa BAP Ø125 90 m3/h 2 szt. Aereco
W2.4 Kolano 90st. Ø125 1 szt. Alnor
W2.5 Kolano 90st. Ø160 3 szt. Alnor
W2.6 Trójnik Ø125/Ø125/Ø125 1 szt. Alnor
W2.7 Trójnik Ø160/Ø125/Ø160 3 szt. Alnor
W2.8 Redukcja Ø160/Ø125 1 szt. Alnor
W2.9 Przepustnica Ø160 1 szt. Alnor
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W2.10 Tłumik SLL-160-600 1  szt. Alnor
W2.11 Króciec elastyczny Ø160 2  szt. Smay

W2.12
Wentylator VEKITA+450 z dodatkową izolacją
akustyczną z modułem sterowniczym RSt-Z350

1  szt. Aereco

W2.13 Przewód Spiro Ø125 4 mb Alnor
W2.14 Przewód Spiro Ø160 8 mb Alnor

Wywiew powietrza - układ W3
Nr Nazwa elementu Ilość [szt./mb] Producent

W3.1 Kratka wyciągowa BAP Ø125 45 m3/h 3 szt. Aereco
W3.2 Kratka wyciągowa BAP Ø125 75 m3/h 1 szt. Aereco
W3.3 Kratka wyciągowa BAP Ø125 90 m3/h 2 szt. Aereco
W3.4 Kolano 30st. Ø125 2 szt. Alnor
W3.5 Kolano 60st. Ø125 1 szt. Alnor
W3.6 Kolano 90st. Ø125 2 szt. Alnor
W3.7 Kolano 90st. Ø160 3 szt. Alnor
W3.8 Trójnik Ø125/Ø125/Ø125 2 szt. Alnor
W3.9 Trójnik Ø160/Ø125/Ø160 3 szt. Alnor
W3.10 Redukcja Ø160/Ø125 1 szt. Alnor
W3.11 Przepustnica Ø160 1 szt. Alnor
W3.12 Tłumik SLL-160-600 1  szt. Alnor
W3.13 Króciec elastyczny Ø160 2  szt. Smay

W3.14
Wentylator VEKITA+450 z dodatkową izolacją
akustyczną z modułem sterowniczym RSt-Z350

1  szt. Aereco

W3.15 Przewód Spiro Ø125 9 mb Alnor
W3.16 Przewód Spiro Ø160 8 mb Alnor
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