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CZĘŚĆ SANITARNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych, 

oraz wentylacji mechanicznej.

2. DANE OGÓLNE

Projektowany  budynek  jest  budynkiem  przylegającym  do  istniejącego

budynku  szkoły.  Budynek  zaprojektowano  jako  nie  podpiwniczony.  Budynek

posiada  przyłącze  wodne  do  miejskiej  sieci  wodociągowej  oraz  odpływ

kanalizacyjny  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  wewnętrzne  instalacje

sanitarne oraz c.o.  Część instalacyjną zaprojektowano przy założeniu, że teren

pod  budowę  jest  uzbrojony.  Inwestor  zależnie  od  warunków terenowych  musi

wybrać

i  zlecić  zaprojektowanie  przyłączy  zgodnie  z  możliwościami  wynikającymi

z usytuowania budynku i  uzyskania warunków technicznych od właściwych dla

miejsca  budowy  dysponentów  sieci  sanitarnych:  przedsiębiorstwa  wodno  –

kanalizacyjnego.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalację kanalizacyjną;

2. Instalację wody zimnej;

3. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u.

4. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

5. Instalację centralnego ogrzewania zasilaną z kaskady pomp ciepła o mocy  

125 kW;

Zapotrzebowanie na ciepło c.o.: 115 kW

Średnie zużycie wody przy przyjętym zapotrzebowaniu: 3,55m3/ dobę

1. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Piony i odpływy z przyborów projektuje się z rur kształtek kanalizacyjnych

PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur  

HDPE  „Geberit”  o  połączeniach  zgrzewanych).  Podejścia  do  przyborów

sanitarnych  montować  w  bruzdach  ścian.  Średnice  podejść  i  spadki  według
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rysunków  

i obowiązujących norm.

Piony  kanalizacyjne  wyprowadza  się  ponad  dach  i  zakańcza  rurą

wywiewną. Piony z zaworem napowietrzającym dn 100 zakończyć na wysokości

min 10 cm ponad najwyższy odpływ. Piony omurować ścianką z cegły gr. 6 cm.

Pod pionami kanalizacyjnymi będą zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejścia  przez  ławy  fundamentowe  należy  wykonać  w  rurze  ochronnej

uszczelnionej  elastycznym  szczeliwem.  Poziome  przewody  układa  się  ze

spadkiem pokazanym na rysunkach.

Ścieki bytowe z budynku odprowadzone będą po przez studzienki rewizyjne

do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po  wykonaniu  całości  instalacji  kanalizacyjnej  i  przed  zasypaniem

przyłącza dokonać prób na szczelność.

Odprowadzenie  wód  deszczowych  z  dachu  budynku  wykonać  po

powierzchni terenu lub zagospodarować na potrzeby własne.

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Zasilanie  w  wodę  przewiduje  się  z  sieci  miejskiej,  połączenie  z  siecią

miejską wg. odrębnego opracowania.

Obliczenia

Zapotrzebowanie na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

14.01.2002r. Dz.U. Nr 8):

Ilość uczniów w budynku:                                      55 uczniów

Ilość pracowników 5 osób w systemie zmianowym

Norma zużycia wody na pracownika: 30 dm3/ (Pracownik x d)

Norma zużycia wody na ucznia:   15 dm3/ (Pracownik x d)

Mycie powierzchni  1700m2 x 1,5 dm3

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody:   Qśr = 3 525 dm3/d

Średni dobowy zrzut ścieków:                                 3 525dm3/d

Współczynnik nierównomierności dobowej             1,2

Współczynnik nierównomierności godzinowej         2,5

    Qmax d. =  3 252x 1,2 = 3 902,4 dm3/ d = 3,9 m3/ d

Qśr. Godz. = 3,9/12 = 0,33 m3/ h

Qmax. Godz. = 0,33 x 2,5 = 0,81 m3/ h

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: ∑ Qn = 2,0 dm3/ s

Q = 2,0 dm3/ sek = 7,2 m3/ h
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Dobór wodomierza:

Dobrano wodomierz: skrzydełkowy dn 32 Qn=10,0m3/h

Przepływ sekundowy dla celów pożarowych q=2,0 l/s

Rozwiązania techniczne instalacji wewnętrznej

Do pomiaru  ilości  zużycia  wody projektuje  się  zabudowanie  na przyłączu

zestawu odcinająco – pomiarowego z wodomierzem. Bezpośrednio za układem

pomiarowym zabudować filtr siatkowy DN50 i zawór antyskażeniowy typ BA 2760

DN50.  Za  odgałęzieniem  do  instalacji  hydrantowej  na  przewodzie  wodnym

zabudować  zawór  pierwszeństwa  DH300  dn  50  .  Zadaniem  zaworu  będzie

odcięcie  dopływu  wody  do  instalacji  socjalno  –  bytowej  podczas  rozbioru  w

instalacji ppoż.

Instalację  wody  zimnej,  ciepłej  w  pomieszczeniu  technicznym  (kotłownia)

projektuje  się  z  rur  stalowych  (podwójnie  ocynkowanych)  o  połączeniach

gwintowanych i kołnierzowych.

Główne  rurociągi  wody  ciepłej,  zimnej  i  cyrkulacyjnej  wykonać  z  rur

polipropylenowych  stabilizowanych  o  połączeniach  zgrzewanych  firmy

AQUATHERM. Rurociągi prowadzić w strefie technicznej pod stropem zgodnie  

z  częścią  rys  opracowania.  Odgałęzienia  do  poszczególnych  pomieszczeń

wykonać  z  rur  PP  stabilizowanych  oraz  Pex/Alu/Pe-rt   zgodnie  z  częścią

rysunkową  opracowania.  Na  odgałęzieniach  oraz  pionach  zamontować  zawory

odcinające  kulowe.  Podejścia  do  armatury  czerpalnej  prowadzić  w  bruzdach

ściennych.  

W  przypadku  armatury  stojącej  (zabudowanej  w  gotowych  urządzeniach)

przewiduje się podłączenia przewodami elastycznymi, zaworami odcinającymi na

podejściu.

W  przypadku  przewodów  wody  ciepłej  i  cyrkulacji  wykonać  izolację

termiczną, natomiast dla wody zimnej izolację zapobiegającą wykraplaniu się pary

wodnej. Wymagana grubość izolacji to g= 20mm dla Ø do 22mm, g=30mm dla Ø

od 22 do 35mm. Dla średnicy powyżej 35mm grubość izolacji powinna być równa

średnicy wewnętrznej rury. Dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji  o 50%

w przejściach przez przegrody oraz skrzyżowaniach przewodów. Przewody zimnej

wody zaizolować otulinami o grubości 9mm. Projektowane otuliny spełniać będą

zadania stref kompensacyjnych.
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Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  rurach  osłonowych  

z wypełnieniem elastycznym. Przejścia przez strefy zabezpieczenia pożarowego

wykonać jako szczelne w systemie ppoż.

Źródłem ciepła będzie podgrzewacz ciepłej  wody użytkowej  o  pojemności

V=800  l  zabudowany  w  pomieszczeniu  magazynowym  0.28.  Zabezpieczenie

przed wzrostem ciśnienia, zawór bezpieczeństwa 6 bar, naczynie przeponowe typ

REFIX DD 20l.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalację zaprojektowano jako pompową, dwururową, wodną instalację 

centralnego ogrzewania.

Przyjęto do obliczeń parametry:

– Współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2*K)] poszczególnych przegród 

(wg proj. architektury).

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła budynku Φ = 115 kW

Rozwiązania techniczne- kotłownia

Parametry obliczeniowe zasilania i powrotu dla kotłowni kondensacyjnej to

55/40°C. Dla potrzeb grzewczych projektuje zastosowanie kaskady pomp ciepła

firmy Dimplex o mocy 125 kW. Automatyka pomp umożliwia sterowanie pracą przy

uwzględnieniu  warunków  eksploatacyjnych  i  pogodowych.  Dla  zabezpieczenia

instalacji  projektuje  się  naczynie  przeponowe  firmy  REFLEX,  dobrane  przy

pomocy  programu  komputerowego  firmy  REFLEX,  typ  N  140  o  pojemności

całkowitej  140  dcm3.  Ciśnienie  wstępne  w  naczyniu  wynosi  0,5  bar  natomiast

ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa 2,5 bar. Podłoga kotłowni powinna

być wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymała na nagłe zmiany temperatury

oraz  uderzenia. Podłogę należy wykonać ze spadkiem w kierunku kratki.

Na  zasilaniu  instalacji  należy  zainstalować  pompy  obiegowe,  przed

pompami umieścić filtry oraz zawory odcinające.

W projekcie zastosowano zasobnikowy podgrzewacz wody podłączony do

obiegu wody grzewczej C.O. o pojemności 0,8 m3.

Przed  przystąpieniem  do  instalowania  i  uruchamiania  pomp  należy

dokładnie zapoznać się z Dokumentacją Techniczno – Ruchową.

Uruchomienie  i  montaż  urządzeń wyłącznie przez autoryzowany serwis

producenta.
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Dobór pomp

Zgadnie z częścią rys. opracowania.

Rozwiązania techniczne- instalacja

Grzejniki płytowe zasilane będą w systemie rozdzielczym poprzez trójniki

zgodnie  z  częścią  rys  opracowania.  Zastosować  przewody  z  rur

wielowarstwowych  stabilizowanych  włóknem  szklanym.  Przewody  zaizolować

termicznie  poprzez  zastosowanie  otulin  polietylenowych.  Wymagana  grubość

izolacji to g=20 mm dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22 mm, g=30 mm

dla rur o średnicy wewnętrznej  od 22 do 35 mm. Dla średnic powyżej  35 mm

grubość izolacji powinna być równa średnicy wewnętrznej rury.

Ogrzewanie grzejnikowe

Projektuje  się  zamontowanie  grzejników  stalowych  płytowych

z  wbudowaną  wkładką  zaworu  termostatycznego  z  regulacją  wstępną

i  odpowietrznikiem  (w  projekcie  zastosowano  grzejniki  COSMO.  Grzejniki

podłączone  oddolnie  –  za  pomocą  zintegrowanej  armatury  przyłączeniowej

z możliwością odcięcia i spustu wody.

Na zasilaniu zamontować zawory grzejnikowe podwójnej regulacji. Każdy

grzejnik  należy wyposażyć w głowicę  termostatyczną.  Odpowietrzenie  instalacji

następuje poprzez odpowietrzniki będące na wyposażeniu kotła, rozdzielaczy oraz

zawory odpowietrzające na grzejnikach.

Zawór namiarowo – upustowy łączący rurociąg zasilający i powrotny – na

wyposażeniu  kotła.  Zawór  zabezpiecza  instalację  przed  wzrostem  ciśnienia

 i  niekorzystnymi  warunkami  hydraulicznymi  w  przypadku  przymknięcia  części

zaworów termostatycznych.

Wielkości, typy i moce grzejników dobrane do strat ciepła poszczególnych

pomieszczeń- wg rys. rzutów i rozwinięć instalacji.

Projektuje się wykonanie instalacji z rur polietylenowych trójwarstwowych

PEX/AI/PE-RT.  Rury  prowadzić   w  bruzdach  ściennych  oraz  w  posadzce  na

styropianie,  w  rurze  ochronnej  Peschla,  lub  otulinie  z  pianki  poliuretanowej.

Grubość wylewki nad otuliną lub rurą Peschla minimum 4 cm. W przejściach przez

mury, stropy zastosować tuleje ochronne.

Instalację  należy  zinwentaryzować  w  dokumentacji  po  wykonawczej.

Próby  szczelności  instalacji  na  zimno  i  gorąco  należy  wykonać  zgodnie  z
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warunkami technicznymi odbioru instalacji. Próbę instalacji  przeprowadzić przed

zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Dobór wielkości grzejników

W/g. części rys. opracowania.

Rozwiązania techniczne- wentylacja

Wykonać wentylację mechaniczną zgodnie z częścią rys. opracowania.

6. INSTALACJA P.POŻ. I ZABEZPIECZENIE P.POŻ

Dla zabezpieczenia pożarowego budynku przewiduje się zabudowę dwóch

hydrantów wewnętrznych typu 25 z wężem półsztywnym długości 25 m np. firmy

Gras  (przewidziano  jednoczesność  użycia  dwóch  hydrantów).  Typ  hydrantów,

sposób zabudowy (podtynkowy), długość węża 25m podano w części rysunkowej.

Projektuje się hydranty w wykonaniu Combi tzn. z gaśnicą. W razie nie uzyskania

odpowiedniej  wydajności  instalacji  ppoż.  należy zastosować układ podnoszenia

ciśnienia.

Przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC przez stropy i ściany

wykonać jako ogniowe z zastosowaniem uniwersalnych kołnierzy ogniochronnych

firmy Hilti  (sposób zabudowy wg aprobaty produktu). Przejścia przewodów c.o.,

p.poż. i wody ciepłej zimnej i cyrkulacji z rur stalowych wykonać jako ogniowe  

z  zaprawy  ogniochronnej  firmy  Hilti  wraz  z  masą  ognioochronną   (sposób

zabudowy  wg  aprobaty  produktów)  dla  grubości  przegród  budowlanych  nie

mniejszej niż 12 cm dla ścian i 18 cm dla stropów.

W związku z faktem iż kołnierze ognioochronne dla przejść przewodów

palnych (kanalizacja sanitarna z rur PVC) występują jedynie w wykonaniu EI 120 

w  celu  unifikacji  pozostałych  przepustów  wykorzystać  zaprawę  i  masę

ognioochronną charakteryzującą się odpornością ogniowa również EI 120.
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7. WENTYLACJA MECHANICZNA

Automatyka, niezbędne wyposażenie  wentylacji mechanicznej.

Sala sportowa - NW1
Dobrano  centralę  nawiewno  wywiewną zewnętrzną  o  wydajności  Vn=Vw=15000

m3/h Ps=350Pa

Typ: Golem D-4-8-036op16

Centrala  spełnia  wymagania  rozporządzenia  komisji  UE   1253/2014  (Ekoprojekt)

zgodnie z wymaganiami od 2018 r.

Nawiew:

 Filtr kieszeniowy F7

 Wymiennik obrotowy  o temperaturowej sprawności odzysku 73% (sprawność

ηt_SWNM=73%)

 Komora mieszania 69%

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 630 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=7,5 kW z zabezpieczeniem PTC

 Nagrzewnica  wodna  40/25ºC  z  króćcami  skierowanymi  do  wnętrza  centrali

Q=61 kW, Δp=14 kPa, V=4,4 m3/h, Kvs=10, Tnaw=+25ºC

 Chłodnica  glikolowa 12/16ºC,  Q=82,3  kW, Δp=44 kPa,  V=19  m3/h,  Kvs=40,

glikol propylenowy 33%, Tnaw=15,5ºC

 Moc akustyczna na nawiewie 84 dB(A)

Wywiew:

 Filtr kieszeniowy M-5

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 630 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=5,5 kW z zabezpieczeniem TC

 Moc akustyczna na wywiewie 76,7 dB(A)

Centrala  utrzymuje w dzień zadaną temperaturę w pomieszczeniu według

krzywej  grzewczej  (wiodący  czujnik  temperatury  w  pomieszczeniu).  W  nocy  w

centrala utrzymuje temperaturę dyżurną w trybie termostatycznym. W okresie letnim

centrala schładza w nocy pomieszczenie powietrzem zewnętrznym bez załączania

chłodnicy.

Chłodnica  jest  zasilana  glikolem bezpośrednio  z  wymiennika  gruntowego,

jest  to  najtańsze  źródło  chłodu,  gdyż  wymaga  jedynie  energii  elektrycznej  do

zasilania pomp glikolu.

Minimalna temperatura nawiewu =+14ºC

Maksymalna temperatura nawiewu, zima=+30ºC, lato=+24ºC
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W  pomieszczeniu  będzie  zamontowany  przetwornik  stężenia  CO2

zmieniający  stopień  recyrkulacji.  Gdy  temperatura  powietrza  zewnętrznego  jest

korzystniejsza od temperatury powietrza wywiewanego centrala będzie pracować

na  100% powietrza zewnętrznego.

Gdy centrala  nie  pracuje  a  stężenie  CO2 zostanie  przekroczone  centrala

uruchomi się automatycznie aż do osiągnięcia wymaganego stężenia utrzymując

jednocześnie zadaną temperaturę.

Przetworniki ciśnienia utrzymują stałą wydajność centrali. Wydajność centrali

będzie można odczytać na wyświetlaczu w rozdzielnicy.

Falowniki  ze względu na ilość wydzielanego ciepła będą zamontowane w

osobnej rozdzielnicy.  Zamknięcie falowników w rozdzielnicy uniemożliwia do nich

dostęp osobom nieuprawnionym.

Na centrali będzie zamontowany wyłącznik serwisowy.

W centrali będzie zamontowane gniazdo serwisowe.

W rozdzielnicy centrali będzie znajdował się programator. Automatyka będzie

również  wyposażona  w  zdalny  panel  sterujący  składający  się  z  przełączników

mechanicznych:

1) Tryby: - DZIEŃ, - Przełączanie automatyczne, - NOC

2) Temperatura: +16ºC, +20ºC  (umożliwia proste przełączenie temperatury

zadanej, gdy sala wymaga utrzymywania wyższej temperatury)

3)  Chłodzenie:  -  włączone,  -  wyłączone  (umożliwia  ręczne  zablokowanie

chłodzenia  w  centrali  NW1  w  celu  regeneracji  wymiennika  gruntowego  przed

ważnymi imprezami).

Na panelu będą również 4 kontrolki:

 zielona - praca centrali

 żółta - brudne filtry

 czerwona - awaria.

 zielona  -  tryb  DZIEŃ  (pali  się  gdy  według  zegara  jest  taki  tryb,  lub  gdy

ustawiony ręcznie)

Przełączanie  trybów  pracy  będzie  odbywało  się  albo  według  zegara

tygodniowego albo ręcznie.

Gdy temperatura zewnętrzna jest korzystniejsza od temperatury wywiewanej

recyrkulacja wynosi 0%.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Pompę można

zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa chłodnicy.
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Za  nagrzewnicą  zamontować  termostat  przeciwzamrożeniowy.  W  zimie

centrala startuje z funkcją wygrzewania nagrzewnicy. Gdy temperatura zewnętrzna

spadnie poniżej +7ºC pompa nagrzewnicy załącza się na stałe.

Zawór trójdrogowy nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 5 trasy kablowych:

 rozdzielnica-centrala

 rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej

 rozdzielnica-pompa  glikolu  wymiennika  gruntowego  i  pompa  obiegowa

chłodnicy

 rozdzielnica-zdalny panel sterujący

 rozdzielnica-czujnik temperatury wewnętrznej i CO2

Na  nawiewie  centrali  przewidziano  tłumik  kanałowy   A-100T  n=16  B=2280

H=900 L=1500 Berliner Luft.

Na wywiewie przewidziano tłumik A-100T n=12 B=1800 H=900 L=1700

Moc akustyczna na nawiewie za tłumikiem wynosi 53 dB(A), moc akustyczna na

wywiewie przed tłumikiem wynosi  52,5 dB(A).

Nawiew będzie  zrealizowany poprzez  nawiewniki  z  siłownikiem woskowym i

skrzynką  rozprężną  ODZA50+SKRO40-50  Flakt  Woods.  Wywiew  poprzez  kratki

wywiewne z przepustnica regulacyjną.

Wymagana temperatura nawiewu:

• Statyczne straty ciepła Q=45 kW

• Ilość powietrza nawiewanego  V=15000 m3/h

• Temperatura wewnętrzna  Tw=16ºC

• Wymagana temperatura nawiewu Tn=25ºC

Siłownia, sala taneczna, balet - NW2

Dobrano  centralę  nawiewno  wywiewną  zewnętrzną  o  wydajności

Vn=Vw=2850 m3/h Ps=350Pa

Typ: Golem D-1-036op16

Centrala  spełnia  wymagania  rozporządzenia  komisji  UE   1253/2014

(Ekoprojekt) zgodnie z wymaganiami od 2018 r.

Nawiew:

 Filtr kieszeniowy M5

 Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy z ogrzewanym  syfonem i by-pass’em o

temperaturowej sprawności odzysku 89,2% (sprawność ηt_SWNM=79,9%)

10



 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 315 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=1,5 kW z zabezpieczeniem PTC

 Nagrzewnica  wodna  40/25ºC  z  króćcami  skierowanymi  do  wnętrza  centrali

Q=17,3 kW, Δp=9 kPa, V=1 m3/h, Kvs=4 Tnaw=+22ºC

 Chłodnica glikolowa 12/16ºC, Q=18,7 kW, Δp=35 kPa,  V=4,3 m3/h,  Kvs=10,

glikol propylenowy 33%, Tnaw=15,5ºC

 Tłumik akustyczny L=1000 mm

 Moc akustyczna na nawiewie 52 dB(A)

Wywiew:

 Filtr kieszeniowy M-5

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 315 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=1,1 kW z zabezpieczeniem PTC

 Tłumik akustyczny L=1000 mm

 Moc akustyczna na wywiewie 45,5 dB(A)

Centrala utrzymuje zadaną temperaturę wywiewu według krzywej grzewczej.

W nocy centrala nie pracuje.

Minimalna temperatura nawiewu =+15ºC

Maksymalna temperatura nawiewu, zima=+35ºC, lato=+24ºC

Centrala  będzie  nawiewała  po  950  m3/h  do  każdego  pomieszczenia.  Na

dolocie i wylocie powietrza z każdego pomieszczenia znajdują się 2 przepustnice z

siłownikiem  0-1.  W  każdym  pomieszczeniu  będzie  znajdował  się  zdalny  panel

sterujący  uruchamiający  wentylację  w  danym  pomieszczeniu.  Umiejscowienie

zdalnych  paneli  sterujących  uzgodnić  z  inwestorem  podczas  realizacji.

Centrala  będzie  pracować  na  jednej  z  3  wydajności  950,  1900  i  2850  m3/h  w

zależności  od  ilości  wentylowanych  pomieszczeń.  Z  rozdzielnicy  centrali  będą

zasilane i sterowane siłowniki otwierające przepustnice strefowe.

Przetworniki  ciśnienia  utrzymują  stałą  wydajność  centrali  na  każdym  z

biegów. Wydajność centrali będzie można odczytać na wyświetlaczu w rozdzielnicy.

Falowniki będą zamontowane wewnątrz rozdzielnicy w celu zabezpieczenia

przed dostępem osób niepowołanych.

Na centrali będzie zamontowany grzybek serwisowy.

W centrali będzie zamontowane gniazdo serwisowe.
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W rozdzielnicy centrali będzie znajdował się programator. Automatyka będzie

również wyposażona w 3 zdalne panele sterujące składające się z przełączników

mechanicznych:

1) Włączanie: - włączona, - włączanie automatyczne, - wyłączona

2) Chłodzenie: - włączone, - wyłączone (Umożliwia ręczne zablokowanie chłodzenia w

centrali  NW2  w  celu  regeneracji  wymiennika  gruntowego  przed   ważnymi

imprezami.  Aby wyłączyć chłodzenie wszystkie przełączniki muszą być w pozycji

wyłączonej).

Na panelu będą również 3 kontrolki:

 zielona - praca centrali

 żółta - brudne filtry

 czerwona - awaria.

Przełączanie  trybów  pracy  będzie  odbywało  się  albo  według  zegara

tygodniowego  albo  ręcznie.  Dla  każdego  pomieszczenia  będzie  można  ustawić

osobny schemat czasowy.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Pompę można

zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa chłodnicy.

Za  nagrzewnicą  zamontować  termostat  przeciwzamrożeniowy.  W  zimie

centrala startuje z funkcją wygrzewania nagrzewnicy. Gdy temperatura zewnętrzna

spadnie poniżej +7ºC pompa nagrzewnicy załącza się na stałe.

Zawór trójdrogowy nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy centrali prowadzone są 4 trasy kablowe:

 rozdzielnica-centrala

 rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej

 rozdzielnica-pompa  glikolu  wymiennika  gruntowego  i  pompa  obiegowa

chłodnicy

 rozdzielnica-zdalny panel sterujący

Nawiew  będzie  zrealizowany  poprzez  kratki  nawiewne  z  przepustnicą

regulacyjną  i  podwójnym rzędem kierownic,  wywiew poprzez kratki  wywiewne z

przepustnicą regulacyjną i pojedynczym rzędem kierownic.

Wymagana temperatura nawiewu:

Statyczne straty ciepła Q=12 kW

Ilość powietrza nawiewanego  V=2850 m3/h (950 m3/h na pomieszczenie)
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Temperatura wewnętrzna  Tw=18ºC

Wymagana temperatura nawiewu Tn=25ºC

Szatnie - NW3

Dobrano centralę nawiewno wywiewną zewnętrzną o wydajności  Vn=2550

m3/h Vw=2250 m3/h Ps=350Pa

Typ: Golem D-1-036op16

Centrala  spełnia  wymagania  rozporządzenia  komisji  UE   1253/2014

(Ekoprojekt) zgodnie z wymaganiami od 2018 r.

Nawiew:

 Filtr kieszeniowy M5

 Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy z ogrzewanym  syfonem i by-pass’em o

temperaturowej sprawności odzysku 87,5% (sprawność ηt_SWNM=80,4%)

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 280 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=1,1 kW z zabezpieczeniem PTC

 Nagrzewnica  wodna  40/25ºC  z  króćcami  skierowanymi  do  wnętrza  centrali

Q=16,4 kW, Δp=8 kPa, V=1 m3/h, Kvs=4 Tnaw=+24ºC

 Chłodnica glikolowa 12/16ºC, Q=19,4 kW, Δp=37 kPa,  V=4,4 m3/h,  Kvs=10,

glikol propylenowy 33%, Tnaw=15,5ºC

 Tłumik akustyczny L=1000 mm

 Moc akustyczna na nawiewie 50,4 dB(A)

Wywiew:

 Filtr kieszeniowy M-5

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 280 z króćcami do pomiaru wydajności,

Qel=0,75 kW z zabezpieczeniem PTC

 Tłumik akustyczny L=1000 mm

 Moc akustyczna na wywiewie 44,4 dB(A)

Centrala utrzymuje zadaną temperaturę wywiewu według krzywej grzewczej.

W nocy centrala nie pracuje.

Minimalna temperatura nawiewu =+15ºC

Maksymalna temperatura nawiewu, zima=+24ºC, lato=+24ºC

Przetworniki ciśnienia utrzymują stałą wydajność centrali. Wydajność centrali

będzie można odczytać na wyświetlaczu w rozdzielnicy.
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Falowniki będą zamontowane wewnątrz rozdzielnicy w celu zabezpieczenia

przed dostępem osób niepowołanych.

Na centrali będzie zamontowany grzybek serwisowy.

W centrali będzie zamontowane gniazdo serwisowe.

W rozdzielnicy centrali będzie znajdował się programator. Automatyka będzie

również  wyposażona  w  zdalny  panel  sterujący  składający  się  z  przełączników

mechanicznych:

1) Włączanie: - włączona, - włączanie automatyczne, - wyłączona

2) Chłodzenie: - włączone, - wyłączone (Umożliwia ręczne zablokowanie chłodzenia w

centrali  NW2  w  celu  regeneracji  wymiennika  gruntowego  przed   ważnymi

imprezami).

Na panelu będą również 3 kontrolki:

 zielona - praca centrali

 żółta - brudne filtry

 czerwona - awaria.

Przełączanie  trybów  pracy  będzie  odbywało  się  albo  według  zegara

tygodniowego albo ręcznie.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa nagrzewnicy. Pompę można

zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy będzie zasilana pompa obiegowa chłodnicy.

Za  nagrzewnicą  zamontować  termostat  przeciwzamrożeniowy.  W  zimie

centrala startuje z funkcją wygrzewania nagrzewnicy. Gdy temperatura zewnętrzna

spadnie poniżej +7ºC pompa nagrzewnicy załącza się na stałe.

Zawór trójdrogowy nagrzewnicy należy zamontować wewnątrz centrali.

Z rozdzielnicy centrali prowadzonych jest 5 tras kablowych:

 rozdzielnica-centrala

 rozdzielnica-czujnik temperatury zewnętrznej

 rozdzielnica-pompa  glikolu  wymiennika  gruntowego  i  pompa  obiegowa

chłodnicy

 rozdzielnica-zdalny panel sterujący

 rozdzielnica-wentylator wywiewny dachowy

Z  rozdzielnicy  centrali  będzie  zasilany  wentylator  wywiewny  dachowy

wywiewający powietrze z WC.

 Sala konferencyjna, pokój nauczyciela - NW4
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Dobrano centralę nawiewno-wywiewną podwieszaną o wydajności Vn=520

m3/h Vw=470 m3/h Ps=350Pa

Typ: AMBER 1-PP-800-036op16 z nagrzewnicą i chłodnica kanałową APN-1

Nawiew:

 Filtr kasetowy G4

 Wymiennik  krzyżowo-przeciwprądowy o  temperaturowej  sprawności  odzysku

86% (dla Tw=+20ºC/40%

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z silnikiem EC, Qel= 170W

 Nagrzewnica wodna Q=1,8 kW, Δp=0,5 kPa, V=0,153 m3/h, Kvs=1, 40/30ºC,

Tn=+20ºC

 Chłodnica  glikolowa  Q=3,3  kW,  Δp=30  kPa,  V=0,74  m3/h,  Kvs=1,6,  glikol

propylenowy 33% 12/16ºC, Tn=15ºC

 Moc akustyczna na nawiewie 68,2 dB(A)

Wywiew:

 Filtr kasetowy G4

 Wentylator odśrodkowo-promieniowy 225 z silnikiem EC, Qel= 170W

 Moc akustyczna na wywiewie 66,3 dB(A)

Centrala  utrzymuje  zadaną  temperaturę  na  wywiewie  według  krzywej

grzewczej. W nocy centrala nie pracuje.

Minimalna temperatura nawiewu =+15ºC

Maksymalna temperatura nawiewu =+24ºC

Automatyka zabudowana na centrali. Centrala wyposażona w zdalny panel

sterujący. Filtry wyposażone w presostaty.

Na nawiewie i wywiewie centrali przewidziano tłumik kanałowy prostokątny  A-

200T n=2 B=500 H=200 L=1000 Berliner Luft.

Moc akustyczna na nawiewie za tłumikiem wynosi 41,3 dB(A), moc akustyczna

na wywiewie przed tłumikiem wynosi  40,4 dB(A).

UWAGI MONTAŻOWE:

 Zdalne konsole central zamontować w pomieszczeniach wskazanym przez

inwestora.

 Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować w miejscu ocienionym

 Nie należy montować pomieszczeniowego czujnika temperatury w miejscu

nasłonecznionym lub bezpośrednio przy oknach lub drzwiach oraz bezpośrednio

w strumieniu powietrza nawiewanego.
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 Przetwornik  stężenia  CO2 zamontować  na  wysokości  ok.  1,5m  nad

podłogą w strefie przebywania ludzi.

 Nie należy montować czujnika stężenia CO2 bezpośrednio przy oknach lub

drzwiach.

 Bezwzględnie należy zamontować syfony na króćcach odpływu skroplin.

 Należy przewidzieć odprowadzenie skroplin z  wymiennika krzyżowego i

chłodnicy w NW4.

 Ustawić presostat na filtrze wstępnym +150Pa.

 Zawór  mieszająca  nagrzewnicy  należy  zamontować  wewnątrz  centrali.

Zaleca się również zamontowanie pompy wewnątrz centrali.

 Przetworniki ciśnienia podłączyć do króćców pomiarowych wentylatorów

 Podczas  uruchomienia  należy  sporządzić  protokół  pomiarów  wydatku

centrali i prądu pobieranego przez silniki wentylatorów.

 Kopię protokołu uruchomienia należy przesłać do serwisu producenta

 Zalecane  jest  uruchomienie  central  przez  serwis  fabryczny  lub  serwis

autoryzowany.

 Przeszkolić  osobę  wskazaną  przez  inwestora  w  zakresie  obsługi  i

eksploatacji central wentylacyjnych i automatyki.

   UWAGI EKSPLOATACYJNE:

- W okresie zimowym nie należy odcinać zasilania automatyki centrali i pompy wody

grzewczej,  gdyż  może  spowodować  to  niezadziałanie  zabezpieczenia  i

zamarznięcie nagrzewnicy wodnej.

- W okresie zimowym w przypadku przedłużającego się braku zasilania automatyki

centrali lub pompy obiegowej nagrzewnicy należy spuścić wodę z nagrzewnicy.

-  Należy zwrócić  szczególną uwagę na prawidłowe odpowietrzenie nagrzewnicy i

chłodnic  oraz  na  doprowadzenie  czynnika  grzewczego  o  odpowiednich

parametrach.

- Po dłuższym okresie nieużytkowania chodnicy należy zalać syfon wodą.

- W okresie letnim należy uzupełniać wodę w syfonie wymiennika krzyżowego.

- Należy dokonywać okresowych przeglądów centrali zgodnie z warunkami gwarancji.

8.  WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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Przewiduje się doprowadzenia zasilania do:

 urządzeń w kotłowni,

 pompowni pożarowej,

 pompowni ścieków z poziomu piwnicy,

 urządzeń technologicznych w kuchni.

 centrali wentylacyjnej.

9. WYTYCZNE BRANŻOWE

Piony wod – kan. Prowadzone przy ścianach omurować ścianką z cegły

z zapewnieniem dostępu do pokryw czyszczaków kanalizacyjnych oraz zaworów

odcinających.

Instalację  wykoaną  z  zastosowaniem  przewodów  metalowych,  a  także

metalową  armaturę  oraz  urządzenia  w  instalacji  wykonanej  z  materiałów  nie

przewodzących  prądu  elektrycznego  należy  objąć  elektrycznymi  połączeniami

wyrównawczymi, zgodnie z  wymaganiami normy PN- IEC 60364-5-54:1999.

Należy przewidzieć odpowiedni sposób zabezpieczenia i sygnalizacji przy

przekroczeniu ustawionej temperatury wody grzewczej).

10. UWAGI KOŃCOWE

Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, oraz zgodnie

 z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + późniejsze zmiany.

UWAGA:

Rysunki  oraz  części  opisowa  są  częściami  projektu  wzajemnie

uzupełniającymi  się.  Informacje  zawarte  na  rysunkach,  a  nie  ujęte  w  części

opisowej  lub  nie  pokazane  na  rysunkach  a  ujęte  w  części  opisowej  należy

traktować jakby były zawarte w obu.
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