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 OPIS TECHNICZNY  
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

w  budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego 
w Zambrowie  na działce nr 1475 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4 

 
1.  Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora  

  
2.  Materiały do opracowania 

- podkład architektoniczno - budowlany  
- obowiązujące normy i normatywy 
- materiały informacyjne firmy Strulik 
- materiały informacyjne firmy Trox 
- materiały informacyjne firmy Swegon 

- materiały informacyjne firmy Mitsubishi. 

  
3.  Zakres opracowania 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z chłodzeniem w sali audytoryjnej koncertowej oraz 

wentylacje z chłodzeniem sali rytmiki w  nowobudowanym budynku stanowiącym 

rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w 

Zambrowie  na działce nr 1475 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4. Opracowaniem objęto 

również wentylację wywiewną pomieszczeń W.C.  

 

4.  Opis szczegółowy  
W budynku przewidziano następujące rodzaje wentylacji : 

– wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

– wentylacja mechaniczna okresowa (przewietrzanie). 

 
Wentylacja nawiewno – wywiewna 

 wentylacja sali  koncertowej 

 wentylacja sali rytmiki. 
 

Wentylacja  okresowa wywiewna 

 przewietrzanie pomieszczeń W.C. 

 

Ilość powietrza dla pomieszczeń obliczono na podstawie krotności wymian  lub 

zapotrzebowania powietrza świeżego w zależności od ilości osób kierując się 

obowiązującymi wytycznymi projektowania oraz wymogami Inwestora.   
 

 

Nazwa  

 

Kubat. 

 

Tw 

Nawiew Wywiew 

pomieszczenia 
 

m
3
 

 

C 

Krotność 

wym/h 

Vn 

m
3
/h 

Krotność 

wym/h 

Vn 

m
3
/h 

1 2 3 4 5 6 7 

BUDYNEK PROJEKTOWANY 

Sala koncertowa  20 156os. 

*25m
3
/h 

3900 - 3900 

Sala rytmiki 124 20 3 380 3 380 

Przewietrzanie pomieszczeń 

W.C. - 20 infiltracja - 50 m
3
/h 

*WC 
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 4.1. Urządzenia wentylacji sali koncertowej 
Wentylację w sali koncertowej projektuje się w oparciu o centrale wentylacyjne z 

odzyskiem ciepła połączone z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacyjnymi typu 

kanałowego. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie pełnić również funkcję instalacji 

ogrzewania pomieszczenia  o wymaganym bilansie ciepła Q = 2,5 kW.  

Urządzenia zlokalizowane będą w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu budynku. 

Powietrze zewnętrzne czerpane będzie za pomocą czerpni dachowej, wywiewane za pomocą 

wyrzutni ściennej.  

Z uwagi na brak możliwości zasilenia instalacji ciepła technologicznego poza okresem 

grzewczym przewiduje się zastosowanie central z nagrzewnicami elektrycznymi. 

 

Parametry powietrza / lato 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

LATO 

- temperatura zewnętrzna  tz = 35
o
C 

- wilgotność względna   = 50 % 

- wilgotność bezwzględna X = 11,9 g/kg 

 

LATO 

- temperatura wewnętrzna  tw = 24
o
C  0,5

o
C   

- wilgotność      - wynikowa (dla wszystkich pomieszczeń) 

 

 

OPIS SYSTEMU  

System składa się z układu klimatyzacji /freonowej/ oraz układu wentylacji skojarzonej 

z klimatyzacją. W celu możliwości pracy układu w trybie kaskady zastosowano dwie 

równoległe linie urządzeń, każde dobrane na 50% wymaganej wydajności całego układu. 

Częścią wspólną są: układ czerpny, układ wyrzutowy, układ nawiewny i wywiewny z sali 

koncertowej. 
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 4.1.1. Jednostki wewnętrzne 

Projektuje się 2 jednostki wewnętrzne typu kanałowego np. PEAD-RP100JAQ – 

połączone z dwoma centralami wentylacyjnymi nawiewno-wywiewnymi np. LGH-200 

RX5-E.  Lokalizację jednostek wewnętrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w 

niniejszym opracowaniu. Jednostki należy montować zgodnie z DTR urządzeń oraz 

zaleceniami producenta.   

Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, zapewniając odpowiednią temperaturę 

w pomieszczeniach poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – freonu. Regulacja 

temperatury odbywa się poprzez sterowniki montowane bezpośrednio w pomieszczeniu.  

 W skład centrali LGH-200 RX5-E wchodzi: filtr powietrza wstępny EU3 oraz dokładny 

EU7, wentylator nawiewu i wywiewu. 

 

 
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

 rekuperatora LGH-200 RX5-E /2 szt./:   

 wydajność powietrza  na najniższym biegu/: 1580 m
3
/h 

 wydajność powietrza /na najwyższym biegu/: 2000 m
3
/h 

 pobór mocy elektrycznej /na najniższym biegu/: 715 W 

 pobór mocy elektrycznej /na najwyższym biegu/: 1035 W 

 wymagany spręż na najniższym biegu/: 65 Pa 

 wymagany spręż na najwyższym biegu/: 165 Pa 

 sprawność odzysku ciepła /na najniższym biegu/: 83 % 

 sprawność odzysku ciepła /na wyższym biegu/: 80 % 

 regulacja 3 biegowa 

 poziom ciśnienia akustycznego /na najniższym biegu/: 32,5 dB 

 poziom ciśnienia akustycznego /na wyższym biegu/: 39,5 dB 

 ciężar jednostki 118 kg 

 jednostka posiada poza odzyskiem ciepła również odzysk wilgoci /pary wodnej/ 

 wymiary jednostki:  798 /1144/1272  [mm] (h/g/s).   

 

 jedn. wewn. klimatyzatora PEAD-RP100JAQ /2 szt./:   

 model jednostki wewnętrznej: kanałowy 

 moc chłodnicza jednostki wew. 10,0 kW; zakres od 4,9 do 11,4 kW 

 moc grzewcza jednostki wew. 11,2 kW, zakres od 4,5 do 14 kW 

 wymiar jednostki wewnętrznej  250x1400x732 [mm] 

 trzystopniowa regulacja wypływu powietrza (jedn. wew.)  

 poziom głośności na najniższym biegu . 29 dB  

 waga jednostki wewnętrznej  41 [kg]     

 wydatek powietrza na najniższym biegu:  24,0 [m
3
/min] 

 wydatek powietrza na najwyższym biegu:  34,0 [m
3
/min] 

 jednostka wewnętrzna sterowana pilotem przewodowym   

 opcja dodatkową: możliwość sterowania przez system WiFi na budynku 

 certyfikat PZH. 
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 4.1.2. Jednostki zewnętrzne 

Do jednostek wewnętrznych /2 szt./ powinno się zastosować 2 jednostki zewnętrzne 

zlokalizowane na dachu (dwa samodzielne układy freonowe).  

Agregat skraplający posadowić na konstrukcji wsporczej, rekuperatora do powierzchni 

stałej /miejsce usadowienie jednostki pokazano na rzucie poddasza/.  

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 

 
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

 PUHZ-ZRP100YKA - jednostka zew. o mocy chłodniczej 10,0 kW /2 szt./: 

 agregat  wykonany w technologii inverterowej w standardzie 

  współczynnik SEER 5,5 

 współczynnik SCOP 4,2 

 moc chłodnicza jednostki zew. 10,0 kW, 

 moc grzewcza jednostki zew. 11,2 kW, 

 wymiar jednostki wewnętrznej 1338x1050x330 [mm] 

 poziom głośności  49 dB  

 wydatek powietrza 110 m
3
/min  

 waga jednostki zewnętrznej (netto) 124,0 kg     

 pobór mocy (dla chłodzenia) 2,63 kW 

 pobór mocy (dla grzania) 2,6 kW 

 zasilanie jednostki 3-fazowe 380V, 50 Hz 

 auto restart  

 zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 46 C 

 możliwość pracy (dla chłodzenia)  -25 ~ + 46 C, przy zastosowaniu osłon na 

skraplaczu 

 zakres temperatur pracy (dla grzania)  -20 ~  + 21 C 

 czynnik chłodniczy R410A 

 średnice przyłączy freonowych: Ø15,88 mm (gaz), Ø9,52mm (ciecz) 

 maksymalna długość rurociągu: 75 m 

 maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednością wew. a zew.: 30 m 

 certyfikat PZH.  

 

Agregaty chłodnicze należy połączyć z jednostkami wewnętrznymi rurkami 

miedzianymi prowadzonymi zgodnie z częścią graficzną opracowania. Łączenie rur 

miedzianych wykonać poprzez lutowanie na lut twardy. Zmiany kierunku prowadzenia 

przewodów wykonać przy użyciu łączników jak też przez gięcie rur.  

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 

1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 

3000 kPa.  

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

4.1.3. Izolacja 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 

typu np. K_FLEX FRIGO (odporna na temp 70
o
C) grubości min.13 mm.  

Na zewnątrz budynku rury miedziane należy zaizolować grubością: 

- przewody 9,52mm – K-FLEX ST gr. 6mm + K-FLEX ST AL CLAD gr. 13mm. 

- przewody 15,88m – K-FLEX ST AL CLAD gr. 13mm. 
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4.1.4. Wykonanie 

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.  

Prowadzenie przewodów ”freonowych” systemu klimatyzacji zakłada się w przestrzeni 

poddasza.  Średnice przewodów freonowych dobrano wg wytycznych producenta 

urządzeń. Przy wykonywaniu instalacji zwrócić uwagę na przebieg przegród  

budowlanych oraz na pozostałe instalacje, tak aby wyeliminować kolizje.  

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych – nad dach łącznika. Trasy 

przewodów i ich średnice pokazano w części graficznej opracowania. 

 

4.1.5. Próby i rozruch / układ freonowy 

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. 

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych 

przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-

378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A 

i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa. 

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.  

 

 

4.2. Urządzenia wentylacji sali rytmiki  
Wentylację w sali rytmiki projektuje się w oparciu o centralę wentylacyjną 

z odzyskiem ciepła kanałową kompaktową podwieszaną LGH-40 ES. 
 

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

 rekuperatora LGH-40 ES /1 szt./:   

 wydajność powietrza  na najniższym biegu/: 2580 m
3
/h 

 wydajność powietrza /na najwyższym biegu/: 400 m
3
/h 

 pobór mocy elektrycznej /na najniższym biegu/: 9 W 

 pobór mocy elektrycznej /na najwyższym biegu/: 14 W 

 sprawność odzysku ciepła /na najniższym biegu/: 83 % 

 sprawność odzysku ciepła /na wyższym biegu/: 80 % 

 poziom ciśnienia akustycznego /na najniższym biegu/: 32 dB 

 poziom ciśnienia akustycznego /na wyższym biegu/: 43 dB 

 ciężar jednostki 25 kg 

 wymiary jednostki:  255 /693/900  [mm] (h/g/s) 

 króćce przyłączeniowe (czerpnia i wyrzutnia 2xø208) – wbudowane w urządzenie.   

 

4.3. Wentylacja wywiewna z pomieszczeń WC  
Do przewietrzania pomieszczeń WC (w piwnicy i na parterze) przyjęto wentylatory 

osiowe typu DECOR zamontowane na kanałach grawitacyjnych pod stropem 

pomieszczenia:  

  DECOR 200 CRZ,  Ns= 20W, załączanie wentylatora wraz z oświetleniem – szt. 6. 

 Wentylatory posiadają wbudowane wyłączniki czasowe, które utrzymują ich pracę 

przez 5 min. po załączeniu. Rozmieszczenie wentylatorów wg części graficznej 

opracowania. 
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 4.4. Kanały wentylacyjne i kształtki 
Ze względu na wysokie wymagania akustyczne obiektu kanały wentylacyjne 

przewiduje się z płyt FIB-AIR f-my Top Air – Sofik wykonanych z wełny szklanej 

pokrytej fabrycznie aluminium oraz w systemie kanałów giętkich f-my Venture Industries.  

Charakterystyka ogólna systemu: 

 płyta z wełny szklanej połączona żywicami termoutwardzalnymi.  

 strona zewnętrzna: gładkie aluminium o grubości 100 µm dla FIB-AIR
®
 P 6758  

(niepalne)  

 strona wewnętrzna: czarny woal wysokiej prędkości VHV (powierzchnia szybkiego  

przepływu).  

 system połączeń na pióro uzyskany dzięki zwiększonej gęstości wełny i sprasowania 

brzegów płyty. 

Łączenie elementów pomiędzy sobą: 
 proste włożenie jednego elementu w drugi tzw. "pióro"  

 dodanie wzmocnień obwodowych, zewnętrznych, lub wzdłużnych  

 

Podwieszenia kanałów należy wykonać jako systemowe zgodnie z zaleceniami 

producenta. Kształtki wentylacyjne z płyt Fib-air można wykonywać na miejscu budowy.  

Miejscowo zaprojektowano kanały wentylacyjne w systemie okrągłych kanałów typu 

SPIRO KLIMORING, łączonych na fabrycznie montowaną gumową uszczelkę. 

Przy przejściach przez ściany i stropy kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi 

z wełny mineralnej lub innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany 

lub stropu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane 

z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 

w czasie nie krótszym niż 1godz.  

Jako wyloty nawiewne i wywiewne zaprojektowano  

 nawiewniki wirowe ze zmienną strugą powietrza VD 315 ze skrzynką rozprężną  

o przekroju okrągłym firmy „Strulik” 

 okrągłe nawiewniki plastikowe VLI 160 firmy „Swegon” 

 okrągłe wywiewniki talerzowe RKTa 200 firmy „Swegon” 

 kratki wywiewne GRLc z ramką FHAa firmy „Swegon”  

 szczelinowe wywiewniki sufitowe VZSa 3-1000 firmy „Swegon”. 

 

4.5. Regulacja instalacji  
Regulację wydajności powietrza na poszczególnych nawiewnikach i wywiewnikach 

zapewniać będą odpowiednio ustawione przepustnice przy skrzynkach rozprężnych oraz 

regulatory stałego przepływu powietrza typ VFL f-my Trox.  Wielkość przepływu 

powietrza przez nawiewniki i wywiewniki oraz przepustnice podano w części rysunkowej. 

 

4.6. Zabezpieczenie ppoż. 
Projektowany budynek  szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III,  klasa 

odporności ogniowej C.  

Zgodnie z § 268 Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr75 ze względu na 

konieczność wydzielenia wentylatorni na poddaszu ścianami o klasie odporności ogniowej 

co najmniej EI 60 projektuje się na kanałach nawiewnych i wywiewnych wentylacji 

obiektu na granicy wydzielenia klapy pożarowe serii EU-FKA-PL firmy Trox o odporności 

ogniowej 2 godz. z elementem topikowym. Kanały wentylacyjne prowadzone przez klatkę 

schodową należy obudować o odporności ogniowej 2 godz. 

Klapy p.poż. montować wg zaleceń producenta przy użyciu zaprawy ognioodpornej 

PROMASTOP MG III firmy Promat TOP. 
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4.7. Wytłumienie instalacji i izolacja termiczna 
Instalacja wentylacji mechanicznej tłumiona jest poprzez kanały i kształtki 

wentylacyjne wykonane z płyt z wełny szklanej.  
 Kanały wentylacyjne czerpne i wyrzutowe (oznaczone w wykazie kształtek literą „i”) 

należy zaizolować ciepłochronnie płytami np. K-FLEX ST MATY gr. 25mm.  

  

4.8. Sterowanie 
a) Dla każdego układu klimatyzacji (lub połączenie klimatyzacji i wentylacji) 

pomieszczenia  zaprojektowano 1 zdalny sterownik przewodowy  

Sterownik zapewnia: 

 wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetlaniem 

 regulacja temperatury +(-) 0,5 0C 

 ustawienie temperatury „+” i „-” 1 °C  

 funkcję włącz/wyłącz 

 możliwość blokady zmiany ustawień  
 

b) Na zasilaniu rekuperatora, przewiduje się zastosowanie regulatora czasowego, 

umożliwiający automatyczne włączenie się w tryb pracy; w czasie godzin użytkowania 

sali koncertowej. System wentylacji po włączeniu pracuje w trybie ciągłym na biegu 

pierwszym-najniższym. Należy zastosować system sterowania jakością powietrza w 

oparciu o analizę stężenia CO2 w kanale wyciągowym, który jest zbudowany na 

zasadzie modułowej. Pierwszy moduł pomiarowy umiejscowiony w kanale 

wyciągowym z pomieszczeniu mierzy stężenie CO2. W wyniku zwiększenia stężenia 

CO2 w pomieszczeniu monitorowanym moduł pomiarowy wysyła sygnał do modułu 

wykonawczego który załącza urządzenie na pierwszy bieg wysoki, w wyniku dalszego 

wzrostu CO2 w pomieszczeniu załączane jest najwyższy bieg 2 wysoki. Moduł 

wykonawczy montowany przy urządzeniu rekuperacyjnym, moduł pomiarowy 

montowany w kanale wyciągowym przed rekuperatorem. 

Nie ma możliwości zastosowania pilota przewodowego do rekuperatora. 

 

Uwagi 
1.  Przed oddaniem wykazu kształtek na prefabrykację należy sprawdzić przedmiar 

w naturze. 
2.  Instalację wentylacyjną wykonać w pierwszej kolejności tj. przed instalacją c.o., wod. - 

kan. i elektryczną. 

3.  Centrale wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi tylko okresowych kontroli. 

4.  Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opr. przez COBRTI. 

5.  Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. 

6.  System kanałów wentylacyjnych z płyt FIB-AIR f-my Top Air – Sofik pozwala na 

wykonanie otworów rewizyjnych w trakcie użytkowania instalacji. 

7.  Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem 

parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.  

 

Opracował: mgr inż. G. Siemiończyk 


