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Opis techniczny 

Do projektu wykonawczego Instalacji sanitarnych z wentylacją i klimatyzacją 
dla adaptacji Budynku Biurowego dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
 Poznań, ul. Franowo 26, działka nr ewid. 2/17, arkusz 02, obręb Kobylepole. 

 
 

1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 
- projekt adaptacji architektoniczno-budowlanej Budynku biurowego Franowo 26, 
- PFU dla dokumentacji projektowej przystosowania budynku biurowego przy        

ul. Franowo 26 na potrzeby PODGiK w Poznaniu, 
- Projekt budowlany instalacji sanitarnych, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące normy, normatywy i wytyczne projektowania. 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem projektu jest adaptacja wewnętrznych instalacji sanitarnych z wentylacją 
mechaniczną i klimatyzacją w pomieszczeniach istniejącego Budynku Biurowego w 
Poznaniu przy ul. Franowo 26 adaptowanego dla potrzeb PODGiK w Poznaniu. 
Zakres opracowania: 
-    instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 
-    instalacja wody p.poż. 
- instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- instalacja ciepła technologicznego, 
- wentylacja mechaniczna, 
- klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sal, 
- klimatyzacja serwerowni, 

3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych. 

Założenia projektowe:        

- kubatura obiektu:    Vk = 6200m3 
- powierzchnia użytkowa   Fu = 2209m2 
- ilość osób                         146 
- budynek klasa C, strefa ZLIII 
Rozpatrywany budynek jest obiektem istniejącym, trzykondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym. Budynek jest wyposażony w przyłącza wod.-kan, przyłącze sieci 
cieplnej, węzeł cieplny oraz instalacje sanitarne wod.-kan. i p.poż., c.o., c.t. , oraz 
wentylację mechaniczną w ograniczonym zakresie. 
W wyniku adaptacji budynku wprowadzono nowy podział pomieszczeń na 
poszczególnych kondygnacjach i nadano im określone przeznaczenie. Spowodowało 
to konieczność adaptacji istniejących instalacji w poszczególnych branżach z 
dostosowaniem ich do projektowanego zagospodarowania budynku. Na podstawie 
informacji z PFU obiekt ten wyposażony jest również w istniejący zbiornik 
bezodpływowy o poj. 20m3 dla ścieków sanitarnych zaopatrzony w system 
sygnalizujący poziom ścieków oraz w zbiornik retencyjny wód deszczowych o poj. ok. 
26m3 zlokalizowany w południowo-wschodniej części działki. 



Podstawą opracowania projektu była dokumentacja techniczna istniejących instalacji 
sanitarnych obiektu opracowana przez firmę „JAKON” oraz wizja lokalna na terenie 
obiektu.  
 
3.1. Instalacje wod.-kan. 

Instalacje wodociągowe.   

Instalacja wodociągowa w budynku dzieli się na: 
- instalację wodociągową wody użytkowej na cele socjalno–bytowe, 
- instalację wodociągową przeciwpożarową. 

Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę pitną jest istniejące przyłącze wodociągowe 
zlokalizowane od strony północno-zachodniej budynku i od strony ul. Franowo. 
Przyłącze wodociągowe wprowadzone jest na poziom piwnicy do pomieszczenia 
przeznaczonego na pomieszczenie magazynowe (pom. nr -1.05).  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej następuje w istniejącym węźle cieplnym 
zlokalizowanym na poziomie piwnic. 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.   

Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń na poziomie piwnic na pomieszczenia 
archiwum zakładowego nastąpiła konieczność przełożenia instalacji wodociągowych 
z tych pomieszczeń , aby zapobiec zagrożeniu rozszczelnienia instalacji i zalania 
dokumentacji archiwalnej. 
Dlatego też przełożono lokalizację istn. zaworu do podlewania zieleni od strony 
północno-wschodniej budynku przesuwając instalację poza obręb tych pomieszczeń.   
Budynek jest wyposażony w istniejące pomieszczenia sanitarne, jednak nie jest to 
wystarczające dla przeznaczenia obiektu. 
Dla projektowanych pomieszczeń sanitarnych i socjalnych na wszystkich 
kondygnacjach przewiduje się poprowadzić instalacje wodociągowe od istn. 
głównych pionów wodociągowych pod stropem każdej kondygnacji doprowadzając 
do projektowanych przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych w odpowiedniej  
izolacji z otuliny polietylenowej grub. 20-30mm. Rurociągi wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji przewiduje się wykonać z rur PE wielowarstwowych PN20. 
W celu ograniczenia strat ciepła przewody wody ciepłej i cyrkulacji będą izolowane 
otuliną polietylenową o grubości 20-30mm. Przewody wody zimnej będą izolowane 
przeciwwilgociowo otuliną polietylenową grub. 6mm. Zastosowane rury muszą  
posiadać Atest do wody pitnej i Aprobatę techniczną. Źródłem ciepłej wody będzie 
istn. węzeł cieplny. Na projektowanej instalacji wodociągowej przewiduje się baterie 
umywalkowe i zlewozmywakowe stojące. 
 
Instalacja wody p.poż.  

W adaptowanym budynku istnieje instalacja p.poż. zasilająca hydranty wewnętrzne 
HP25 (w części biurowej na parterze, I i II piętrze) oraz HP52 (na poziomie piwnic).  
Instalacja wody p.poż. będzie adaptowana do nowego podziału pomieszczeń z 
uwzględnieniem wydzielonych klatek schodowych.  
Poziom piwnic stanowi strefa pożarowa PM.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zostanie wyposażona w dodatkowe lub 
przełożone wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe HP25 o wydatku 1,0 dm3/s, które 
należy zamontować na głównych ciągach komunikacyjnych w miejscu wskazanym na 
rysunkach oraz dodatkowy hydrant HP52 o wydatku 2,5dm3/s zamontowany na 



poziomie piwnicy przy pomieszczeniach archiwalnych. Zasięg hydrantów 
przeciwpożarowych HP25 i HP52 na poziomie piwnic powinien obejmować całą 
powierzchnię chronionego budynku, z uwzględnieniem długości odcinka węża 
hydrantu wewnętrznego (należy zastosować dodatkowe hydranty DN25 z wężem 
półsztywnym o długości 20m oraz hydranty DN52 z wężem płasko składanym o 
długości 20m) i efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych (w strefach 
pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi - 3 m, a w archiwum 
wąż płasko składany o zasięgu 10m). 
Instalacja wody p.poż. doprojektowana będzie wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie łączonych za pomocą kształtek zaprasowywanych i 
zaizolowana przeciwwilgociowo otuliną polietylenową grub. 6mm.   
Uwaga: 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać w rurach 
ochronnych. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 
wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak 
odporność danej przegrody. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a 
przewodem wypełnić certyfikowaną masą ognioodporną dostosowaną do typu 
materiału rury instalacyjnej. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych jest  istniejący zbiornik bezodpływowy o poj. 20m3 

zlokalizowany na terenie działki od strony południowej i wyposażony w system 
sygnalizujący poziom ścieków w zbiorniku. 
Budynek jest wyposażony w istniejące pomieszczenia sanitarne, jednak nie jest to 
wystarczające dla przeznaczenia obiektu. 
Odprowadzenie ścieków z dodatkowo zaprojektowanych przyborów sanitarnych 
zaprojektowano  z rur PVC-U kanalizacyjnych.  
Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych 
z poziomu piwnic w budynku do istn. kanalizacji sanitarnej przewidziano 
zastosowanie urządzeń do przetłaczania ścieków.  
Wyposażenie w przybory sanitarne przewiduje się jako ceramiczne umywalki, 
pisuary i miski ustępowe wiszące na stelażach oraz zlewozmywaki ze stali 
nierdzewnej. 
 
Obliczenia techniczne. 

            ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH ISTN. I  PROJ. 

Rodzaj przyboru q 

l/s 

 Ilość qn 

Umywalka 

miska ustępowa 

Zlewozmywak  

pisuar 

natrysk 

Zlew porządkowy 

0,14 

0,13 

0,14 

0,30 

0,30 

0,14 

    28+4=32 

   23+2=25 

              6 

      6 

       1 

      1 

4,48 

3,25 

0,84 

1,80 

0,30 

0,14 

    qn  = 10,81 



1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe 

-  ilość osób                        146  
-  wg normatywu 30 l/pr d  
-  współczynniki nierównomierności             Nd = 1,1       Nh = 2,5 
 Qśrd = 146 x 30 = 4380 l/d = 4,38m3/d 
 Qmax d = 4,38 x 1,1 = 4,82m3/d 
 Qmax h = (4,82 : 8) x 2,5 = 1,51m3/h 
Ilość ścieków sanitarnych przyjęto równą  ilości zapotrzebowanej wody:Qść=4,38m3/d 

2. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla instalacji wodociągowej 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla wody zimnej zgodnie ze wzorem:        
q = 0,682 (qn)0,45 – 0,14 [dm3/s] 
a zatem dla qn = 10,81           q = 1,85dm3/s   = 6,66m3/h  
Przy założeniu jednocześnie czynnych dwóch hydrantów DN52 ilość wody p.poż. 
wynosi qp.poż.= 2 x 2,5dm3/s = 5,0dm3/s  = 18,0m3/h  ø90x 8,2mm (DN80) 

3. Zestaw wodomierzowy: 

Zgodnie z projektem przyłącza wodociągowego zamontowano wodomierz Dn32mm. 
Przepływ rzeczywisty po adaptacji budynku biurowego wynosi 1,85dm3/s – 6,66m3/h. 
W związku ze zmianą sposobu zabezpieczenia budynku po stronie instalacji p.poż.   
( zabezpieczenie pomieszczeń archiwum na poziomie piwnic q = 2,5l/s x 2 = 5 l/s ) 
zwiększył się przepływ obliczeniowy w wyniku czego średnica przyłącza powinna 
wynosić ø90x 8,2mm (DN80). 
WNIOSEK: 
W związku z powyższym należy dokonać wymiany istniejącego przyłącza 
wodociągowego na ø90x 8,2mm (DN80) zamiast DN50. 
 
3.2. Instalacje centralnego ogrzewania.   

Instalacja c.o. grzejnikowa. 

Dane wyjściowe: 
- parametry czynnika grzewczego 70/50C  
- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamknięty. 
 -   budynek jest wyposażony w węzeł cieplny zasilany z cieplika miejskiego oraz 
wewnętrzną instalację c.o. wraz z grzejnikami stalowymi, płytowymi konwektorowymi 
z zaworami termostatycznymi.    
W związku z adaptacją budynku biurowego na potrzeby PODGiK Poznań oraz 
nowym podziałem  pomieszczeń zachodzi konieczność likwidacji niektórych 
kolidujących grzejników lub ich przełożenie w inne miejsce. Wszystkie te zmiany 
pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji.  

W celu ogrzewania pomieszczeń budynku biurowego jako elementy grzejne  
zastosowano grzejniki płytowe konwektorowe z wbudowanymi zaworami  
termostatycznymi. Dodatkowe przewody zasilające doprojektowane lub przełożone 
grzejniki  prowadzone w posadzce będą wykonane z rur PE wielowarstwowych 
izolowanych otuliną polietylenową o wymaganej grubości tj. 9mm.  
Na gałązkach powrotnych należy zamontować podwójne kurki kulowe  kątowe , 
umożliwiające zdemontowanie grzejnika bez spuszczania wody ze zładu. Pozostałe 
części instalacji c.o. nie ulegają zmianie. 



Jedyną zasadniczą zmianą będzie system ogrzewania pomieszczeń archiwalnych na 
parterze i w piwnicy. Z uwagi na specyfikę tych pomieszczeń oraz wyposażenie ich w 
szafy przesuwne zrezygnowano z tradycyjnych grzejników.  
W pomieszczeniach archiwalnych zastosowano grzejniki płytowe promiennikowe 
elektryczne tj. panele grzewcze na podczerwień sufitowe o wymiarach 1,2m x 0,6m o 
wymaganej mocy grzewczej elektrycznej podanej na rysunku. Grzejniki 
rozmieszczono nad przejściami komunikacyjnymi. 
Instalacja c.t. zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. 

Oddzielnym odgałęzieniem w węźle cieplnym przewidziano zasilanie nagrzewnic 
istniejącej i projektowanych central wentylacyjnych obsługujących poszczególne 
kondygnacje budynku oraz grupy pomieszczeń. 

Dane wyjściowe: 
-   NW1 (pomieszczenia biurowe – parter, I i II piętro)      33,7kW ( układ istniejący) 
-   NW2 (pomieszczenia archiwalne – piwnica i parter )     7,7kW 
-   NW3 (sala konferencyjna pom. nr 2.27 – II piętro )         2,3kW 
 -    Qct = 43,7 kW 
- parametry czynnika grzewczego 80/60C  
- ogrzewanie wodne-pompowe, system zamknięty. 

Przewody zasilające nagrzewnice wentylacyjne będą prowadzone głównie pod 
stropem przyziemia, a następnie pionami wyprowadzone na dach do nagrzewnic 
central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Na podłączeniu central 
należy zamontować zawory trójdrogowe będące w dostawie central, zespoły 
pompowe, filtry siatkowe oraz zawory kulowe odcinające na zasilaniu i powrocie 
umieszczone w wolnej sekcji w centrali. 
W celu zabezpieczenia przewodów c.t. przed przemarzaniem przewiduje się 
owinięcie przewodów instalacji ciepła technologicznego kablami grzejnymi wg 
projektu elektrycznego.  
Instalacja zasilania nagrzewnic będzie wykonana z rur stalowych łączonych na 
kształtki zaprasowywane,  izolowanych otuliną polietylenową  o grubości 20-40mm 
oraz na dachu o grubości  40-80mm z zabezpieczeniem płaszczem ochronnym z 
blachy aluminiowej. 
W celu regulacji przepływów czynnika grzejnego w instalacji c.t., na odgałęzieniach 
do central przewiduje się na rurociągach powrotnych zawory regulacyjno-pomiarowe. 
Przed nagrzewnicami należy zamontować mieszające układy pompowe z zaworami 
trójdrogowymi z siłownikami sterowanymi z automatyki central. 
UWAGA: Przejścia rurociągów c.o. i c.t. przez przegrody oddzielenia 
pożarowego (węzeł cieplny, pom. archiwalne)  należy wykonać jako szczelne 
p.poż. na odporność ogniową odpowiednią dla przegrody.  Są to systemy HILTI 
dla rur palnych – tj. ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca oraz dla rur 
niepalnych. 

3.3. Wentylacja mechaniczna z chłodzeniem. 

Dane wyjściowe: 
Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto: 
-  pomieszczenia biurowe i sale  20m3/h/osobę 
-  sala konferencyjna    25m3/h/osobę 
-  pomieszczenia archiwalne  2w/h 
-  pomieszczenia sanitarne   1 oczko 50m3/h,  1 pisuar 25m3/h 
-  pomieszczenia gospodarcze  wentylacja grawitacyjna 
 



Układ NW1 (pomieszczenia biurowe – parter, I i II piętro)  V=6710/4680m3/h 

W pomieszczeniach budynku biurowo-usługowego  wykorzystano istniejącą 
wentylację mechaniczną wykonaną częściowo, z doprowadzeniem kanałów 
wentylacyjnych w szachtach do każdej kondygnacji.  Zadaniem wentylacji 
mechanicznej jest dostarczenie świeżego powietrza schłodzonego latem do 
poszczególnych pomieszczeń  biurowych w budynku i odprowadzenie powietrza 
zużytego. 
Z uwagi na to, że w pomieszczeniach , w których jest zastosowana wentylacja 
mechaniczna lub klimatyzacja, nie wolno stosować wentylacji grawitacyjnej 
przewiduje się 2 tryby pracy wentylacji mechanicznej: normalny i nocny ( w nocy 
instalacja będzie pracowała na 1/3 wydajności),  Zapewni to możliwość ograniczenia 
intensywności działania wentylacji poza okresem użytkowania pomieszczeń co 
zapewni oszczędności w zużyciu energii, przy jednoczesnym zachowaniu warunków 
normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu 
pomieszczeń.  
Ponieważ zgodnie z projektem firmy „JAKON” istniejąca centrala wentylacyjna NW1 
zlokalizowana na dachu wraz z kanałami wentylacyjnymi koliduje z projektowanym 
systemem oddymiania klatki schodowej podjęto decyzję o zmianie lokalizacji centrali 
z umieszczeniem jej centralnie do układu wentylacyjnego na dachu budynku. 
W celu wentylacji pomieszczeń biurowych w budynku zaprojektowano układ 
wentylacyjny wyposażony w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z 
chłodzeniem wraz z automatyką oraz  odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym. 
Wykorzystano istniejącą centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, dachową, NW1  
o wydajności  Vn = 6710m3/h,  Vw = 4680m3/h wraz z automatyką. Centrala będzie 
zlokalizowana na dachu budynku montowana na podstawach montażowych z 
podporami w systemie BIG FOOT.  Lokalizację centrali pokazano na rzucie dachu. 
Centrala wentylacyjna NW1 będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną                      
(Qct =33,7kW) o parametrach czynnika grzewczego 80/60oC oraz dodatkowo w 
chłodnicę freonową (Qchł= 43,2kW) o czynniku chłodniczym freon R410A. 
Czerpanie świeżego powietrza przewidziano za pośrednictwem czerpni 
zintegrowanej z wyrzutnią zamontowanej na centrali wentylacyjnej z zachowaniem 
wymaganych odległości od kominów i wywiewów wentylacyjnych oraz odpowietrzeń 
kanalizacji sanitarnej. 
Główne kanały wentylacyjne są prowadzone po dachu i doprowadzone do dwóch 
szachtów pionowych z doprowadzeniem na poszczególne kondygnacje. Kanały 
wentylacyjne na dachu będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i izolowane 
matami z wełny mineralnej grub. min. 80mm z płaszczem ochronnym z blachy 
aluminiowej.   Dalej zaprojektowano rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych do 
poszczególnych pomieszczeń wykonanych z kanałów tłumiących z wełny szklanej o 
grub. 25mm 
Nawiew i wywiew powietrza w poszczególnych pomieszczeniach biurowych będzie 
realizowany za pośrednictwem anemostatów sufitowych kołowych montowanych na 
skrzynce rozprężnej wytłumionej z przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym. 
Obok centrali wentylacyjnej NW1 na dachu  będzie zlokalizowany agregat chłodniczy 
dla schładzania powietrza wentylacyjnego w centrali do temperatury +18oC. 
Zaprojektowano agregat freonowy  o mocy chłodniczej Qchł=45kW. Instalacja 
chłodnicza będzie wykonana z rur miedzianych w  izolacji dostosowanej dla rur 
chłodniczych. 
Agregat chłodniczy należy zamontować na dachu na podstawach montażowych z 
podporami w systemie BIG FOOT. 



Układ  NW2 (pomieszczenia archiwalne – piwnica i parter ) V=2200/1990m3/h 

W pomieszczeniu archiwum wymagane są następujące warunki: 
• temperatura pomieszczenia +16 18C 
• wilgotność względna  30 - 60% 
• ilość wymian powietrza   2w/h 

W celu wentylacji pomieszczeń archiwalnych zlokalizowanych na poziomie piwnic i 
parteru budynku zaprojektowano układ wentylacyjny wyposażony w centralę 
wentylacyjną nawiewno-wywiewną z chłodzeniem wraz z automatyką oraz  
odzyskiem ciepła w wymienniku przeciwprądowym. 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, podwieszaną NW2 o 
wydajności  Vn = 2200m3/h,  Vw = 1990m3/h wraz z automatyką. Centrala będzie 
zlokalizowana pod stropem pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie piwnic 
budynku na konstrukcji wsporczej. Lokalizację centrali pokazano na rzucie piwnic. 
Centrala wentylacyjna NW2 będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną  
Qct =7,7kW) o parametrach czynnika grzewczego 80/60oC oraz chłodnicę freonową 
(Qchł= 12,4kW) o czynniku chłodniczym freon R410A. W celu nawilżania powietrza 
zaprojektowano nawilacz elektrodowy z dystrybutorem pary o wydajności 5kg/h pary 
z lancą parową umieszczoną w sekcji centrali , zlokalizowany na ścianie 
pomieszczenia pod centralą wentylacyjną. 
Czerpanie świeżego powietrza przewidziano za pośrednictwem czerpni 
wyprowadzonej szachtem na dach budynku i montowanej na wydłużonym kanale 
czerpnym w celu zachowania wymaganych odległości od kominów i wywiewów 
wentylacyjnych oraz odpowietrzeń kanalizacji sanitarnej. 
Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach archiwalnych zaprojektowano jako kołowe 
typu SPIRO wyposażone w kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z 
przepustnicami regulacyjnymi dostosowane do przewodów kołowych. 
Obok centrali wentylacyjnej NW2 na dachu  będzie zlokalizowany agregat chłodniczy 
dla schładzania powietrza wentylacyjnego w centrali. Zaprojektowano agregat 
freonowy o mocy chłodniczej Qchł=13,3kW. Instalacja chłodnicza będzie wykonana z 
rur miedzianych w  izolacji dostosowanej do rur chłodniczych. 
Agregat chłodniczy należy zamontować na dachu na podstawach montażowych z 
podporami w systemie BIG FOOT. 
 
Układ  NW3 (sala konferencyjna pom. nr 2.27 – II piętro ) V=1240m3h 

W Sali konferencyjnej  wymagane są następujące warunki: 
• temperatura pomieszczenia +20C 
• ilość powietrza wentylacyjnego  25m3h/osobę 
• ilość  osób     49 

W celu wentylacji Sali konferencyjnej zlokalizowanej na II piętrze budynku 
zaprojektowano układ wentylacyjny wyposażony w centralę wentylacyjną nawiewno-
wywiewną z chłodzeniem wraz z automatyką oraz  odzyskiem ciepła w wymienniku 
przeciwprądowym. 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, dachową,  stojącą NW3 
o wydajności  Vn = Vw = 1240m3/h wraz z automatyką. Centrala będzie zlokalizowana 
na dachu budynku na podstawach montażowych z podporami w systemie BIG 
FOOT. Lokalizację centrali pokazano na rzucie dachu. 
Centrala wentylacyjna NW3 będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną                      
(Qct =2,3kW) o parametrach czynnika grzewczego 80/60oC oraz chłodnicę freonową 
(Qchł= 7,5kW) o czynniku chłodniczym freon R410A. 



Czerpanie świeżego powietrza przewidziano za pośrednictwem czerpni 
zintegrowanej z wyrzutnią zamontowanej na centrali wentylacyjnej z zachowaniem 
wymaganych odległości od kominów i wywiewów wentylacyjnych oraz odpowietrzeń 
kanalizacji. 
Kanały wentylacyjne na dachu będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i 
izolowane matami z wełny mineralnej grub. min. 80mm z płaszczem ochronnym z 
blachy aluminiowej. W pomieszczeniu Sali konferencyjnej zaprojektowano 
rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych  wykonanych z kanałów tłumiących z wełny 
szklanej o grub. 25mm. 
Nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany za pośrednictwem anemostatów 
sufitowych kołowych montowanych na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym. 
Obok centrali wentylacyjnej NW3 na dachu  będzie zlokalizowany agregat chłodniczy 
do schładzania powietrza wentylacyjnego w centrali. Zaprojektowano agregat 
freonowy o mocy chłodniczej Qchł = 8,0kW. Instalacja chłodnicza będzie wykonana z 
rur miedzianych w izolacji dostosowanej dla instalacji chłodniczej.. 
Agregat chłodniczy należy zamontować na dachu na podstawach montażowych z 
podporami w systemie BIG FOOT. 

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. 

Zgodnie z wymaganiami normatywnymi  w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje 
się określone normą ilości powietrza do usunięcia. W tym celu wykorzystano 
istniejący układ wentylacji kanałowej wywiewnej wyposażony w  wentylator dachowy  
z regulatorem. Nawiew do pomieszczeń WC nastąpi poprzez podcięcie drzwi.  
W celu wentylacji pomieszczeń socjalnych  zaprojektowano układy wentylacji 
kanałowej wywiewnej wyposażone w wentylatory sufitowe o wydajności V = 100m3/h.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń wykonać poprzez podcięcie drzwi. 

Klapy przeciwpożarowe. 

Poziom piwnic stanowi strefę pożarową PM. A zatem strop nad piwnicą oraz szacht 
rurowy w piwnicy  posiadają odporność ogniową REI120. Z tego względu wszystkie 
kanały wentylacyjne przeprowadzane przez strop nad piwnicą oraz szacht rurowy w 
piwnicy mają zaprojektowane klapy p.poż. o odporności ogniowej EIS120. Ze 
względu na to, że pozostałe szachty instalacyjne dla prowadzenia kanałów 
wentylacyjnych oraz stropy posiadają odporność ogniową REI60 istnieje konieczność 
zastosowania klap p.poż. EIS60 na wyjściach kanałów wentylacyjnych z szachtu 
oraz przejściach przez stropy. Również w przegrodach do pomieszczeń technicznych 
wydzielających strefy pożarowe należy na kanałach wentylacyjnych zastosować 
klapy p.poż. o odporności odpowiadającej odporności danej przegrody. 
Zaprojektowano na kanałach wentylacyjnych na poszczególnych kondygnacjach 
klapy p.poż. wyposażone w siłownik elektryczny 24V podłączony do systemu SSP 
budynku.  
 
3.4. Klimatyzacja wybranych pomieszczeń 

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych i sal. 

W celu zapewnienia komfortu pracy w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach 
biurowych i salach konferencyjnych zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze 
budynku  zaprojektowano układ klimatyzacji w systemie VRF.  
W skład systemu wchodzą:  
-  sala obsługi klienta (0.29) -klimatyzatory kasetonowe 4-stronne o mocy chłodniczej  
   Qchł=3,6 kW                                                                                                         szt. 2 



-  salki narad (1.25 + 1.39) - klimatyzatory kasetonowe 4-stronne o mocy chłodniczej  
   Qchł=7,1kW                                                                                                          szt. 2 
-  sala posiedzeń (2.31) - klimatyzatory kasetonowe 4-stronne o mocy chłodniczej  
   Qchł=5,6 kW                                                                                                         szt. 2 
-  sala konferencyjna (2.27) klimatyzatory przysufitowe o mocy chłodniczej  
   Qchł=12,5 kW                                                                                                       szt. 2 
-  pokój dyrektora (0.29) klimatyzatory kasetonowe 4-stronne o mocy chłodniczej  
   Qchł=4,5 kW                                                                                                         szt. 2 
-  agregat chłodniczy dwumodułowy z pompą ciepła  Qchł=62,4kW (R410A)       kpl. 1   
-  sterownik przewodowy                                                                                       szt.11  
Zestawy klimatyzacyjne będą wyposażone w sterowniki przewodowe naścienne oraz 
orurowanie chłodnicze z rur miedzianych w izolacji dostosowanej dla rur 
chłodniczych, a także odprowadzenie skroplin rurami PP do najbliższych pionów 
kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem.  

Klimatyzacja serwerowni (pom. nr 1.17) 

Ze względu na występujące niepożądane zyski ciepła w pomieszczeniu serwerowni  
w budynku biurowym   zaprojektowano układy klimatyzacji typu „split” służące do 
chłodzenia pomieszczenia w cyklu całorocznym.  Zaprojektowano dwa klimatyzatory 
ścienne zlokalizowane nad drzwiami o mocy chłodniczej 4,0kW ( R410A) każdy 
przystosowane do pracy naprzemiennej.  Klimatyzatory te należy doposażyć w układ 
pracy zimowej. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na konstrukcji wsporczej, 
wypoziomowanej na dachu budynku w oparciu o system BIG FOOT. 
Rurociągi czynnika chłodniczego, cieczowy  i gazowy wykonane będą z rur 
miedzianych. Przewody chłodnicze należy wyprowadzić na dach przez szacht 
komina wentylacyjnego. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności (wg PN-
ISO5149:1997) oraz osuszeniu, instalację należy napełnić czynnikiem chłodniczym 
R410A, a przewody chłodnicze zaizolować otuliną typu AC o grubości 13 mm i 
prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku agregatu. Na zewnątrz budynku  
dodatkowo rurociągi chłodnicze zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. 
Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić rurą PP DN15mm do 
najbliższego pionu kanalizacyjnego i zasyfonować. 

Klimatyzacja pomieszczenia archiwum - parter (pom. nr 0.13) 

W celu zapewnienia wymaganych warunków  w pomieszczeniu archiwalnym na 
parterze w budynku biurowym   zaprojektowano podwójny  układ klimatyzacji typu 
„split” służący do schładzania pomieszczenia. Zaprojektowano dwa klimatyzatory 
przysufitowe o mocy chłodniczej 10,0kW ( R410A) każdy. Jednostki zewnętrzne 
Przystosowane do pracy naprzemiennej należy zamontować na konstrukcji 
wsporczej, wypoziomowanej na dachu budynku w oparciu o system BIG FOOT.  
Rurociągi czynnika chłodniczego, cieczowy  i gazowy wykonane będą z rur 
miedzianych. Przewody chłodnicze należy wyprowadzić na dach przez szacht 
komina wentylacyjnego. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności (wg PN-
ISO5149:1997) oraz osuszeniu, instalację należy napełnić czynnikiem chłodniczym 
R410A, a przewody chłodnicze zaizolować otuliną typu AC o grubości 13 mm i 
prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku agregatu. Na zewnątrz budynku  
dodatkowo rurociągi chłodnicze zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. 
Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić rurą PP DN15mm do 
najbliższego pionu kanalizacyjnego i zasyfonować. 

 



4. Uwagi końcowe. 

1.Całość robót objętych zakresem projektu należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 
2.Wszelkie zmiany urządzeń i instalacji należy uzgodnić z projektantem. 

                                                                                     Opracowała:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie podstawowych materiałów 

I. Instalacje wod.-kan. 

Instalacje wody pitnej 

1. Rura polietylenowa wielowarstwowa (PE-RT/Al./PE-HD)        ø 16x2,0  mb   80 
     ø 20x2,0  mb 160 

                                     ø 25x2,5   mb   30 
2.  Izolacja rur PE otuliną ciepło i zimno chronną grub. 9mm  dla ø 16        mb   80 
                                                                                       ø 20            mb 160 

  ø 25            mb   30 
3. Rury stalowe ocynkowane       ø 15            mb   10 
          ø 20            mb     5 

  ø 40            mb   10 
4.  Izolacja rur otuliną ciepło i zimno chronną grub.20mm dla ø 15           mb   10 
                                                      grub.20mm               ø 20            mb     5 

 grub.30mm               ø 40           mb   10 
5. Bateria umywalkowa stojąca       szt.     4 
6. Bateria bezdotykowa stojąca dla niepełnosprawnych   szt.     1 
7. Bateria zlewozmywakowa stojąca      szt. 6 
                                              ścienna      szt.     1 
8. Bateria natryskowa ścienna       szt.  1 
9. Zawór kątowy do baterii stojących ø15/ 3/8”     szt.   20 

10. Zawór kątowy dolnopłuku ø15         szt.     2 
11. Zawory kulowe odcinające     ø 15   szt. 8 
         ø 20   szt.     2 
12. Zawór kulowy ze złączką do węża   ø 15    szt. 1 
13. Przejścia szczelne p.poż. system      szt.     3  
14. Próby ciśnieniowe + dodatki 
15. Demontaż i montaż zaworu do podlewania zieleni DN20   szt.     1 
16. Zawor antyskażeniowy HA216 ¾”      szt.     1 
17. Demontaż rur stal. DN50       mb      6 

        DN20       mb    28 

Instalacja wody p.poż. 

1.Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie łączona na kształtki zaprasowywane  
z izolacją pe grub. 6mm      ø 25               mb  15  

                                                ø 40    mb  12 
          ø 50    mb  16 

ø 80    mb    6 
2. Zawór hydrantowy ø 25                                                                           szt.   3 
3. Zawór hydrantowy ø 52                                                                           szt.   1 
4. Demontaż i montaż hydrantu HP 52       szt.   1 
5. Szafka hydrantowa  zawieszana o wym. 500x600x180mm  z wężem  
    płasko składanym L=20m i prądownicą        kpl.   1  
6. Szafka hydrantowa  zawieszana o wym. 795x795x150mm  z wężem  
    półsztywnym  L=20m i prądownicą         kpl.   3 
7. Przejścia szczelne p.poż. system       szt.   3  
8. Próby ciśnienia + dodatki 
9. Demontaż rur stal. DN50        mb    6 
 



 Kanalizacja sanitarna. 

1. Rura PVC-U kanalizacyjna   ø 50     mb   30 
      ø 75     mb     8 
                                                                ø 110     mb    20 
      ø 160  w wykopie  mb    18 
2. Rura kanalizacyjna niskoszumowa AS  ø 100   mb    32 
3. Rewizja PVC kanalizacyjna            ø 110   szt. 2 
4. Rura wywiewna PVC                          ø 110   szt. 3 
5. Minipompownia wody brudnej do ścieków bez fekaliów z wpustem 
    podłogowym Q=0,83 dm3/s       kpl.     1 
6. Umywalka ceramiczna z syfonem i półnogą     kpl.     4 
7. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekiem ze stali nierdz. i syfonem kpl. 6 
8. Zlew jednokomorowy, porządkowy ze stali nierdzewnej z syfonem kpl. 1 
9. Miska ustępowa typu kompakt       kpl.     1 

10. Urządzenie do przetłaczania ścieków Q=3,1m3/h     kpl.     1 
11. Deska sedesowa twarda       szt.     1 
12. Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych  z syfonem  kpl. 1 
13. Miska ustępowa kompaktowa dla osób niepełnosprawnych  kpl. 1 
14. Deska sedesowa wzmocniona       szt. 1 
15. Poręcz stała łukowa ścienna biała dla osób niepełnosprawnych   szt. 1 
16. Poręcz uchylna ścienna biała dla osób niepełnosprawnych  szt.     1 
17. Rura osłonowa PVC ø 200       szt.     1 
18. Przejście szczelne dla kan. sanit. dla rury ø110-otwór ø160, uszczelnić  
      łańcuchem typ 2(EPDM) ŁU-3, 11ogniw      kpl.     1 
19. Studnia rewizyjna ks PVC ø 425, hśr = 1,3m z włazem żeliwnym   
      Klasy D400.         kpl.     2 
20. Wykopy  23x1x1,6 = 37m3 

 
II. Instalacje c.o. 
 
 Instalacja c.o. grzejnikowa. 

1. Rura PEwielowarstwowa ( PE-RT/AL/PE-RT) 
 ø 16x2,0    mb   50 

ø 20x2,0    mb   10 
2. Izolacje rury  otuliną ciepło i zimno chronną grub.9mm   

ø 16x2,0      mb   50 
ø 20x2,0    mb   10 

3. Demontaż i montaż grzejnika płytowego konwektorowego z wkładką zaworową,  
typ  FTV2206 400 szt.   1 
typ  FTV2206 600 szt.   7 
typ  FTV2206 700 szt.   1 
typ  FTV2209 500 szt.   1 
typ  FTV2209 600 szt.   3 
typ  FTV2209 700 szt.   4 
typ  FTV2209 1200 szt.   5 

4. Grzejnik drabinkowy typ B20-S/740 750 szt.   1  
5. Panel grzewczy na podczerwień sufitowy o wym. 1,2x0,6m, Qel = 600W szt.   6 
6. Panel grzewczy na podczerwień sufitowy o wym. 1,2x0,6m, Qel = 700W szt.   3 
7. Zawór termostatyczny ø15 szt.   1 
8. Głowica termostatyczna szt.   1 



9. Podwójny kurek kulowy, kątowy  ø15 szt.   1 
10. Płukanie grzejników i instalacji   
11. Próby na zimno i gorąco  
12. Likwidacja grzejnika typ FTV1109 400 szt.   1 

 

Instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych. 

1. Rura ze stali węglowej ocynkowana łączona na kształtki zaprasowywane 
ø 18x1,2    mb  40 
ø 22x1,5    mb  20 
ø 35x1,5    mb  56 

2. Izolacje rury otuliną ciepło i zimno chronną o grubości:  
grub. 20mm  ø18, ø22  mb  60 
grub. 30mm  ø35   mb  56 

3. Zawór regulacyjny równoważący        DN15     szt.   2 
DN25     szt.   1 

4. Zawór kulowy odcinający            DN15     szt.   2 
DN20     szt.   2 
DN32     szt.   2 

5. Zawór zwrotny              DN15     szt.   1 
DN20     szt.   1 
DN32     szt.   1 

6. Zawór samoodpowietrzający DN ½"      szt.   6 
7. Filtr siatkowy FS-3             DN15     szt.   1 

DN20     szt.   1 
DN32     szt.   1 

8. Pompa obiegowa dla centrali NW1  Q=1,45m3/h    szt.   1 
         NW2  Q=0,33m3/h    szt.   1 
         NW3  Q=0,10m3/h    szt.   1 

9. Zawory 3-drogowe DN15 – tylko   montaż        szt.   1 
   DN20 – tylko   montaż        szt.   1 
   DN32 – tylko   montaż        szt.   1 

10. Demontaż rur stal. DN20       mb    25 
     DN32       mb    15 

11. Płukanie  instalacji i próby na zimno i gorąco    
 

 
III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACJI 

 
Linia NW1 – pom. biurowe     ww-wykonanie warsztatowe 
Poz. Wyszczególnienie Ilość  Uwagi 

1. 

Istniejąca centrala dachowa nawiewno-wywiewna  
(wersja stojąca) z wymiennikiem obrotowym + 
projektowana sekcja chłodnicza , V=6710/4680m3/h 
wraz  z zintegrowaną automatyką + konstrukcja 
wsporcza BIGFOOT 

kpl. 1 

Demontaż  i 
ponowny 
montaż w 
nowej 
lokalizacji  

2. Istniejący tłumik szumu kanałowy 1000x600mm szt. 2 istniejący 

3. 
Kanał went.             800x400 z kształtkami (bl.stal.oc.) 

                     500x400 z kształtkami (bl.stal.oc.) 
                     400x400 z kształtkami (bl.stal.oc.) 

mb   20 
mb   30 
mb   28 

wełna 
szklana  
grub. 25mm 



                     500x200 z kształtkami 
                     400x200 z kształtkami 
                     400x100 z kształtkami 
                     350x200 z kształtkami 
                     300x200 z kształtkami 
                     250x200 z kształtkami 
                     250x100 z kształtkami 
                     200x200 z kształtkami  

mb     6 
mb   35 
mb     2 
mb   10 
mb   40 
mb   45 
mb     6 
mb 105 

 
 

4. 
Kanał went. okrągły typ SPIRO z kształtkami ø125mm 
                                                                        ø160mm 
                                                                        ø200mm 

mb 260 
mb 160 
mb   45 

 

5. 

Przepustnica wielopłaszczyznowa  
           500x400 L=125mm 

400x400 L=125mm 
250x200 L=125mm 
250x100 L=125mm 
200x200 L=125mm 
500x200 L=125mm 
400x200 L=125mm 

Przepustnica jednopłaszczyznowa ø125 
                                                        ø 160 
                                                        ø 200 

 
szt.   2 
szt.   2 
szt.   1 
szt.   1 
szt.   9 
szt.   6 
szt.   6 
szt. 14 
szt. 13 
szt.   1 

ww 
 

6. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
150 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø125 

kpl. 70 
 

 

7. 

Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
200 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø125 lub 
160 

kpl. 46 
  

 

8. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
250 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø160 

kpl.   9 
  

 

9. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
300 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø200 

kpl.   6 
  

 

9.1. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
300 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø160 

kpl.   3 
  

 

10. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
350 na skrzynce rozprężnej wytłumionej z 
przepustnicą regulacyjną na wlocie bocznym ø250 

kpl.   2 
  

 

11. Zawór wentylacyjny wywiewny ø100 z przepustnicą 
na sztucerze ø100 

kpl.  1  

12. 

Kanał elast.  typu FLEX                                ø125mm 
                                                                      ø160mm 
                                                                      ø200mm 
                                                                      ø250mm 

mb180 
mb  60 
mb  10 
mb    4 

 

13. 
Klapy p.poż.  EIS60 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
500x200mm 
400x200mm 

 
kpl.   6 
kpl.   6 

 



300x200mm 
300x150mm 
250x200mm 
ø160mm  
ø200mm 
ø250mm                                                        

kpl.   2 
kpl.   1 
kpl.   4 
kpl.   4 
kpl.   4 
kpl.   1 

14. 
Izolacja kanałów went. blaszanych na dachu matami z 
wełny mineralnej grub. 100mm na folii aluminiowej z 
płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej 

m2  165 ww 

15. 
Agregat chłodniczy  dla centrali wentylacyjnej NW1 
 Qchł = 45,0kW wraz z instalacją chłodniczą + 
konstrukcja wsporcza BIG FOOT 

kpl. 1  

16. 
Kratka nawiewna                                ø125 
Kratka wywiewna                                ø125 

szt.  1 
szt.  1 

 

 
Linia NW2 – pom. archiwalne  ww-wykonanie warsztatowe 
Poz. Wyszczególnienie Ilość  Uwagi 

1. 

Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewna 
podwieszana  z wymiennikiem przeciwprądowym 
V=2200/1990m3/h wraz  z zintegrowaną automatyką 
+ konstrukcja wsporcza BIGFOOT 

kpl.  1 
 

 

2. 
Czerpnia peryskopowa osiatkowana o 
wym.300x450mm  

kpl.  1 ww 

3. 
Wyrzutnia  peryskopowa osiatkowana o 
wym.250x400mm  

kpl.  1 ww 

4. Tłumik szumu kanałowy 745x408mm, L=1200mm szt.  2 ww 

5. 

Kanał went.             300x450 z kształtkami (bl.stal.oc.) 
                     250x400 z kształtkami (bl.stal.oc.) 
                     300x400 z kształtkami (bl.stal.oc.) 
                     200x200 z kształtkami (bl.stal.oc.) 

mb  32 
mb  30 
mb  15 
mb  20 

 

6. 
Kanał went. okrągły typ SPIRO z kształtkami ø200mm 
                                                                        ø 315mm 

mb  25 
mb  42 

 

7. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
300 na skrzynce rozprężnej z przepustnicą 
regulacyjną na wlocie bocznym ø125 

kpl.   4 
 

 

8. 

Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą 
wielopłaszczyznową                                 325x75mm 
                                                                 325x125mm 
Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą 
wielopłaszczyznową                                 325x75mm  
                                                                 325x125mm 

 
szt.   4 
szt.   6 

 
szt.   4 
szt.   5 

 

9. Kanał elast. typu FLEX                                       ø200 mb  24 ww 

10. 

Klapy p.poż. EIS120 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
300x400mm 
250x400mm 
Klapy p.poż. EIS60 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
300x400mm 
200x150mm 

 
kpl.   1 
kpl.   1 

 
kpl.   2 
kpl.   2 

 



ø200mm 
ø315mm 

kpl.   3 
kpl.   2 

11. 
Izolacja kanałów went. blaszanych na dachu matami z 
wełny mineralnej grub. 100mm na folii aluminiowej z 
płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej 

m2 ww 

12. 
Agregat chłodniczy  dla centrali wentylacyjnej NW2 
 Qchł = 13,3kW wraz z instalacją chłodniczą + 
konstrukcja wsporcza BIG FOOT 

kpl.  1  

13. 
Nawilżacz elektrodowy z wytwornicą pary Q=5,0kg/h z 
lancą parową ø30mm, L=600mm 

kpl.  1  

14. 
Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x400 mm 
                                                       200x200 mm 
Przepustnica jednopłaszczyznowa ø315 mm 

szt.  1 
szt.  2 
szt.  1 

 

 

Linia NW3 – sala konferencyjna (II piętro)   ww-wykonanie warsztatowe 
Poz. Wyszczególnienie Ilość  Uwagi 

1. 

Centrala wentylacyjna  nawiewno-wywiewna dachowa  
z wymiennikiem przeciwprądowym V=1240m3/h wraz  
z zintegrowaną automatyką + konstrukcja wsporcza 
BIGFOOT 

kpl.  1 
    

 

2. Tłumik szumu kanałowy 500x500mm, L=1200mm     szt.  2 ww 

3. 
Kanał went.             200x300 z kształtkami (bl.stal.oc.) 

                     300x200 z kształtkami 
mb  10 
mb  14 

wełna szklana  
grub. 25mm 

4. Kanał went. okrągły typ SPIRO z kształtkami ø200mm mb    8  

5. 
Anemostat nawiewny lub wywiewny kołowy  wielkość 
350 na skrzynce rozprężnej z przepustnicą 
regulacyjną na wlocie bocznym ø200 

kpl.   6  

6. Kanał elast.  typu FLEX                                       ø200 mb  15 Ww 

7. 
Izolacja kanałów went. blaszanych na dachu matami z 
wełny mineralnej grub. 100mm na folii aluminiowej z 
płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej 

m2   ww 

8. 
Agregat chłodniczy  dla centrali wentylacyjnej NW2 
 Qchł = 8,0kW wraz z instalacją chłodniczą + 
konstrukcja wsporcza BIG FOOT 

kpl. 1  

 

LINIA W4 – wywiew z pomieszczeń gospod. - piwnica  ww – wykon. warsztatowe 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

     1. Zawór wentylacyjny wywiewny typ       ø100 Szt.  3  

     2. Przepustnica jednopłaszczyznowa      ø125 Szt.  1 ww 

     3. Kanał went. SPIRO  z kształtkami       ø100 
                                                             ø125 

mb   3 
mb  20 

ww 

    4. Klapy p.poż.  EIS60 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
ø125mm                                                        

kpl.   3  

     5. podstawa dachowa tłumiąca dla króćca ø125, szt. 1  



h=0,55m 

     6. 
Wentylator dachowy z króćcem ø125mm, V=160m3/h  
z regulatorem REB 

kpl. 1  

 
LINIA W5 – wywiew z zaplecza technicznego - II piętro   ww – wykon.warsztatowe 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

     1. 
Zawór wentylacyjny wywiewny typ       ø100 
                                                              

szt.  3 
 

 

     2. 
Przepustnica jednopłaszczyznowa       ø100 
                                                              ø125 

szt.  3 
szt.  1 

ww 

     3. 
Kanał went. SPIRO  z kształtkami         ø100 
                                                               ø125 
Kanał elast. typu FLEX                          ø100 

mb   5 
mb   2 
mb   5 

ww 

     4. 
podstawa dachowa tłumiąca dla króćca ø125, 
h=0,55m 

Szt. 1  

     5. 
Wentylator dachowy z króćcem ø125mm, V=120m3/h  
z regulatorem REB 

kpl. 1  

 

LINIA W6 – wywiew z zaplecza sal - II piętro             ww – wykonanie warsztatowe 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

     1. 
Zawór wentylacyjny wywiewny typ       ø100 
                                                              

szt.  3  

     2. 
Przepustnica jednopłaszczyznowa       ø125 
                                                              ø100 

szt.  1 
szt.  3 

ww 

     3. 

Kanał went. SPIRO  z kształtkami         ø100 
                                                    ø125 

mb   4 
mb   1 

ww 

     4. 
podstawa dachowa tłumiąca dla króćca ø125, 
h=0,55m 

szt. 1  

     5. 
Wentylator dachowy z króćcem ø125mm, V=110m3/h  
z regulatorem REB 

kpl. 1  

 

Pozostałe elementy                           ww – wykonanie warsztatowe 

Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. 
Kratka wywiewna    ø200 
                                ø160 

szt.  2 
szt.  2 

 

2. 
Kanał went. SPIRO ø 200 
                                ø 160 

mb   2 
mb  14 

ww 
 

3. 
Obrotowa nasada kominowa               ø200  
                                                             ø150 wąska 

kpl.  2 
kpl.  4 

 
 

    4. Wyrzutnia dachowa typ C                    ø160 szt.  4  

5. 
Podstawa dachowa typ B/II                  ø200 
                                                             ø160 

szt.  2 
szt.  5 

ww 
 

6. 
Cokół dachowy ocieplony 760x360mm, h=550mm 
                                          400x400mm, h=550mm 

szt.  5 
szt.  2 

ww 



                                          360x360mm, h=550mm szt.  2 

7. 
Podstawa dachowa zbiorcza 2x ø160 kpl.  2  

8. Wyrzutnia dachowa typ C                    ø160    szt.  4  

9. 

Wentylator sufitowy            V=100m3/h,  ø125 

                                 V= 50m3/h,  ø100 
szt.  3 
szt.  1 

 

10. 
Klapy p.poż.  EIS60 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
ø160mm  
ø125mm 

kpl.  4 
kpl.  1 

 

11. Demontaż kanałów wentylacyjnych  m2120  

12. Zawór wentylacyjny wywiewny typ       ø100 szt.  1  

13. Przepustnica jednopłaszczyznowa       ø100 szt.  1 ww 

14. Kanał went. SPIRO  z kształtkami         ø100 mb   9 ww 

15. 
Klapa p.poż.  EIS60 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
ø100mm                                                        

szt.  1  

16. 
Klapa p.poż.  EIS120 z siłownikiem 24V o wymiarach: 
ø100mm 

szt.  1  

 
Klimatyzacja      
Poz. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

     1. 

Klimatyzator kasetonowy          o mocy  3,6kW 
z pompką skroplin  i                 o mocy  4,5kW 
z pilotem przewodowym          o mocy  5,6kW  
                                                 o mocy  7,1kW 

Klimatyzator przysufitowy         o mocy 12,5kW     

Sterownik przewodowy  

szt.  2 
szt.  2 
szt.  2 
szt.  2 
szt.  2 

szt.  11 

 
 

     2. 
Agregat chłodniczy dwumodułowy VRF z pompą 
ciepła o mocy chłodniczej 62,4kW(R410A) z 
konstrukcją wsporczą 

kpl.  1  

     3. 
Klimatyzator  ścienny typu SPLIT Qchł = 4,0kW 
(R410A) z opcją pracy całorocznej 

kpl.  2  

     4. 
Klimatyzator  przysufitowy  typu SPLIT  
Qchł = 10,0kW (R410A) z opcją pracy naprzemiennej 

kpl.  2  

     5. 

Rurociągi chłodnicze miedziane izolowane ø6,4 
z zestawami połączeniowymi                       ø9,5 
                                                                     ø12,7 
                                                                    ø15,9 
                                                                    ø19,1 
                                                                    ø22,2 
                                                                    ø28,6 
                                                                    ø34,9 

mb   15  
mb 100 
mb   25 
mb 100  
mb   25 
mb   10 
mb   15 
mb   10 

 

     6. Rurociągi skroplin rury PP 25x4,2mm mb   80 
 
 

 



Bilans powietrza wentylacyjnego.

Nazwa pom.

Strumień objętości 
powietrza went. 

nawiewanego Vn 

(m3/h)

Strumień objętości 
powietrza went. 

wywiewanego Vw 

(m3/h)

Nr lini wentylacyjnej

-103 Archiwum zakładowe 460 460 NW2

-104 Archiwum zasobu geodezyjnego 950 950 NW2

-1.05 Pom. magazynowe transfer 60 W4

-1.06 Pom gospodarcze transfer 50 W4

-1.07 Pom I magazyn dla firmy sprzątającej transfer 50 W4
-1.08 WC transfer 50 Istn. wentylator dachowy

-1.09 Węzeł cieplny 100 100 NW1
-1.10 Korytarz 210 transfer N2

0,02 Korytarz 620 transfer N1

0.03 WC męskie transfer 100 Istn. wentylator dachowy

0.04 WC damskie transfer 130 Istn. wentylator dachowy
0.05 Pom. biurowe ZOZPG 80 80 NW1

0.06 Pom, biurowe ZOZPG 80 80 NW1

0.07 Pokój kierownika ZOZPG 30 30 NW1

0.08 Pom, biurowe ZOZPG 80 80 NW1
0.09 Pom. biurowe ZOZPG 80 80 NW1

0.10 Pom. biurowe ZOZPG 40 40 NW1

0.11 Szatnia transfer transfer -

0.12 Pom. socjalne transfer 100
Wentylator sufitowy + 

wyrzutnia dachowa

0.13 Podręczne archiwum zasobu geodezyjnego 580 580 NW2

0.14 Pom. geodetów 120 120 NW1

0.15 Pom. ochrony 40 40 NW1

0.16 Kancelaria 60 60 NW1

0.17 Pokój kierownika kancelarii 30 30 NW1

0.18 Punkt informacyjny - 30 NW1

0.19 WC męskie transfer 140 Istn. wentylator dachowy

0.20 WC damskie transfer 100 Istn. wentylator dachowy

0.21 WC dla niepełnosprawnych transfer 50 Istn. wentylator dachowy

0.23 Pokój kierownika ZOW 30 30 NW1

0.24 Pom. biurowe ZOW 80 80 NW1

0.25 Pom. biurowe ZOW 30 30 NW1

0.26 Pom biurowe ZOW 60 60 NW1

0.27 Kasa 30 30 NW1
0.28 Pom. biurowe ZOW 120 120 NW1

0.29 Sala obsługi klienta 200 200 NW1

0.31 Korytarz 160 160 NW1
1.02 Korytarz 230 - N1

1.03 WC męskie transfer 100 Istn wentylator dachowy

1.04 WC damskie transfer 130 Istn, wentylator dachowy

1.05 Korytarz 400 - N1
1.06 Pom. biurowe ZMN 80 80 NW1

1.07 Pom. biurowe ZMN 80 80 NW1

1.08 Pokój kierownika ZMN 30 30 NW1
1.09 Pom biurowe ZMN 80 80 NW1

1.10 Pom. biurowe ZMN 80 80 NW1

1.11 Pokój zastępcy dyrektora 30 30 NW1

1.12 Szatnia transfer transfer -

1.13 Pom. socjalne transfer 100
Wentylator sufitowy + 

wyrzutnia dachowa

1.15 Informatycy 40 40 NW1

1.16 Administratorzy baz danych 40 40 NW1

1.17 Serwerownia - - Went. graw.

1.18 Pom. biurowe ZW 80 80 NW1

1.19 Pom. biurowe ZW 40 40 NW1

1.20 Pokój kierownika ZW 30 30 NW1

1.21 Pom. Biurowe ZKUPSUT 30 30 NW1

1.22 Pokój kieronika ZKUPSUT 30 30 NW1
1.23 Pom. Biurowe ZKUPSUT 40 40 NW1

1.24 Pom. Biurowe ZKUPSUT 120 120 NW1



1.25 Salka narad ZUDP 280 280 NW1
1.27 WC m skie transfer 150 Istn. wentylator dachowy
1.28 WC damskie transfer 100 Istn. wentylator dachowy
1.29 WC dla niepełnosprawnych transfer 50 Istn. wentylator dachowy
1.30 Pokój kierownika WEGIB 30 30 NW1
1.31 Pom. biurowe ZAEG 80 80 NW1
1.32 Pom. biurowe ZAEG 80 80 NW1
1.33 Pokój kierownika ZAEG 30 30 NW1
1.34 Archiwum ZAEG 140 140 NW1
1.35 Pom. biurowe ZAEG 60 60 NW1
1.36 Pom. biurowe ZAEG 100 100 NW1
1.37 Korytarz ZAEG 50 50 NW1
1.38 Korytarz 30 30 NW1
1.39 Salka narad 360 360 NW1
2.02 Korytarz 680 - N1
2.03 WC m skie transfer 100 Istn. wentylator dachowy
2.04 WC damskie transfer 130 Istn. wentylator dachowy
2.05 Pokój kierownika WOIK 30 30 NW1
2.06 Pom. biurowe WOIK 60 60 NW1
2.07 Pom. biurowe WOIK 60 60 NW1
2.08 Pom. biurowe ZPA 100 100 NW1
2.09 Pokój kierownika ZPA 30 30 NW1

2.10 Pom. socjalne transfer 100
Wentylator sufitowy 

+ wyrzutnia dachowa
2.11 Pomieszczenie pomocnicze - - Went. graw.
2.12 Pokój kierownika WA 30 30 NW1
2.13 Pom. biurowe WA 60 60 NW1
2.14 Pom. biurowe WF 60 60 NW1
2.15 Pomieszczenie pomocnicze - - Went. graw.
2.16 Pokój głównej ksiegowej WF 30 30 NW1
2.17 Pom. biurowe SIP 60 60 NW1
2.18 Pom. biurowe SIP 30 30 NW1
2.19 Pom. ksero transfer 30 W5
2.20 Pokój dyrektora 260 260 NW1
2.21 Pomieszczenie pomocnicze transfer 50 W5
2.22 Zaplecze socjalne sekretariatu transfer 40 W5
2.23 WC m skie transfer 150 Istn. wentylator dachowy
2.24 WC damskie transfer 100 Istn. wentylator dachowy
2.25 WC dla niepełnosprawnych transfer 50 Istn. wentylator dachowy
2.27 Sala konferencyjna 1240 1240 NW3
2.28 Szatnia transfer 40 W6
2.29 Zaplecze socjalne sali konferencyjnej transfer 30 W6
2.30 Zaplecze socjalne sali posiedze transfer 40 W6
2.31 Sala posiedze 320 280 NW1

2.32 Łazienka transfer 50
Wentylator sufitowy 

+ wyrzutnia dachowa
2.33 Korytarz 50 transfer N1
2.34 Inspektor danych osobowych/ Radca prawny 40 40 NW1
2.35 Sekretariat 40 transfer N1

Vn (m3/h) Vw (m3/h)
NW1 6710 4680
NW2 2200 1990
NW3 1240 1240
W4 - 160
W5 - 120
W6 - 110










































