












Dobór z dnia 2019-05-16

Dane NSL

NSL-1/1-65-35-H13

030322

POLSKA AKADEMIA NAUK 

INSTYTUT METALURGII KRAKOW

600

H13

Wymiary NSL
W [mm] 650

L [mm] 650

H [mm] 350

Masa [kg] 19

Wymiar filtra [mm] 610 x 610 x 69

Ilość filtrów [szt.] 1

Wymiar króćca [mm] 600x200

Ilość króćców [szt.] 1

Charakterystyka NSL
Opór początkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 131

Opór końcowy na filtrze +/- 10% [Pa] 275

Prędkość powietrza w płaszczyźnie wypływu [m/s] 0,39

Średnia prędkość powietrza na króćccu dolotowym [m/s] 1,39

Udział powierzchni filtracji do powierzchni stropu 88%

Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301) oraz 316L (1.4404).

2. Płaszczyzna nawiewu perforowana wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).
3. Strop posiada na zewnątrz listwę ozdobną szerokości 25 mm.
4. Rama stropowa - szyna montażowa ocynkowana. Nie występuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do płaszczyzny wypływu nie mniejsza niż 88%.
6. Zaleca się walidację stropu przed końcowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia 
    wykonania i montażu zgodnie z normą PN-EN 12599. Metoda badań zgodna z normą PN-EN ISO 14644-3.
7. Strop posiada atest PZH HK/B/0589/01/2012.
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A. Zestawienie rysunków 

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

IS1 ZAGOSPODAROWANIE – PRZEBUDOWA KANAŁU 1:500

IS2 PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWU KANAŁU 1:100/250

IS3 RZUT PARTERU  - INSTALACJA CO; WENTYLACJA  1:100

IS4 RZUT PARTERU  - INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:50

IS5 RZUT DACH - INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:50

IS6 PRZEKRÓJ  - INSTALACJA KLIMATYZACJI 1:50
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B. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
1. Zlecenie inwestora.
2. Podkłady architektoniczne. 
3. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy.

C. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem  opracowania  jest  Projekt  Budowlany   wewnętrznej  instalacji,

centralnego ogrzewania oraz wentylacji  mechanicznej   i  klimatyzacji  dla  zadania
"ROZBUDOWA HALI TECHNOLOGICZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ  DLA  WYDZIELONYCH  STANOWISK  DOŚWIADCZALNYCH
INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM.  ALEKSANDRA
KRUPKOWSKIEGO  POLSKIEJ  AKADEMII  NAUK  W  KRAKOWIE"   przy
UL. REYMONTA 25 w KRAKÓW. 

D.OPIS TECHNICZNY 
1. INSTALACJA KLIMATYZACJI  

   
1.1. Materiały wyjściowe do projektowania

− D.T.  architektoniczno – budowlana budynku 
− Uzgodnienia międzybranżowe
− Obowiązujące normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie  obejmuje  projekt  klimatyzacji  w  pomieszczeniach  mikroskopów
Themis i Scios2. 

Zgodnie  z  kartami  katalogowymi  mikroskopów  jak  również  wytycznymi
otrzymanymi  od  Inwestora,  w  pomieszczeniach  zamontowanych  urządzeń
zamontowana będzie klimatyzacja precyzyjna utrzymująca temperaturę w rygorze

ᵒ ᵒtemperatura 18 – 23 C, stabilność 0.5 C/24 h. 
W celu  zapewnienia  optymalnej  temperatury  w  pomieszczeniu  zaprojektowano
centralę  klimatyzacyjną  odprowadzająca  zyski  ciepła  i  utrzymującą  stałą
temperaturę w pomieszczeniu, kartę doboru dołączono do niniejszej dokumentacji.

1.3. Nawiewniki i wywiewniki powietrza w pomieszczeniach 

W  pomieszczeniach  mikroskopów  projektuje  się  nawiewniki  i  wywiewniki
o przepływie  laminarnym,  prędkość  przy  nawiewnikach  nie  będzie  przekraczać
0,5 m/s. Karty doboru Nawiewniki dołączono do niniejszej dokumentacji. 

 
1.4. Wykonawstwo

Wewnętrzną  instalację  wentylacji  mechanicznej  wykonać:

Kanały  i  kształtki wykonać należy wykonać jako kanały prostokątne typ A w klasie
szczelności B. Kanały wykonać tradycyjnie z blachy stalowej izolowane termicznie
niskotemperaturowymi matami ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną
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z foli aluminiowej grubości 40 mm. 

• Kratki   wywiewne   zgodnie  ze  specyfikacją  kształtek  wentylacyjnych  lub
równoważne  w  zakresie  wydajności  i generowanego  hałasu,  generowany
hałas nawiewników nie może przekraczać 40 dBA.

• Regulacja  wywiewu  powietrza  i  układu  strumieni  przepustnicami  przy
nawiewnikach. 

• Na kanałach prostokątnych projektuje się przepustnice wielopłaszczyznowe

• Na kanałach okrągłych projektuje się przepustnice soczewkowe 

• Kanały wentylacyjne należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych 
lub przewidzieć do zabudowy  w technologii GK. 

• Na przejściach przez strefy oddzielanie pożarowego zamontować termiczne 
klapy p.poż. w klasie odporności przegrody budowlanej.  Klapy oddzielenia 
pożarowego powinny posiadać aktualne atesty ITB.

• Z centrali wentylacyjnej odprowadzić skropliny do najbliższego pionu KS, 
podłączenie zasyfonować 

Definicja  równoważności  elementów  regulacji,  dystrybucji  powietrza
wentylacyjnego 
Dopuszcza się zastosowanie równoważnych kratek i anemostatów nawiewnych pod
warunkiem  spełniania  wielkości  powierzchni  czynnej  każdej  z  nich,  zachowania
prędkości na poszczególnych elementach dystrybucji powietrza, konstrukcji budowy
tj. kierunków nawiewu, przepustnic regulacyjnych oraz zachowanie poziomu hałasu
własnego  na poziomie  40 dBA. Klapy oddzielenia pożarowego powinny spełniać
warunek odporności ogniowej przegrody budowlanej w której są montowane oraz  

1.5. Wymagania i zalecenia 

- Izolacja i ochrona przed korozją
Izolacji cieplnej wełną mineralną podlegają:
Kanały  od  czerpni  do  central  (wełna  mineralna  80  mm  pod  płaszczem  z  folii
aluminiowej)  Kanały  nawiewne,  wywiewne  i  wyrzutowe  wewnątrz  pomieszczenia
izolacja z wełny mineralna 40mm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
Wszystkie  elementy  instalacji  klimatyzacyjnych  są  fabrycznie  zabezpieczone
antykorozyjnie.  Zabezpieczeniu  dodatkowemu  przez  malowanie  podlegają  te
fragmenty  kanałów  i  urządzeń,  które  zostaną  uszkodzone  podczas  transportu  i
montażu. 

- Wykonanie materiałowe
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Grubość blachy winna
być uzależniona  od wielkości elementów wentylacyjnych. 
Kanały i kształtki kołowe typu spiro wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 
0,6mm wg DIN 17162  łączone przez nypel lub mufę.
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Podłączenie do anemostatów  przewodami elastycznymi.
Przejście w ścianie lub stropie oddzielenia pożarowego wypełnić masą 
ognioszczelna o odpowiedniej odporności ogniowej.
Kanały nawiewne i wywiewne ocieplić matami z wełny mineralnej i zabezpieczyć folią
aluminiową lub blachą.

1.6. Wytyczne do projektów branżowych
- Instalacja elektryczna
Projekt powinien uwzględnić:

- podłączenie  wszystkich  urządzeń  elektrycznych  zgodnie  z  ich  dokumentacją
techniczno -  ruchową,

-    doprowadzenie zasilania do szaf  zasilająco- sterowniczych w maszynowni 

- połączenia pomiędzy szafą zasilająco sterowniczą a urządzeniami wg  Automatyki.  

- Wytyczne konstrukcyjno - budowlane
Projekt budowlany powinien uwzględniać:
Wykonać konstrukcje pod centrale,.
-    Wykonać przebicia w stropach,  ścianach zewnętrznych i konstrukcyjnych.
-    Wykonać konstrukcje pod wyrzutnie dachowe.

-Wykonanie  niezbędnych  przekuć  w  ścianach  i  stropach  na:  osadzenie  kratek
wentylacyjnych, prowadzenie kanałów wentylacyjnych,

- w  stropach  podwieszonych  i  obudowach  przewidzieć  możliwość  dostępu  do
urządzeń w nich zamontowanych (klapy p.poż siłowniki.)

1. Wytyczne dla wykonawcy części technologicznej instalacji wentylacyjnej

-  Konieczne jest  sprawdzenie na budowie podczas montażu podstawowych 

wymiarów kształtek prefabrykowanych, przed ich zleceniem do wykonania.

- Instalację wykonać zgodnie z:
Wymaganiami  technicznymi  COBRI  INSTAL Zeszyt  5  -  Warunkami  Technicznymi

Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wentylacyjnych  zalecane  do  stosowania  przez
Ministra  Infrastruktury  wrzesień  2002  –  montażowych  część  II.  Dokumentacją
techniczno  ruchową  urządzeń  dostarczoną  przez  producenta,  Dokumentację
projektową.

- Przewody należy wykonać i montować z zachowaniem klasy szczelności A    wg 
BN - 84 / 8865 - 40.

- Podwieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z technologią
Przedsiębiorstwa  montażowego.  Odstępy  między  podwieszeniami  zgodni
Warunkami technicznymi j/w.

- Przewody i kształtki  po ich wykonaniu na prefabrykacji  winny być oczyszczone
i zabezpieczone  folią  na  czas  transportu,  a  po  montażu  otwarte  końce
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również zabezpieczone folią przed ich zanieczyszczeniem.
-     Wszystkie przepustnice po zamontowaniu winny być odpowiednio opisane ( Z - 

O ), a na izolowanych przewodach dostępne dla obsługi.
- Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  wykonane  w

tulejach  wypełnionych materiałem elastycznym.
- Centralę na konstrukcji należy ustawić na podkładkach korkowych o grubości    1

– 2 cm 
- Montaż kanałów należy wykonać przed wykonaniem  stropu podwieszonego.
- Montaż agregatu chłodniczego wraz z podłączeniem rurociągów freonowych do

chłodnicy powinna wykonywać firma wyspecjalizowana  w tego rodzaju pracach.
- Po wykonaniu instalacji  należy przeprowadzić  jej  rozruch techniczny połączony

z regulacją  rozdziału  powietrza  oraz  pomiarami  uzyskiwanych  parametrów.
Regulację instalacji należy przeprowadzić przed zabudową kanałów.

-  Decyzję  co  do  kolorystyki  zamawianych  nawiewników,  wywiewników  czerpni,
należy skonsultować z architektem.

- Wszelkie  stosowane  rozwiązania,  materiały  i  technologie  wszystkich  branż
opisane  w  niniejszej  dokumentacji  muszą  spełniać  wymogi  wynikające  z
przepisów  prawa  budowlanego,  w  szczególności  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z
późniejszymi zmianami) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm
dotyczących :  

- bezpieczeństwa konstrukcji;
- bezpieczeństwa pożarowego;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych;
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;
- Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadające: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy.

1.7. Czyszczenie sieci powietrznej
Na kanałach należy zlokalizować rewizje:
Wykonanie  otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości  i  szczelności
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów o  przekroju  prostokątnym  powinny
mieć  opływowe  kształty,  najlepiej  o  przekroju  kołowym.  Niedopuszczalne  jest
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
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Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów  ostro  zakończonych  śrub  i  innych
elementów.  Które  mogą  powodować  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  uszkodzenie
urządzeń czyszczących.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i
drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy  otworów  rewizyjnych  i  drzwi  rewizyjnych  urządzeń  powinny  się  łatwo
otwierać.
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej  niż 200 mm
należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej
średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej:
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym:
Średnica przewodu Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w ściance przewodów

mm mm
d A (długość ) B (obwód)

200≤d≤315 300 100
315≤d≤500 400 200

≥500 500 400
W przewodach  o  przekroju  prostokątnym  należy  wykonywać  otwory  rewizyjne  o
minimalnych wymiarach podanych poniżej:
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym:

Wymiary boku
przewodu Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w śianacg przewodów

mm mm
s A (długość ) B (szerokość)

≤200 300 100
200<s≤500 400 200

>500 500 400

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodów, ich wymiary
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jeżeli  jeden  lub  oba  wymiary  przekroju  poprzecznego  przewodu są mniejsze  niż
minimalne wymiary  otworu rewizyjnego określone w tablicy  2,  to  otwór  rewizyjny
należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi
ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.
W  przypadku,  gdy  przewiduje  się  demontaż  instalacji  w  celu  umożliwienia
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone
w tabelach powyżej.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
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i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron);
Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w 
celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
Dla  centrali  wentylacyjnej  wykonać konstrukcje  wsporcze  zgodnie  z  wytycznymi  i
DTR producenta.
Dla kanałów nawiewnych i wywiewnych należy wykonać konstrukcje wsporcze.
Dla  podstawy  wyrzutni  dachowej(układ  W1)należy  wykonać  otwór  w  dachu,
konstrukcję wsporczą oraz uszczelnienie, a także cokół pod podstawę.
Dla czerpni wykonać otwór w ścianie, konstrukcję wsporczą oraz uszczelnienie.
W sanitariatach należy zastosować drzwi z kratką.

1.8. Dodatkowe układy wywiewne – wentylacji awaryjnej 

W pomieszczeniu mikroskopu Themis zaprojektowano kanał wentylacji wyciągowej
awaryjnej  gazów  SF6,  kratkę  wyciągową  zlokalizowano  w  posadce,  wydajność
wentylatora zapewnia 15 w/h w pomieszczeniu, wentylator uruchamiany ręcznie. 
W pomieszczeniu technicznym w celu wentylacji awaryjnej gazów mikroskopu Scios2
zaprojektowano  wentylator  uruchamiany  ręcznie  zapewniający  10  w/h  w
pomieszczeniu technicznym. 

1.9. Uwagi końcowe
− Całość  robót  budowlano  -  montażowych  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”.

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

− Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1. Źródło ciepła.
Źródłem  ciepła  projektowanego  budynku  będzie  istniejąca  instalacja  centralnego
ogrzewania w budynku hali. Projektuje się zasilanie instalacji CO nowego budynku
z istniejącej wewnętrznej instalacji.  Na podłączeniu wykonać zawory odcinające, a
w najwyższym  i  najniższym  punkcie  nowej  instalacji  wykonać  odpowiednio
odpowietrzenie i odwodnienie projektowanych odcinków instalacji. 

2.2. Zasilanie instalacji. 
Projektowana  instalacja  jest  dwururowa,  jednostrefowa,  zamknięta

z indywidualnym system ogrzewania  wodny o  parametrach  80/60°C z  rozdziałem
dolnym i odpowietrzeniem.

2.3. Elementy grzejne.
Dla  instalacji  ogrzewania  grzejnikowego  pomieszczeń  zaprojektowano  we

wszystkich pomieszczeniach grzejniki panelowe stalowe w wykonaniu standardowym
ldostosowane  do  wymogów  instalacji  pracującej  w  oparciu  o armaturę
termostatyczną. Dobór grzejników uwzględnia rezerwę 15% powierzchni ogrzewalnej
z  tytułu  sterowania  zaworami  termostatycznymi  oraz  schłodzenia  wody
w przewodach.  

Grzejniki dolnozasilane
wykonane z wysokiej  jakości  blachy ze stali  niskowęglowej  walcowanej na zimno
DC01 wg. PN-EN 10130. 
Wyróżniają się całkowicie gładką, płytą przednią, przyklejona do profilowanej płyty
grzejnej  bazowej.  Grzejniki  posiadają  elementy  konwekcyjne  i  są  wyposażone  w
osłony  boczne  i  osłonę  górną  typu  grill.  Dwa  dolne  i  cztery  boczne  otwory
przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym g ½ " umożliwiają 
podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. 
Grzejnik wyposażony jest we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną
Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem
Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 33,3 mm
Maks. ciśnienie robocze : 10 bar
Ciśnienie próbne: 13 bar
Temperatura maksymalna : 110°C
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2.4. Rurociągi.
Instalację  zasilająca  grzejniki  w  warstwach  posadzkowych  projektuje  się  z  rur
wielowarstwowych  typu PERT/AL/PERT w umiejscowioną  pośrodku przekroju  rurą
aluminiową  zgrzewaną  na  zakładkę.  Do łączenia  stosować  kształtki  systemowe
zaprasowywane o profilu  dostosowanym do łączenia  z rurami  za pomocą szczęk
zaciskowych typu U.    
Wytyczne i warunki montażu zawarte są w instrukcjach wykonawczych producenta
systemu  rur  wielowarstwowych.  Prowadzenie  przewodów  rozprowadzających  -
wzdłuż  ścian  budynku,  zgodnie  z częścią  rysunkową  projektu.  Przy  wszystkich
przejściach  przez  ściany  należy  stosować  tuleje  rurowe.  Zastosowane  będą  rury
stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejściach przez ściany
powinny być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w podłogach
wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi. 

Przewody  instalacji  CO  należy  zaizolować  otuliną  z  izolacji  termicznej
o współczynniku λ = 0,035 [W/(m · K)].  
Wytyczne i warunki montażu zawarte są w instrukcjach wykonawczych producenta
systemu  rur  wielowarstwowych.  Prowadzenie  przewodów  rozprowadzających  -
wzdłuż ścian budynku, zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

Przewody  izolować  termicznie  w  piwnicy  otulinami  ze  spienionego  poliuretanu
w otulinie płaszcza PCV.  Instalację prowadzoną w posadce izolować otulinami  ze
spienionego  polietylenu  przystosowanego  do  układania  w  warstwie  wylewki.
Minimalna grubość izolacji w posadce powinna wynosić 9 mm. 

2.5. Prowadzenie  przewodów  rozprowadzających  -  wzdłuż  ścian  budynku,
zgodnie z     częścią rysunkową projektu. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

2.6. Armatura odcinająca.

2.6.1. Na rurociągach rozprowadzających.

• zawory odcinające kulowe

2.6.2. Zawory grzejnikowe.

• z wstępną regulacją typu RTD - N kątowy wykonanie standardowe. 

2.6.3. Odpowietrzenie instalacji.

• zaprojektowano zgodnie z normą PN-91-02420, a więc:
standardowo  na  wszystkich  grzejnikach  montowane  są  zawory
odpowietrzające. 

• na każdym pionie centralnego ogrzewania zamontować automatyczny zawór
odpowietrzający z zaworem stopowym.

 
2.7. Regulacja instalacji.
 - odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz
odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
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 - podpionowych zaworów regulacyjnych różnicy ciśnień

2.8. Próby ciśnieniowe.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji  oraz
przed  wykonaniem  izolacji  termicznej  przewodów  musi  być  poddana  próbie
szczelności.  Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację
podlegającą  próbie  (lub  jej  część)  kilkakrotnie  skutecznie  przepłukać  wodą.
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną
o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL  Instalację  należy  dokładnie  odpowietrzyć.  Jeżeli  w  budynku
występuje kilka  odrębnych zładów,  badania  szczelności  należy przeprowadzić  dla
każdego  zładu  oddzielnie.  Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy
przeprowadzać  przy  temperaturze  zewnętrznej  powyżej  0oC.  Każdy  grzejnik
sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać
10  barów.  Próbę  szczelności  w  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy
przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby
szczelności należy dokładnie kontrolować i  nie dopuszczać do przekroczenia jego
maksymalnej  wartości  12  barów.  Do  pomiaru  ciśnień  próbnych  należy  używać
manometru,  który  pozwala  na  bezbłędny  odczyt  zmiany  ciśnienia  o  0,1  bara.
Powinien  on  być  umieszczony  w  możliwie  najniższym  punkcie  instalacji.  Wyniki
badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  w  ciągu  20  min.  nie
stwierdzono  przecieków  ani  roszenia.  Z  próby  ciśnieniowej  należy  sporządzić
protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na
gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco
winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

2.9. Montaż, próby i odbiór instalacji.
Instalację z rur z sieciowanego polietylenu o połączeniach zaciskowych mogą

wykonać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, którzy uzyskali certyfikaty
ww. firmy. Prace montażowe należy wykonywać wyłącznie przy użyciu oryginalnych
narzędzi dostosowanych do systemu. Przy układaniu przewodów należy postępować
wg. wytycznych producenta.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, 
- Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -

montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, wyd. 1987.
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

- W czasie wykonywania próby szczelności połączonej z płukaniem instalacji
wszystkie  zawory  grzejnikowe  muszą  znajdować  się  w  położeniu
całkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania szczelności na zimno i na gorąco.
Podczas badań należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana
jej temperatury o 10 oK powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem
szczelności  należy  dokładnie  odpowietrzyć  instalację.  Sposób  przeprowadzania
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próby podano w punkcie 11.8.1 „Warunków...”.

2.10.  Warunki wykonania instalacji c.o.
• Całość robót  wykonać zgodnie  z  wytycznymi  budowlanymi  oraz z  „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty
instalacyjne”.

• Przed  przekazaniem  do  eksploatacji  instalację  c.o..  należy  dokładnie
wyregulować.

• Instalację  centralnego  ogrzewania  zaprojektowaną  w  technologii  rur
wielowarstwowych.

• Roboty należy prowadzić przestrzegając przepisy ppoż. i bhp.
• W przypadku zmian w prowadzeniu przewodów należy zapewnić odpowietrzenie

w najwyższych punktach tras poziomych oraz odwodnienie – w najniższych.
• Materiały stosowane w instalacji muszą posiadać dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

3. INSTALACJA WODY LODOWEJ
3.1. Opis systemu 
Na potrzeby technologiczne chłodzenia  mikroskopu TITAN dobrano agregat wody
lodowej  chłodzony  powietrzem  zlokalizowany  w  dachu  budynku.   Agregat
wyposażony  w  układ  pompowy.  Na  instalacji  wody  lodowej  należy  zamontować
dodatkową pompę obiegową zapewniającą odpowiednią różnicę ciśnienia wymaganą
przez  producenta.  Instalację  wyposażyć  w  armaturę  zabezpieczającą,  naczynie
wzbiorcze.

UWAGA: 

brak danych w karcie strat na przepływie wymiennika mikroskopu TITAN. 

2. Ze  względu  na  czynnik  chłodniczy  –  wodę,  instalację  wyprowadzoną
ponad dach należy zabezpieczyć przeciwzamrożeniowo kablem grzewczym.

4. PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ.

4.1. Opis instalacji
Ze względu na kolizję projektowanego budynku z kanałem DN300 projektuje się
jego przebudowę po nowej trasie. 
Instalację zewnętrzną kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U kl.
S (SN8) SDR34 litych.  Spadki oraz zagłębienie zewnętrznej  instalacji pokazano
na profilu.

UWAGA:
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  sprawdzić  rzędne
istniejących studni kanalizacyjnych. 
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4.2. Studzienki na kanale grawitacyjnym
Studzienki kanalizacyjne służą do:

− zmiany kierunków kanałów,

− rewizji i płukania kanałów,

− połączenia z kanałami bocznymi (dopływami) i przykanalikami.

Na  podłączeniu  do  kanałów  głównych  projektuje  się  studzienki  kanalizacyjne
wykonywane  jako  włazowe  z  komorą  roboczą  w  kształcie  koła  w przekroju
poprzecznym, o  średnicach wewnętrznych 1200 mm. Studzienki  posadowić  na
warstwie zagęszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15.  Spód
studzienek  wykonany  jako  monolityczny  prefabrykat  wraz  z żelbetową  płytą
denną. W dennicy w trakcie produkcji  wykonać otwory dla kanału oraz osadzić
przegubowe elementy do osadzenia w ścianie studni wg technologii producenta
rur,  umożliwiające  szczelne  podłączenie  rury  kanalizacyjnej  ze  studnią.
Zastosować  kręgi  betonowe  o średnicy  1200  mm  łączone  poprzez  uszczelkę
gumową.  Ściany  komór  roboczych  powinny  być  wewnątrz  gładkie
i nieotynkowane.  Złącza  prefabrykatów  użytych  do  budowy  powinny  być
zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Ściany murowane wewnątrz muszą
mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe.
Zewnętrzna  powierzchnia  ścian  murowanych  winna  być  zarapowana,  złącza
prefabrykatów – zaspoinowane.
Jako zwieńczenie studzienki zastosować typowe włazy żeliwne z wypełnieniem
betonowym  przymocowane  kotwami  do  płyt  lub  podmurówek,  których
posadowienie  do  rzędnej  terenu  regulować  poprzez  komin  wykonany  z  cegły
kanalizacyjnej  klasy  25  lub  pierścieni  dystansowych  betonowych.  Zastosować
włazy  klasy  D400.  W  gruntach  nawodnionych  powierzchnie  zewnętrzne
studzienek zaizolować trzema warstwami BITGUM-u do wysokości 50 cm ponad
poziom zwierciadła wody, a powyżej 2 warstwami. 
Do  produkcji  prefabrykatów  betonowych  studzienek  należy  użyć  betonu
wibrowanego  wodoszczelnego  o  klasie  nie  niższej  niż  B45  oraz  zastosować
gotowy spód studni, co zagwarantuje, że cała studzienka będzie łatwa w montażu
oraz szczelna. Stopnie złazowe w studniach należy wykonać z prętów stalowych o
średnicy  30  mm  zamontowane  w  trakcie  produkcji  z zabezpieczeniem
antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy chlorokauczukowej. Producent
studzienek powinien spełniać wymogi normy DIN 4034 cz. 1. 

4.3. Roboty montażowe
Projektuje się posadowienie zewnętrznych instalacji na 15 cm podsypce z piasku.
Rury układać należy na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna
część kielicha zagłębiona była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie należy
sprawdzić  od  strony  wewnętrznej  ich  powierzchnię,  celem  wykluczenia
ewentualnych  uszkodzeń.  Przed  montażem  należy  posmarować  kielich  i  bosy
koniec  rury  smarem zalecanym przez  producenta  rur.  Należy  uważać,  aby  do
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połączeń kielichowych nie dostały  się  ziemia lub kamienie,  gdyż spowoduje  to
brak  szczelności  połączenia.  Podczas  łączenia  rur  należy zwracać  szczególną
uwagę na zachowanie osiowości rurociągu. Łączenie kształtek z uwagi na łatwość
ich  montażu  może  odbywać  się  poza  wykopem,  a  następnie  już  połączony
odcinek  można  ułożyć  w  wykopie.  W  celu  unieruchomienia  ciągu,  można  go
opalikować w czasie montażu. 
Przy połączeniu kanału ze studzienkami należy zastosować przegubowy element
do  osadzania  w  studni  oraz  króćce  o  długości  około  50  cm po  obu  stronach
studzienki łączone w ten sam sposób, co rury.

4.4. Próba szczelności
Europejska Norma EN 295 wymaga, aby jeszcze przed badaniem napełnić kanał i
pozostawić go przez minimum godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa wody (0,5 bar).
Kanał  nazywamy szczelnym,  jeśli  po  upływie  15  minut  dla  rur  a  5  minut  dla
kształtek strata wody nie przekroczy 0,07 l/m2 rury.

4.4.1. Wykonawstwo robót.
Przed  przystąpieniem do  robót  należy  powiadomić  o  tym zamiarze  wszystkich
użytkowników istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek oraz administratora dróg.
Wytyczenie trasy przewodu należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego.  W  przypadku  stwierdzenia  odstępstwa
w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego należy natychmiast powiadomić
o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie
decyzję o możliwości rozpoczęcia prac.

4.4.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonane będą w 30% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe
70% sprzętem mechanicznym.
Na odcinkach lokalizacji  w terenach poza drogą należy zdjąć warstwę humusu
i odłożyć poza terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce
wykopu.
Na całej długości projektowanych przewodów, przewidziano wykonanie wykopów
ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Rozstaw  rozpór  w  planie  i wysokości  należy  tak  zaplanować,  aby  istniała
możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu.
 Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami
i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych.
Na  czas  wykonywania  robót  na  wjazdach  do  posesji  przewiduje  się  mostki
przejazdowe w ilości 3 szt.,  które będą przenoszone na nowe miejsca w miarę
postępu robót.
Roboty  ziemne  związane  z  układaniem  i  montażem  przewodów  z  tworzyw
sztucznych  należy  wykonywać  zgodnie  z  ustaleniami  normy  branżowej  BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne.  Roboty ziemne.  Wymagania  i  badania  przy
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odbiorze", a w szczególności zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy „Szczególne warunki
bezpieczeństwa pracy". Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy
stosować się również do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykonać  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  oraz  wszelkich
obowiązujących  przepisów  branżowych  i  BHP.  W  przypadkach  robót  na
skrzyżowaniach i wzdłuż linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii.
Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem
Energetycznym. 

4.4.3. Posadowienie rur.
Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia
i warunków gruntowo wodnych:

− na  warstwie  filtracyjnej  grubości  20  cm  (mieszanina  piaski  i  żwiru)  -  na
odcinkach odwadnianych
− na  gruncie  rodzimym  -  w  przypadku  występowania  w  podłożu  gruntu
piaszczystego

− na pozostałej długości na 20 cm podsypce piaskowej.
Należy  przestrzegać  rzędnych  posadowienia  przewodu  i  w  taki  sposób
przygotować wykop, aby nie został przegłębiony. Z dna wykopu należy usunąć
kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonywania podłoża,
zgodnie z dokumentacją techniczną producenta rur. Podłoże należy uformować na
kąt  90°.  Podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  profilować  w  miarę
układania kolejnych odcinków. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do
podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego obwodu. 
Niedopuszczalne  jest  podkładanie  pod  rury  kawałków drewna,  kamieni  w  celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. 

4.4.4. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu
Do  wykonywania  warstw  wypełniających  należy  przystąpić  natychmiast  po
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego
posadowienia kanału. Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach
I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury,
II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury 

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospółki),
którego wielkość - ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest
większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur,
każdą warstwę zagęszczając. Należy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociągu.  Podbijanie  należy  wykonać  przy  użyciu  ubijaków  drewnianych.
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10
cm od  rurociągu.  Pierwsze  warstwy  aż  do  osi  rury  powinny  być  zagęszczone
bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się rury.
Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i  nie powinna być
większa  niż  10-15  cm.  Po  wykonaniu  obsypki  do  ½  wysokości  rury,  wszelkie
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ubijanie  warstw  powinno  być  wykonywane  w  kierunku  od  ścian  wykopu  do
rurociągu.  Mechaniczne zagęszczanie nad rurą  można rozpocząć dopiero,  gdy
nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. Zaleca się stosowanie
sprzętu  mechanicznego  do  zagęszczania,  jednocześnie  po  obu  stronach
przewodu,  przy  czym  grubość  warstwy  przy  zagęszczaniu  mechanicznym  nie
powinna być większa niż 20 cm.

5. UWAGI KOŃCOWE

− Całość  robót  budowlano  -  montażowych  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, a w szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”.

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

− Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.

− przebicia  instalacyjne  przez  stropy  i  ściany  należy  dostosować  do  istniejącej
konstrukcji budynku nie naruszając belek stropowych 

− przebicia  w  stropach  pod  wszystkie  instalacje  wykonać  metodą  przewiertu
wiertnicą diamentową.

                                                                           Projektował: 
mgr inż. Paweł Śmiech
upr. bud. KL-56/2002
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6. OŚWIADZENIE, ZAŚWIADZCZENIA 

O Ś W I A D C Z E N I E
Niżej podpisani mgr inż. Paweł Śmiech, jako projektant

oraz mgr inż. Iwona Zalińska  jako sprawdzający

Projektu wykonawczego
Wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania:

ROZBUDOWA HALI TECHNOLOGICZNEJ Z WEWNĘTRZNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA WYDZIELONYCH STANOWISK

DOŚWIADCZALNYCH INSTYTUTU METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

W KRAKOWIE

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami), zgodnie
z art.20 ust.4 tej ustawy niniejszym oświadczają, że projekt został wykonany zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej. 

Projektant:
mgr inż. Paweł Śmiech
upr. nr  KL-56/2002 

Sprawdzający:
mgr inż. Iwona Zalińska 
upr. nr  SWK/0057/POOS/07

  
MAJ 2019 r. 
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Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 920 b= 450 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

a= 920 b= 450 g= 900 h= 315 l= 515 e= 258 f= 460

l3= 100

N1 3 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 900 b= 315 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

N1 4 1 K Przewód prostokątny a= 900 b= 315 l= 1500 ocynk 3,65 3,65 Ogólne

N1 5 1 WG*+RG
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a= 315 b= 900 0,00 Ogólne

N1 6 1 K Przewód prostokątny a= 920 b= 450 l= 792 ocynk 2,17 2,17 Ogólne

N1 7 1 TR3* Trójnik orłowy a= 450 b= 920 d= 500 h= 500 r= 100 ocynk 3,58 3,58 Ogólne

N1 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 500 c= 450 d= 250 l= 250 e= 0 f= 0 ocynk 0,67 0,67 Ogólne

N1 9 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 450 b= 250 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

N1 10 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 250 l= 737 ocynk 1,03 1,03 Ogólne

N1 11 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 d= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 1,15 Ogólne

N1 12 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 282 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

N1 13 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogólne

N1 14 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 100 r= 100 ocynk 1,22 1,22 Ogólne

N1 15 2 TR3* Trójnik orłowy a= 250 b= 400 d= 400 h= 400 r= 100 ocynk 2,04 4,08 Ogólne

N1 16 3 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 600 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,49 1,46 Ogólne

N1 17 6 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 200 b= 600 l= 100 0,00 Ogólne

a= 600 b= 600 g= 600 h= 200 l= 350 e= 220 f= 300

l3= 100

N1 19 6 BO Zaślepka a= 600 b= 600 ocynk 0,36 2,16 Ogólne

N1 20 6 NSL-1-1-65-35 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 600 H= 600 k= --------- stal RAL 9010 0,00 Ogólne

N1 21 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1345 ocynk 1,75 1,75 Ogólne

N1 22 3 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 600 l= 300 e= 0 f= -50 ocynk 0,49 1,46 Ogólne

N1 23 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 450 b= 500 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

N1 24 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 500 l= 203 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

N1 25 1 K Przewód prostokątny a= 450 b= 500 l= 1400 ocynk 2,66 2,66 Ogólne

N1 26 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 800 c= 500 d= 450 l= 400 e= 0 f= 250 ocynk 1,12 1,12 Ogólne

N1 27 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 6,35 Ogólne

N1 28 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 247 ocynk 0,52 0,52 Ogólne

N1 29 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1500 ocynk 3,15 6,30 Ogólne

a= 250 b= 800 g= 250 h= 400 l= 600 e= 300 f= 125

l3= 100

N1 31 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1005 ocynk 1,31 1,31 Ogólne

N1 32 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 250 d= 400 l= 400 ocynk 0,94 0,94 Ogólne

N1 33 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1115 ocynk 1,45 1,45 Ogólne

N1 34 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 165 ocynk 0,21 0,21 Ogólne

N1 35 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1180 ocynk 1,53 1,53 Ogólne

Wymiary

N1 6,00

1,65

1,39

1

N1

2 TR1*

1

TR1*

N1

Czwórnik symetryczny prostokątny

18

ocynk

Ogólne

1,39

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Ogólne

1,00

Ogólne

6

30

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

ocynk 1,65

CR1*

ocynk



Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W1 1 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 920 b= 380 l= 100 0,00 Ogólne

W1 2 1 K Przewód prostokątny a= 920 b= 380 l= 230 ocynk 0,60 0,60 Ogólne

W1 3 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 920 b= 315 d= 380 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,86 1,86 Ogólne

W1 4 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 920 l= 676 ocynk 1,67 1,67 Ogólne

W1 5 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 920 l= 1500 ocynk 3,71 3,71 Ogólne

W1 6 1 TR3* Trójnik orłowy a= 315 b= 920 d= 400 h= 630 r= 100 ocynk 3,29 3,29 Ogólne

W1 7 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 315 c= 400 d= 250 l= 200 ocynk 0,29 0,29 Ogólne

W1 8 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 400 b= 250 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

W1 9 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 153 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 10 2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 1500 ocynk 1,95 3,90 Ogólne

W1 11 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 2,30 Ogólne

W1 12 1 US Redukcja symetryczna a= 400 b= 250 c= 400 d= 250 l= 230 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

W1 13 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,84 0,84 Ogólne

W1 14 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 979 ocynk 1,27 1,27 Ogólne

W1 15 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1500 ocynk 1,95 1,95 Ogólne

W1 16 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 125 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

W1 17 1 TR3* Trójnik orłowy a= 250 b= 400 d= 400 h= 400 r= 100 ocynk 2,04 2,04 Ogólne

W1 18 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 600 l= 300 e= 0 f= 0 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

W1 19 2 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 200 b= 600 l= 100 0,00 Ogólne

a= 600 b= 600 g= 600 h= 200 l= 350 e= 220 f= 300

l3= 100

W1 21 2 BO Zaślepka a= 600 b= 600 ocynk 0,36 0,72 Ogólne

W1 22 2 NSL-1-1-65-35 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 600 H= 600 k= --------- stal RAL 9010 0,00 Ogólne

W1 23 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1345 ocynk 1,75 1,75 Ogólne

W1 24 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 600 l= 300 e= 0 f= -50 ocynk 0,48 0,48 Ogólne

W1 25 1 RD1* Przepustnica prostokątna a= 315 b= 630 l= 100 ocynk 0,00 Ogólne

W1 26 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,36 2,36 Ogólne

W1 27 1 BA Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 630 b= 315 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42 Ogólne

W1 28 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 500 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

W1 29 1 K Przewód prostokątny a= 630 b= 250 l= 1111 ocynk 1,96 1,96 Ogólne

W1 30 1 HS Trójnik portkowy a= 250 b= 630 d= 500 h= 500 e= -235 m= 100 l= 800 ocynk 2,25 2,25 Ogólne

W1 31 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 500 c= 200 d= 500 l= 250 e= 0 f= 0 ocynk 0,38 0,75 Ogólne

W1 32 2 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 500 b= 200 l= 100 0,00 Ogólne

a= 525 b= 1225 g= 500 h= 200 l= 350 e= 220 f= 262

l3= 100

W1 34 2 BO Zaślepka a= 525 b= 1225 ocynk 0,64 1,29 Ogólne

W1 35 2 GWB-525-1225-G5-AD Kratka wentylacyjna prostokątna L= 1225 H= 525 k= --------- stal RAL 9010 0,00 Ogólne

Ogólne

1,002

33 2,73

Wymiary

ocynk

W1

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem

Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
20

TR1*

ocynkTR1*

1,37W1

2,00 Ogólne
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Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W2 1 2

DAs-250+1200+1400 obr/min+3 x 400 

V+0.37 kW+SKg 71-4B+1.0 ÷ 1.6 

A+1.5 A

Wentylator dachowy d= 250 laminat poliestrowo-szklany RAL 7001 0,00 UNIWERSAL

W2 2 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 250 l= 2000 A= 650 B= 650 ocynk 0,00 Ogólne

W2 3 1 CRD1* Podstawa dachowa okrągła d= 250 l= 2000 A= 550 B= 550 ocynk 0,00 Ogólne

W2 4 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,60 Ogólne

W2 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.62 m ocynk 0,49 0,49 Ogólne

W2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.70 m ocynk 2,12 2,12 Ogólne

W2 7 1 TC1*
Trójnik symetryczny z odejściem 

prostokąt.
d1= 250 l1= 725 a= 225 b= 525 e= 100 ocynk 0,81 0,81 Ogólne

W2 8 1

RDP, LxH=525x225, Alu. RAL9010 + 

FKN, LxH=525x225, Stal ocynk. + 

AZN, LxH=525x225, Stal RAL9005

Kratka wentylacyjna z pojedynczym 

rzędem nieruchomych kierownic  

RDP, LxH=525x225, Alu. RAL9010 + 

Ramka montażowa FKN, 

LxH=525x225,Stal ocynk. + 

Przepustnica wielopłaszczyznowa 

AZN, LxH=525x225, Stal RAL9005

Lg= 552 Hg= 252 Alu. 0,00 GRYFIT

W2 9 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 250 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

W2 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 4.49 m ocynk 3,53 3,53 Ogólne

W2 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.97 m ocynk 0,76 0,76 Ogólne

W2 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.86 m ocynk 0,67 0,67 Ogólne

W2 13 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 410 b= 410 d= 250 l= 450 e= 295 f= 205 ocynk 0,83 0,83 Ogólne

W2 14 1 BO Zaślepka a= 410 b= 410 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.78 m ocynk 1,90 1,90 Ogólne

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.07 m ocynk 1,54 1,54 Ogólne

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 1,00 Ogólne

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.61 m ocynk 0,31 0,61 Ogólne

W2 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66 Ogólne

Wymiary


