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1. PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Dostawa i montaż instalacji wentylacji 

technologicznej na stałe związanej z linią pilotażową. 

  
 
2. DANE WYJŚCIOWE WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

 
  
W oparciu o polskie normy przyjęto następujące parametry powietrza zewnętrznego:  
ZIMA: temperatura -18oC, wilgotność 100% (II strefa)  
LATO: temperatura +30oC, wilgotność 45% (II strefa)  
 
Dla pomieszczeń w okresie zimy przyjęto temperaturę zgodnie z projektem CO, wilgotność powietrza wynikowa.  
Dla pomieszczeń wyposażonych w wentylację mechaniczną założono temp. 24oC, wilgotność wynikowa. 

 

3. UKŁADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

 

3.1. Opis układu wentylacji N1/W1 
 

Układ wentylacji N1/W1 jest odpowiedzialny za dostarczenie powietrza dla potrzeb technologicznych i bytowych  
laboratorium wdrożeniowego NanoPure oraz usuwanie powietrza bytowego z pomieszczeń technologicznych.  
Układ ten kwalifikuje się do instalacji standardowych - materiał kanałów blacha ocynkowana, klasa szczelności  
A. 
 

Do dystrybucji powietrza wentylacyjnego dla potrzeb pomieszczeń laboratorium NanoPure należy zastosować 

centralę wentylacyjną – wewnętrzną wyposażoną w: 

• Wymiennik powietrza – przeciwprądowy; 

• Nagrzewnicę wodną; 

• Chodnicę freonową; 

• Zintegrowaną automatykę umożliwiającą regulację pracy centrali wentylacyjnej, sprawdzenie czystości 

filtrów, zabezpieczenie antyzamrożeniowe nagrzewnicy i wymiennika ciepła oraz współpracę z dwoma 

regulatorami zmiennego wydatku VAV; 

• Filtry klasy F7; 

• Energooszczędne wentylatory nawiewny i wyciągowy; 

• Obudowę zapewniającą odpowiednią izolacyjność akustyczną i termiczną; 

Centrala wentylacyjna w czasie działania laboratorium działać będzie z ze stałą wydajnością nawiewną wynoszącą  

5080 m3/h i zmienną wydajnością wyciągową w zakresie 2900 – 4700 m3/h. Za regulację ilości powietrza 

usuwanego z pomieszczeń odpowiadać będzie regulacja instalacji na poziomie centrali wentylacyjnej 

współpracującej z regulatorami zmiennej wydajności (VAV) zlokalizowanej w części technologicznej.  

Z uwagi na zmienny charakter procesów technologicznych w laboratorium i współpracujących z nimi układów 

wentylacyjnych, na odejściach  do stref technologicznych wyposażonych w indywidulane i zmienne w czasie  

odciągi technologiczne zaprojektowano regulatory zmiennego wydatku o oznaczeniach VAV1 i VAV2. Dla odejść 

wentylacyjnych do stabilnych stref wentylacyjnych należy zainstalować regulatory stałego wydatku, w instalacji 

przewidziano dwa takie regulatory oznaczone jako CAV 1 i CAV2. Zadaniem regulatorów CAV jest utrzymanie 

stałej ilości powietrza wentylacyjnego, bez względu na zmienne warunki panujące w pozostałych obszarach obiektu 



budowlanego. Dla regulatorów przepływu VAV i CAV należy przewidzieć automatyczne układy regulacyjne 

zapewniające uzyskanie założonych wydajności w zależności od panującego ciśnienia  w danym obszarze / kanale 

wentylacyjnym.  

Powietrze dla potrzeb centrali wentylacyjnej doprowadzone zostanie poprzez kanał czerpny podłączony do 

zbiorczej czerpni ściennej o wymiarach 1800 x 600 zlokalizowanej we wschodniej ścianie budynku. 

Regulacja wydajności na regulatorach: 

• Dla VAV1 RAVAV1: Zakres pracy Vmin = 900 m3/n, V max=2100 m3/h regulowany przez regulator 

naścienny pracujący na podstawie wskazań kanałowego czujnika ciśnienia w funkcji nadążnej o płynnej 

zmianie wydajności w zakresie min - max, 

•  Dla VAV2 RAVAV2: Zakres pracy Vmin = 0 m3/n, V max=600 m3/h regulowany przez regulator 

naścienny pracujący na podstawie wskazań kanałowego czujnika ciśnienia w funkcji dwupołożeniowej, 

• Dla CAV1 RAVAV3: Przepływ stały Vnom = 800 m3/h regulowany przez regulator naścienny, 

• Dla CAV2 RAVAV4: Przepływ stały Vnom = 1200 m3/h regulowany przez regulator naścienny, 

Elementy nawiewne i wywiewne instalacji 

Elementy nawiewne 

W części technologicznej instalacji przewidziano kanałowe kratki nawiewne wyposażone w regulowane lamele 

nawiewne oraz przepustnice uchylne. W części socjalnej jako zakończenia wentylacyjne należy stosować 

nawiewne zawory wentylacyjne. 

Elementy wywiewne 

W części technologicznej instalacji przewidziano kanałowe kratki wywiewne wyposażone w regulowane lamele 

nawiewne oraz przepustnice uchylne, w części  magazynowej i w sterowni jako zakończenia kanałów 

wentylacyjnych  należy stosować wywiewne zawory wentylacyjne. 

3.2. Opis układu wentylacji WT1 
 

Układ wentylacji WT1 jest układem technologicznym o szczególnych wymaganiach w zakresie materiału i 

szczelności. Układ wentylacji technologicznej WT1 uruchamiany będzie w trakcie procesów produkcyjnych strefy 

reaktorów i prasy. Całość instalacji należy wykonać z przewodów chemoodpornych – samogasnących (PP ).  Układ 

Wt1 obsługiwać będzie trzy ramiona elastyczne, które stanowić będą odciągi miejscowe dla źródeł zanieczyszczeń 

generowanych podczas reakcji zachodzących w reaktorach oraz generowanych podczas odsączania produktu na 

prasie. 

Wydajność instalacji wyciągowej ustalono na podstawie założeń i ustaleń technologicznych zebranych w poniższej 

tabeli, przy założonym przepływie powietrza przez filtr wynoszącym 2s.: 

określenie parametru symbol 
wartość 
oblicz. 

jednostka 

Określenie ilości powietrza  

zakładana prędkość porywania v 0,75 m/s 

zakładana średnica końcówki ssawnej d 0,2 m 

przekrój F 0,031 m2 

obliczeniowa odległość ssawki od punktu w którym 
przyjęto v=0,75 m/s x 0,1 m 

strumień objętości powietrza odciągany przez 
ssawkę  V=(10*x2+F)*vx 0,09855 m3/s 400 m3/h 



Określenie wstępnych parametrów filtra  

obliczeniowa maksymalna prędkość powietrza w 
filtrze vmax 1,5 m/s 

ilość powietrza transportowanego przez filtr Vf 1200 m3/h 0,3333 m3/s 

przekrój złoża filtracyjnego Fmin 0,22 m2 

min. średnica złoża filtracyjnego dmin 0,64 m 

średnica złoża filtracyjnego  (obliczeniowa)  df 1 m 

przekrój złoża filtracyjnego  (obliczeniowy)  Ff 0,785 m2 

predkość obliczeniowa filtracji  vf 0,4 m/s 

wymagana wysokość złoża filtracyjnego hf 0,8 m 

opór powietrza  dla vf=0,4 m/s dpf 1,6 kPa 

 

Powietrze usuwane za pośrednictwem elastycznych, chemoodpornych ramion, poprzez system kanałów 

chemoodpornych odprowadzone zostanie do zbiorczego kanału, skąd  odprowadzone zostanie do filtra ze złożem 

aktywowanego węgla (WF1) . Za obsługę instalacji odpowiadać będzie wentylator kanałowy w wykonaniu 

chemoodpornym (WT1)  pracujący z wydajnością do 1200 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym na poziomie 1600 Pa. 

Układ uruchamiany będzie w przypadku włączenia, któregokolwiek  z urządzeń technologicznych z obszaru 

reaktorów i prasy. Powietrze po podczyszczeniu w filtrze usunięte zostanie poprzez kanał wyrzutowy do dachowej 

wyrzutni. Po podczyszczeniu, układ powinien być wolny od jakichkolwiek substancji toksycznych i agresywnych, 

ze względów bezpieczeństwa należy jednak całość instalacji – łącznie z kanałem wyrzutowym wykonać jako 

chemoodporny w podwyższonej klasie szczelności. 

3.3. Opis układu wentylacji WT2 
 
Układ wentylacji WT2 jest układem technologicznym wywiewnym o standardowych wymaganiach w zakresie 

materiału i szczelności. Układ WT2 jest układem wywiewnym z suszarni rozpyłowej. Instalację wywiewną z suszarni 

należy wyprowadzić ponad dach do wyrzutni dachowej. Ze względu na temperaturę transportowanego czynnika, 

całość instalacji należy izolować ciepłochronnie. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, suszarnia rozpyłowa 

posiada wbudowany wentylator i filtr o wysokiej skuteczności filtracyjnej i nie wymaga stosowania dodatkowego 

wspomagania w zakresie wspomagania przepływu czynnika i jego filtracji. 

3.4. Opis układów wentylacji NT3/WT3 
 

Układy wentylacji NT3 / WT3 są układami technologicznymi odpowiedzialnym za doprowadzenie i odprowadzenie 

powietrza wentylacyjnego do modułu rekuperacyjnego zintegrowanego w suszarni komorowej. Układy wentylacji 

NT3 / WT3 posiadają standardowe wymagania w zakresie materiału i szczelności. Instalację nawiewną należy na 

całej długości prowadzić w otulinie zabezpieczającej przed kondensacją pary wodnej i doprowadzić do ściennej 

czerpni powietrza. Instalację wywiewną z suszarni należy wyprowadzić ponad dach do wyrzutni dachowej. Ze 

względu na temperaturę transportowanego czynnika, całość instalacji należy izolować ciepłochronnie. Zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi, suszarnia komorowa posiada wbudowane wentylatory i filtry o wysokiej skuteczności 

filtracyjnej i nie wymaga stosowania dodatkowego wspomagania w zakresie wspomagania przepływu czynnika i 

jego filtracji. 

 
 
3.5. Opis układu wentylacji WT4/ NT4 
Układ wentylacji WT4 jest układem technologicznym wywiewnym o standardowych wymaganiach w zakresie 

materiału i szczelności. Układ WT4 jest układem wywiewnym z pomieszczenia sprężarkowni. Instalację wywiewną 

z suszarni należy wyprowadzić ponad dach do wyrzutni dachowej. Za dystrybucję powietrza w układzie 



wentylacyjnym odpowiadać będzie wentylator  WT/4, który zasysać będzie powietrze poprzez osiatkowany króciec 

ssawny zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.  Układ W4 pracować będzie dwubiegowo 100 /400 m3/h w 

funkcji temperatury. Po przekroczeniu 30 oC regulator termostatyczny powinien przełączyć pracę wentylatora na 

wyższa bieg zapewniając 400 m3/h.  Poniżej temperatury granicznej układ pracować będzie z wydajnością 

nominalną wynoszącą 100 m3/h. Napływ powietrza do pomieszczenia sprężarkowni zapewni kanał nawiewny typu 

Z 300x 300 wyprowadzony do zbiorczej czerpni ściennej o wymiarach 1800 x 600 mm. Układ wentylacji nawiewnej 

należy na całej długości prowadzić w otulinie zabezpieczającej przed kondensacją pary wodnej. 

3.6. Urządzenia filtrowentylacyjne  WF1-2 
Urządzenia filtrowentylacyjne WF1-2  przeznaczone do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych powstających przy rozmaitych procesach produkcyjnych. Są skuteczne  przy usuwaniu pyłów suchych 

powstających przy procesach, przy których występuje emisja drobnych pyłów.  W każdym z urządzeń przewidziano 

montaż filtra wstępnego – siatkowego, filtra nabojowego oraz filtra końcowego filtra z węgla aktywowanego. 

Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna przekraczać +60°C. Dzięki automatycznie 

oczyszczanym filtrom nabojowym cząsteczki pyłu są oddzielane na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są 

okresowo strzepywane impulsami sprężonego powietrza. Dla potrzeb obiektu przewidziano dwa mobilne 

jednostanowiskowe urządzenia filtracyjne. 

3.7. Opis układu wentylacji Us1 
Układ Us1 odpowiedzialny jest za odprowadzenie spalin z suszarni komorowej. Należy wykonać go z izolowanych 

kanałów z blachy kwasoodpornej, typowych dla instalacji kominowych dla układów z zamkniętą komorą spalania. 

Przewód wyrzutowy należy wyprowadzić ponad wyrzutnię dachową i zakończyć systemowym kominkiem 

wyrzutowym. 

4. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

 

Nr i nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchn
ia A[m2] 

Wysokoś
ć h[m] 

Kubatur
a K[m3] 

Zakładana 
ilość 

wymian 

Ilość 
powietrz

a 
nawiew. 
Vn[m3/h

] 

Ilość 
powietrz

a 
wywiew. 
Vn[m3/h

] 

Krotnoś
ć 

uzyskan
a 

Układy 
wentylacyjne 

P0.04 
Magazyn 
produktów 

43 4,65 199,95 1 inf 200,0 1,0 N1/W1, 

P0.05 
Magazyn 
produktów 

44,4 4,65 206,46 1 inf 200,0 1,0 N1/W1, 

P0.01 aHala 
produkcyjna - 
część mokra 

132,21 4,65 614,78 4 2250,0 2400,0 3,9 N1/W1, WT/1- 

P0.01  Hala 
produkcyjna - 
część sucha 

88,91 4,65 413,43 4 1400,0 1800,0 4,4 
N1-/W1, 

WT/2-, WT/3- 

P0.02 Śluza 5,52 4,65 25,668 10 500,0 eksf. 19,5 N1-, 

P0.03 
Sprężarkownia 

4,19 4,65 19,484 
lato 20 inf 400,0 20,5 

Nt4-, Wt4-, 
zima 5 inf 100,0 5,1 

P0.06 
Sterownia 

15,98 4,65 74,307 2 150,0 100,0 2,0 N1/W1, 

P0.12 Hall 5,15 4,65 23,948 1 150,0 eksf. 6,3 N1-, 

P0.11 WC 3,65 4,65 16,973 2 inf 50,0 2,9 Wc/1-, 



P0.07 Pom. 
Socjalne 

9,05 4,65 42,083 2 inf 100,0 2,4 Ws/1-, 

P0.14 
Przebieralnia 

4,32 4,65 20,088 5 100,0 eksf. 5,0 N1-, 

P0.09 
Przebieralnia 

4,24 4,65 19,716 5 100,0 eksf. 5,1 N1-, 

P0.15 
Łazienka 

7,96 4,65 37,014 2 inf 100,0 2,7 Ws/1-, 

P0.10 
Łazienka 

7,96 4,65 37,014 2 inf 100,0 2,7 Ws/1-, 

P0.08 
Komunikacja 

7,13 4,65 33,155 1 30,0 30,0 0,9 N1-, Ws/1-, 

 

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ I 

ICH PARAMETRÓW ZASILANIA 

CW/N1-W1 
centrala wentylacyjna CN/N1-W1 nagrzewnicą wodną 80 kW, chłodnicą freonową 38,6 kW, 
wentylatory o mocy 4,4 i 2,9 kW  wymiennik glikolowy z automatyką  

CAV01,CAV02 Regulatory stałego wydatku 

CAV01,CAV02 Regulatory zmiennego  wydatku 

RAVAV1 -
RAVAV4 

Sterowniki regulatorów VAV i CAV 

Wt/1 
wentylator promieniowy, chemoodporny Harmann Helis (3000 W / 400V / 3 /50Hz) q = 1200 
m3/h dp = 1600 Pa 

F(Wt)/1 Filtr ze złożem węglowym wg wytycznych technologii 

Wt/4 
wentylator kanałowy Venture Industries TD-500/160 ECOWATT (50 W / 230V / 1 /50Hz) q = 
400 m3/h dp = 120 Pa 

Wf/1 , Wf/2 
urządzenie filtrowentylacyjne UFO 1- MN -S (2200 W / 400V / 3 /50Hz) z włókniną z węgla 
aktywnego 

 



6. PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH OSPRZĘT 

 
• Przewody wentylacyjne standardowe prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira 275 

g/m2 o grubości odpowiedniej do wymiarów kanału, jego funkcji w instalacji (np. kanały oddymiające) i 

ciśnienia powietrza. Wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi, materiałami uszczelniającymi, 

montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. Kształtki w 

wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy kształtek o boku mniejszym od 400 mm).  

• Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 

silikonowej.  

• Przewody wentylacyjne okrągłe standardowe  z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira 275 

g/m2 o grubości odpowiedniej dla wymiarów kanału, jego funkcji w instalacji i ciśnienia powietrza wraz z 

kształtkami, elementami, materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali 

ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania.  

• Połączenia kanałów okrągłych – kielichowe, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną.  

• Połączenia kanałów okrągłych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.  

• Kanały wentylacyjne instalacji z okapów powinny być wykonane w klasie szczelności B zgodnie z PN-B-

76001 (kanały o podwyższonej szczelności). Pozostałe kanały należy wykonać w klasie szczelności A 

(kanały o normalnej szczelności).  

• Kanały wywiewne z okapów należy wykonać w technologii zapewniającej maksymalną gładkość 

powierzchni wewnętrznych kanałów, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń. Nie należy stosować 

kanałów łączonych przy pomocy kołnierzy nasuwanych na końce przewodów, lecz kanały i kształtki z 

kołnierzami wywijanymi z blachy kanału, zapewniającymi odpowiednio gładką powierzchnie połączeń.  

• Na przewodach, w miejscach niezbędnych do regulacji a w szczególności na rozgałęzieniach przewodów 

wentylacyjnych oraz przy nawiewnikach i wywiewnikach (o ile nie są one wyposażone w urządzenia 

regulacji wydatku zapewniające poprawne wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) 

należy zainstalować przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposażone w odpowiednie króćce 

umożliwiające pomiar spadku ciśnienia lub prostokątne jedno- i wielopłaszczyznowe przepustnice 

regulacyjne.  

• Wszelkie otwarte zakończenia przewodów wentylacyjnych (na przykład króćce wywiewne umieszczone 
nad stropem podwieszonym) należy zabezpieczyć siatką z drutu stalowego, ocynkowanego.  

• Czerpnie i wyrzutnie zewnętrzne montowane do kanałów wentylacyjnych lub elementów budowlanych 
muszą mieć wykonane ramy i żaluzje z blachy stalowej, ocynkowanej, profilowanej uniemożliwiającej 
przedostawanie się opadów atmosferycznych do wnętrza kanałów oraz być wyposażone w siatkę ze 
stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkości oczek max 20 x 20 mm.  

• Anemostaty wentylacyjne, nawiewne, kwadratowe oraz okrągłe, o wirowym sposobie nawiewu powietrza 
wraz ze skrzynkami rozprężnymi. Nawiewniki przeznaczone do wprowadzenia powietrza w wysoką 
indukcją składające się z tłoczonego nawiewnika czołowego z rozmieszczonymi promieniowo 
przestawianymi indywidualnie kierownicami powietrza z elementami wyrównującymi przepływ, 
nawiewnik czołowy montowany poprzez śrubę centralną i trawersy. Anemostaty mogą służyć również 
jako elementy wywiewne.  

• Kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi, elementami 
regulacyjnymi typu przepustnica wielopłaszczyznowa. W przypadku konieczności montażu kratki 
bezpośrednio na kanale powinny być wyposażone w elementy regulacji wydatku do montażu na kanale 
typu przepustnica uchylna, lakierowane na dowolny kolor z palety RAL.  

• Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej, pierścieniowe z uszczelką talerza, z 
gwintowanym trzpieniem i przeciwnakrętką ze stali ocynkowanej umożliwiającymi regulację wydatku, z 
ramką montażową, lakierowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.  

• Ścienne czerpnie powietrza o konstrukcji żaluzjowej zabezpieczającej przed opadami atmosferycznymi, 
zapewniające min 60% wolnego przekroju, zabezpieczone siatką z drutu stalowego ocynkowanego o 
oczkach 20 x 20 mm wraz z kompletem materiałów montażowych.  



• Ścienne wyrzutnie powietrza o konstrukcji żaluzjowej zabezpieczającej przed opadami atmosferycznymi, 
zapewniające min 60% wolnego przekroju, zabezpieczone siatką z drutu stalowego ocynkowanego o 
oczkach 20 x 20 mm wraz z kompletem materiałów montażowych.  
 

Podstawowy materiał kanałów blacha stalowa ocynkowana:  
Minimalne grubości blach – kanały prostokątne:  
 
Wymiar dłuższego boku       Grubość blachy  
100 – 400 (włącznie) [mm]      0,6 mm  
500 – 800 (włącznie) [mm]      0,8 mm  
1000 – 2000 (włącznie) [mm]      1 mm  
Minimalne grubości blach – kanały okrągłe:  
 
Średnica kanału:        Grubość blachy  
63 – 200 (włącznie) [mm]       0,5 mm  
250 – 400 (włącznie) [mm]      0,6 mm  
500– 800 (włącznie) [mm]       0,8 mm  
 

• Rewizje  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać, w przewodach o przekrojach  
kołowych o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub/i trójniki z  
zaślepkami do oczyszczania. W przypadku przewodów o średnicy większej niż 200 mm należy stosować trójniki z  
otworami rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:  
 
Wymagane otwory rewizyjne  
 
100 x 300     dla średnic   d>200 mm  
200 x 400     dla średnic   200 mm<d <500 mm  
400 x 500     dla średnic   d>500 mm  
 
  
W przypadku otworów rewizyjnych na końcach przewodów, przekrój otworu rewizyjnego musi być równy 
przekrojowi poprzecznemu kanału wentylacyjnego. Otwory rewizyjne należy wykonywać na odcinkach poziomych  
w ten sposób by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 10 m, dodatkowo pomiędzy otworami nie  
powinno być zamontowane więcej niż dwa łuki lub kolana o kącie większym niż 45 st.. Do urządzeń   
zlokalizowanych ponad sufitem podwieszanym zapewnić dostęp przez demontowalne kasetony sufitowe  
 
Przed montażem wszystkich urządzeń należy zapoznać się z załączonymi do nich kartami DTR i montować  
urządzenia zgodnie z tymi kartami. Należy dokonywać okresowych przeglądów i konserwacji wszystkich  urządzeń 
zgodnie z załączonymi do urządzeń kartami DTR.  
 
 
7. SZCZELNOŚĆ INSTALACJI  

 
 Klasy szczelności instalacji określa norma PN-B-76001, która przewiduje dwie klasy czystości:  
- A o normalnej szczelności  
- B o podwyższonej szczelności  
Klasa A ma zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznych.  
 
Klasę B należy stosować w nadciśnieniowej instalacji wyciągowych, usuwających powietrze zawierających  
czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do  
pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie.  
 
 



Szczelność charakteryzuje wskaźnik f , który można określić ze wzorów:  
Dla klasy A f max = 32,57 x .p^1,612 [m/h]  
Dla klasy B f max = 199 x .p^1,551 [m/h]  
Gdzie:  
.p – różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem przewodu a otoczeniem , [Pa]; 
 

8. IZOLACJE 

 

• Kanały wywiewne systemów z odzyskiem ciepła (wewnątrz budynku) należy zaizolować matami z wełny 
mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadłym układem włókien w stosunku do 
powłoki z folii. Minimalna grubość izolacji: 30 mm. Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z 
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W 
miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. 
Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż 
izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.  

• Kanały wywiewne systemów bez odzysku ciepła wewnątrz budynku (w obszarach ogrzewanych): 
nieizolowane.  

• Kanały nawiewne systemów nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chłodzeniem powietrza 
prowadzone wewnątrz budynku: matami z wełny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z 
prostopadłym układem włókien w stosunku do powłoki z folii. Minimalna grubość izolacji: 40 mm. Styki 
izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy 
mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację należy 
wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych 
materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta.  

• W obszarach, w których izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenie przez 
ptaki lub gryzonie, i/lub wystawiona na wpływy atmosferyczne należy ją zabezpieczyć płaszczem z 
blachy aluminiowej o grubości minimum 0,6 mm.  

• Minimalna grubość izolacji, o ile powyżej nie określono wymagań ostrzejszych, powinna być zgodna z 
pkt. 1.5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 
2015r. poz. 1422).  

• Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy 
obudować elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścian działowych tych 
pomieszczeń.  

• Przewody wentylacji przechodzące przez oddzielenie pożarowego powinny być wyposażone w klapy 
pożarowe lub zabezpieczone izolacją ogniową w klasie odporności ogniowej przegrody.  

• Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanałów oraz nakładek 
samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. Na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także 
stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, 
powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków 
izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.  

• Kanały powietrza zewnętrznego prowadzone wewnątrz budynku oraz kanały transportujące powietrze o 
niskiej temperaturze wewnątrz budynku (np. wyrzut po przejściu przez wymiennik odzysku ciepła) 
należy zaizolować płytami ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o 
współczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej ě ≥ 7000 wg DIN 52615. Izolację należy 
wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Wykończenie powierzchni zewnętrznej farbą 
dostarczaną przez producenta izolacji.  

 

9. TŁUMIKI 

• Jako prostokątne tłumiki akustyczne należy stosować kanałowe tłumiki akustyczne w wykonaniu 
kulisowym. Obudowa tłumików powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, z dodatkowymi 



usztywnieniami. Kulisy tłumików powinny być w części pokryte blachą stalową, ocynkowaną. 
Wypełnienie kulis z materiału dźwiękochłonnego, niemającego wpływu na zdrowie człowieka, z wełny 
mineralnej, laminowanej warstwą włókna szklanego, zabezpieczającego powierzchnie kulis przed 
ścieraniem przy prędkościach powietrza do 20 m/s, impregnowane i odporne na wilgoć, i butwienie, 
niepalne zgodnie z PN 2862 [klasa A2]. Kulisy tłumików powinny być wyposażone w tzw. kierownice, z 
aerodynamicznym kształtem ram. Należy stosować typy o podwyższonej zdolności tłumienia w zakresie 
niskich częstotliwości. Tłumiki powinny być wyposażone w ramki przyłączeniowe. Po stronie 
zewnętrznej tłumiki powinny być dodatkowo pokryte blachą w celu podwyższenia zdolności tłumiących w 
niskich częstotliwościach. Zakres zdolności tłumiącej określony w pełnym zakresie oktawowym [63 – 
8000 Hz]. Tłumik do montażu w dowolnej pozycji.  

• Jako okrągłe tłumiki akustyczne tłumiki puste oraz tłumiki z dodatkowym rdzeniem tłumiącym. Tłumiki 
puste powinny mieć obudowę zewnętrzną i wewnętrzny przewód perforowany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Wypełnienie tłumika [gr izolacji 50 lub 100 mm] powinien stanowić materiał 
dźwiękochłonny nie mający wpływu na zdrowie człowieka, niepalny zgodnie z PN, chroniony przed 
ściskaniem podczas przepływu powietrza za pomocą ekranu z włókna szklanego. Połączenie wlotu i 
wylotu powietrza z kanałami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kołnierz lub połączenie z uszczelką 
wargową.  

• Jako okrągłe tłumiki mogą być w zależności od potrzeby stosowane tłumiki elastyczne lub sztywne 
wykonane z aluminiowej obudowy zewnętrznej i wewnętrznej o grubości izolacji 25 lub 50 mm, materiał 
dźwiękochłonny – niepalny zgodnie z PN.  

 

10. WYTYCZNE INSTALACJI 

 
10.1. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE  
Należy zasilić elektrycznie wszystkie urządzenia występujące w projekcie wentylacji, mianowicie: centrale  
wentylacyjne, wentylatory, regulatory zmiennego wydatku, elementy automatyki oraz agregat wody lodowej .  
 
10.2. WYTYCZNE CO  
Należy doprowadzić instalację grzewczą do centrali wentylacyjnej N1/W1. Podłączenie nagrzewnicy wyposażyć  
w systemowy układ zmieszania pompowego, stanowiący dodatkowe wyposażenie centrali.  
 
10.3. WYTYCZNE BUDOWLANE  
Należy wykonać otwory stropach oraz w ścianach wg odrębnego opracowania dla przeprowadzenia kanałów  
wentylacyjnych. Należy wykonać izolowany termicznie cokół budowlany wystający 40cm ponad połać dachu dla  
projektowanej wyrzutni. Agregat chłodniczy posadowić na podeście wsporczym. Centralę wentylacyjną należy  
posadowić na  
 
10.4. WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE  
Przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego wykonać poprzez montaż klap pożarowych w klasie  
EIS120 i 60. Należy zapewnić wyłączenie instalacji wentylacji w czasie wykrycia pożaru. Całość instalacji w  
szachcie prowadzić w obudowie klasy EIS 60.  
 
10.5. UWAGI KOŃCOWE  
Na wszystkich instalacjach wentylacji mechanicznej należy montować klapy rewizyjne w celu okresowego  
czyszczenia kanałów wentylacyjnych o odpowiednich wymiarach i w odpowiednim rozstawie zgodnie z  
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji  
Wentylacyjnych 
 
 11. INSTALACJA CHŁODNICZA  

 
 Dla potrzeb chłodnicy freonowej należy zamontować agregat chłodniczy na dachu budynku. Charakterystyka  
agregatu:  
 
Wydajność chłodzenie kW 35,0  



Wydajność grzanie kW 38,0  
Częstotliwość HZ 50  
Napięcie V 380-415  
Max pobór prądu W 17300  
Max prąd A 28,6  
Poziom hałasu - jedn. zewnętrzna dB(A) 69  
Przepływ powietrza m3/h 12000  
 
Typ czynnika chłodniczego typ R410A  
Ilość czynnika chłodniczego kg 7,2  
Średnica rur przyłączeniowych - ciecz cal/mm 12,0  
Średnica rur przyłączeniowych - gaz cal/mm 28,0  
Długość rurociągu m 50  
Różnica wysokości m 30  
Wymiary (dł x wys x szer) mm 1260x908x700  
Waga netto - jednostka zewnętrzna kg 201  
Zakres pracy temp. - chłodzenie °C -7~52  
Zakres pracy temp. - grzanie °C -7~52  
 
11.1. ORUROWANIE  
Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciśnienie projektowe  
4,2 MPa). Rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. Przewody należy  
podwieszać na obejmach systemowych do stropu lub ściany. Łączenia lutem twardym – połączenia nierozłączne  
wg wymagań normy PN-EN 387-2 . Odcinki prowadzone po dachu należy osłonić korytkami instalacyjnymi.  
 
11.2. IZOLACJA CIEPŁOCHRONNA  
Dla instalacji prowadzonej wewnątrz budynku zastosować otuliny o grubości 9 mm dla średnic do 28 mm i  grubości 
13 mm dla średnic powyżej 28 mm oraz dla wszystkich średnic instalacji poza budynkiem. Współczynnik  
przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien być gorszy niż 0,033W/m2K w temp. –20 oC oraz 0,040 W/m2K w  
temp. + 40oC .Do izolowania stosować otuliny z kauczuku syntetycznego.  
 
11.3. TEST SZCZELNOŚCI  
Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji. Instalację chłodniczą należy  
napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić  
przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07  
MPa. Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonanie próżni w instalacji.  Należy 
wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76  cm Hg, 
następnie pompa powinna pracować, przez co najmniej 1 godzinę. Instalację należy dopełnić czynnikiem  
chłodniczym w ilości podawanej przez producenta urządzeń , a następnie uruchomić i sprawdzić działanie  
urządzeń. Do napełniania instalacji zawsze używać wagi elektronicznej , a wielkość doładowanego czynnika  
powinna być zapisana na skrzynce kontrolnej. W celu poprawnej eksploatacji systemów należy przeszkolić osoby  
z ramienia Inwestora w zakresie obsługi urządzeń oraz dostarczyć instrukcje oraz certyfikaty.  
 
11.4. WYTYCZNE BUDOWLANE.  
Należy wykonać przebicia w ścianach oraz w stropach dla instalacji chłodniczych i instalacji skroplin. Przejście na  
zewnętrz głównych tras instalacji chłodniczej należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek przecieki.  
Należy uwzględnić miejsce montażu urządzeń zewnętrznych na dachu budynku. Urządzenia umiejscowić na 
standardowej konstrukcji stalowej.  
 
12. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
Zał. nr 1 Instalacje wentylacji mechanicznej technologicznej - rzut parteru  
Zał. nr 2 Instalacje wentylacji mechanicznej - rzut dachu  
Zał. nr 3 Instalacje wentylacji mechanicznej – przekrój A-A 


