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 OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

„Projekt architektoniczno budowlany Hali Warsztatowo - Dydaktycznej.” 
 
2. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora; 

− Wizja lokalna i ustalenia projektowe; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690);  

− Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

4. Opis projektowanych rozwi ązań  

 

4.1. Wentylacja mechaniczna – rozwi ązania projektowe  

 
Projektowana wentylacja zarówno w okresie zimy jak i w okresie lata ma za zadanie 
doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza świeżego (zewnętrznego), odprowadzanie 
nadmiaru ciepła z pomieszczeń. Poniższe obliczenia wykonano w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy prawne, podręcznik autorstwa prof. Maksymiliana Malickiego „Wentylacja i 
klimatyzacja”, wyd. PWN Warszawa 1977, podręcznik Aleksander Pełech „Wentylacja i 
klimatyzacja – podstawy” wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 
2008. 
 

4.1.1. Pomieszczenie  Hali Układ AHU – 1  

W pomieszczeniu Hali Warsztatowej  projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną za pomocą centrali  firmy np. VTS lub o równoważnych parametrach.  
 
 

Układ AHU - 1 

Powietrze zewnętrzne uzdatniane jest  w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ 
VS-150-R-PH/SS firmy VTS  o wydajności powierza Vn – 16000 m3/h, Vw – 16000 m3/h. 
W skład centrali wentylacyjnej wchodzą następujące sekcje: 

• Sekcja filtrów klasy G4 

• Wymiennik krzyżowy  moc 143 kW (zima) sprawność 74 % 

 

• Nagrzewnica wodna  moc max. 104 kW 

temperatura czynnika: 70/55 oC 

• Sekcja wentylatorowa  nawiew 3x400V: 

prąd znamionowy 11,5 A 



moc znamionowa 5,5 kW 

pobór mocy elektrycznej 5,78 kW 

      wywiew: 

prąd znamionowy 11,5 A 

moc znamionowa 5,5 kW 

pobór mocy elektrycznej 5,78 kW 

• Sekcje tłumików o produkcji np. GEO-EKO lub inne równoważne. 

 
Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywała się będzie za pomocą 
kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej produkcji np. GEO-EKO 
lub równoważnych, zawieszonych pod stropem hali, podwieszonych do konstrukcji dachu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych. Nawiew realizowany będzie za pomocą dysz 
dalekiego zasięgu firmy np. SMAY SVS 5.  
Wywiew realizowany będzie za pomocą kratek wentylacyjnych z przepustnicami 
regulacyjnymi np. KSH-P 1255x425 firmy RDJ Klima lub równoważnych zamontowanych na 
kanale wentylacyjnym.  
 

4.1.2. Pomieszczenia Warsztatów Układ AHU – 2  

 

Układ AHU - 2 

Powietrze zewnętrzne uzdatniane jest  w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej typ 
VS-10-R-PH/SS T firmy VTS  o wydajności powierza Vn – 1500 m3/h, Vw – 1500 m3/h. 
W skład centrali wentylacyjnej wchodzą następujące sekcje: 

• Sekcja filtrów klasy G4 

• Wymiennik krzyżowy   

 

• Nagrzewnica wodna   

• Sekcja wentylatorowa   

• Sekcje tłumików o produkcji np. GEO-EKO lub inne równoważne. 

 
Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywała się będzie za pomocą 
kanałów typu SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej produkcji np. GEO-EKO 
lub równoważnych, zawieszonych pod stropem, podwieszonych do konstrukcji dachu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych. Nawiew i wywiew realizowany będzie za 
pomocą KSH-P.  
 
 
4.1.3. Pomieszczenia Sanitariatów, Szatni  

W pomieszczeniu sanitariatów i szatni projektuje się nawiew za pomocą kratek kontaktowych 
zamontowanych w drzwiach  
Wywiew powietrza projektuje się za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności  350m3/h, 
sprężu 200 Pa np. TD 500 Silent firmy Venture Industries lub równoważnego., załączany od 
włącznika światła zlokalizowanego w przedsionku WC, a wyłączany z opóźnieniem 
czasowym po ostatnim impulsie z wyłącznika światła.  Wywiew powietrza projektuje się 



będzie za pomocą kanałów prostokątnych typu A/I lub SPIRO wykonanych z blachy stalowej 
ocynkowanej, zawieszonych pod stropem, podwieszonych do konstrukcji stropu za pomocą 
typowych uchwytów montażowych. Wywiew realizowany będzie za pomocą zaworów 
wentylacyjnych wywiewnych np. typu ANM 100 firmy Dospel lub równoważnych. 
 
 

5. Układ sterowania i automatyki central wentylacyjnyc h 

5.1. Sterowanie  

Układy sterowania projektuje się w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki swobodnie 
konfigurowalne. Każda z central wentylacyjnych posiada indywidualny system sterowania,  
a mianowicie priorytetem jest zapewnienie wymiany powietrza oraz utrzymanie zadanej 
temperatury. Elementy układów automatyki zasilane są  napięciem bezpiecznym 24V, 
natomiast jako sygnały sterowania projektuje się sygnał napięciowy 0-10VDC. Każdy z 
elementów automatyki jest indywidualnie sterowany co pozwala na bardzo precyzyjne 
obrabianie powietrza. 
 

5.2. Silniki  

Silniki w centralach wentylacyjnych oparto o płynny rozruch za pośrednictwem falowników  
z możliwością płynnej regulacji indywidualnie dla każdej z central co również wiąże się  
z oszczędnością energii. Ponadto zastosowano zabezpieczenia silników w przypadku braku 
(zerwany pasek napędu) lub zbyt niskiego sprężu poprzez czujniki podciśnienia wysyłające 
informacje zwrotne o pracy wentylatorów. 
 

5.3. Odzysk ciepła  

Odzysk ciepła realizowany poprzez wymienniki krzyżowe. Zabezpieczenia przed 
oszronieniem lub zamrożeniem poprzez czujnik temperatury informujący układ o 
temperaturze odzysku ciepła lub chłodu.  
 

5.4. Zabrudzenie filtrów  

Filtry nawiewne oraz wywiewne monitorowane są poprzez czujniki podciśnienia, które 
informują układ sterowania, a następnie użytkownika poprzez komunikaty na panelach 
zdalnego sterowania o wzroście oporów powietrza, a za tym wymianie lub regeneracji filtrów. 
 

5.5. Zdalne sterowanie  

Odbywa się poprzez panel zdalnego sterowania typu umieszczony w pomieszczeniu 

biurowym dla obu układów AHU 1 i 2 

 

5.6. Przepustnice  

Przepustnice odcinające jak i podmieszające oparte o płynny system sterowania wyposażone 
w funkcje automatycznego zamknięcia po zaniku zasilania na wywiewie jak i na nawiewie.. 

5.7. Nagrzewnice  

Nagrzewnice wyposażone w zawory trójdrogowe oraz siłowniki o płynnej regulacji 
pozwalające na płynne dozowanie czynnikiem grzewczym. Nagrzewnice zabezpieczone przed 
zamarzaniem poprzez termostaty zamrożeniowe, czujniki powrotu czynnika oraz system 



wygrzewania komory w przypadku alarmu. Układ regulacyjny nagrzewnicy sprzężony z 
pompą obiegową, 3% ruchu siłownika w stronę otwarcia powoduje załączenie pompy. W 
przypadku ujemnych temperatur przed rozpoczęciem pracy uruchamiana zostaje funkcja 
wstępnego grzania(opcja wygrzewająca komorę nagrzewnicy przed uruchomieniem 
silników). 
 

5.8. Czujniki temperatury  

Czujniki temperatur oparte o bardzo dokładne elementy pomiarowe PT1000 odczytują 
temperatury do części dziesiętnych co pozwala bardzo dokładnie sprecyzować pracę 
urządzenia.  
Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego 
 
Tabela 1 
 

Hala Warsztatowo Dydaktyczna 

Lp. Nr Nazwa pomieszczenia 
Kubatura 

 
[m3] 

Nawiew 
 

[m3/h] 

Ilość 
wymian 

[1/h] 

Wywiew 
 

[m3/h] 

Ilość 
wymian 

[1/h] 

1 1,01 Hala  16000 4 16000 4 

5 1,05 
Pomieszczenie 
Warsztatowe 

  3 140 3 

6 1,06 Sanitariaty   
50 m3/h 

min. 
sanitarne 

 
50 m3/h 

min. 
sanitarne 

 

11 1,11 Szatnia  250  300  
 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Strefy oddzielenia przeciwpożarowego wg. projektu architektoniczno – budowlanego.  
Przy przejściach przez strefy pożarowe i przegrody oddzielenia pożarowego należy: 

− zamontować odcinające klapy przeciwpożarowe z siłownikami elektrycznymi. Sterowanie 

klapami wg. wytycznych projektu SAP 

− po zainstalowaniu klap należy uszczelnić je dwuwarstwową zaprawą o odpowiedniej 

odporności ogniowej; przy wykonywaniu przejść ogniowych należy stosować się do 

wytycznych producenta  

− ze względów pożarowych wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia, których nie 

obsługują należy obudować elementami o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odporności 

ogniowej.  

 



7. Wytyczne bran żowe 

7.1. Zasilanie energi ą elektryczn ą 

Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich odbiorników wg wymaganych mocy 
wyszczególnionych w kartach doborowych urządzeń. 
 

7.2. Bran ża architektoniczno – budowlano – konstrukcyjna  

• do wszystkich urządzeń wentylacyjnych należy przewidzieć konstrukcje wsporcze, 

fundamenty oraz konstrukcje umożliwiające obsługę; 

• dla kanałów wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) należy przewidzieć wykonanie 

zabudowy; 

• wykonać przebicia przez stropy, ściany oraz wszelkie przegrody budowlane; 

• wykonać odpowiedni dostęp do wszystkich urządzeń i elementów wymagających obsługi 

poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp; 

 
KANAŁY WENTYLACYJNE. 

− Kanały wewnętrzne pomiędzy centralą a wyrzutniami i czerpniami będą wykonane  

z blachy stalowej ocynkowanej o grubości wg. Normy PN-EN 1506:2007; 

− Kanały zewnętrzne będą w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

wg. Normy PN-EN 1506:2007; 

− Kanały prowadzone wewnątrz izolować przy pomocy wełny mineralnej wzmocnionej 

folią aluminiową typu LAMELLA MAT gr. 40 mmlub równoważną; 

− Znakuje się: 

- piony na każdej kondygnacji 

- kanały przy zespołach 

- kanały przy przejściu przez ściany nośne 

- kanały dochodzące do przepustnic 

− Kanały nawiewne należy izolować termicznie warstwą wełny; 

− Kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynku należy izolować termicznie warstwą 

wełny mineralnej o grubości 100mm w płaszczu z folii aluminiowej; 

− Kanały czerpne prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować termicznie wełną 

mineralną o grubości 100mm w płaszczu z folii aluminiowej. Ponadto kanały należy 

okuć blachą stalową ocynkowaną; 

− Kanały wentylacyjne nawiewno-wywiewne należy izolować wełną mineralną o gr. 40 mm 

w płaszczu z folii aluminiowej; 

− Na kanałach należy wykonać rewizje w przewodach wentylacji umożliwiające 

czyszczenie wnętrza. 

 



7.3. Warunki wykonania i odbioru robót  

Instalacje wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005. 
 

7.4. Uwagi ko ńcowe  

Całość prac wykonać zgodnie z wytycznymi oraz przy zachowaniu podstawowych warunków 
BHP i ppoż.. 
Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie urządzeń 
zamiennych (za zgodą inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub 
wyższej jakości oraz nie gorszych parametrów technicznych. Ewentualna zamiana urządzeń 
wymaga wielobranżowej analizy możliwości technicznych takiej zamiany jak i zmian 
projektowych  
we wszystkich branżach (tj. instalacji ciepła technologicznego, zasilania elektrycznego jak i 
konstrukcji budowlanych).  
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja 
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i 
realizowany obiekt  
i przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę. 
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. 
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub 
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.  
Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Niniejszy opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz projektami 
wykonawczymi pozostałych branż. 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
Rys 1 – Inst. wentylacji mechanicznej – Rzut Parteru  1:100 

Rys 2 – Inst. wentylacji mechanicznej – Rzut Antresoli  1:100 

 


