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I. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji dla Filii Urzędu Pocztowego Radzionków 1 w Radzionkowie. Filia Urzędu
Pocztowego zlokalizowana będzie w istniejącym budynku przy ul. Unii Europejskiej 1
w Radzionkowie.
Modernizacja instalacji związana jest z adaptacją i dostosowaniem Filii Urzędu do
wymagań Inwestora.
Zadaniem instalacji w lokalu będzie zapewnienie odpowiednich warunków
higieniczno-sanitarnych, a także komfortu cieplnego w Urzędzie Pocztowym.
1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
 instalację wodociągową zasilającą zlewozmywak w pom. socjalnym;
 instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki ze zlewozmywaka;
 instalację grzewczą zasilającą wodną kurtynę powietrzną;
 instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej;
 instalację klimatyzacji pomieszczeń lokalu.
Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje
robót budowlanych
doprowadzenia energii elektrycznej do poszczególnych urządzeń.

oraz

1.3 Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią poniższe materiały:
 rysunki architektoniczne;
 uzgodnienia z Inwestorem oraz z projektantami innych branż;
 aktualne normy i przepisy branżowe.
1.4 Stan istniejący
Przedmiotowy lokal wyposażony jest w:
 instalację wodociągową, która opomiarowana jest przy pomocy wodomierza
zlokalizowanego w szafce nadtynkowej w pom. 0.3. Zestaw wodomierzowy
składający się z zaworów odcinających i wodomierza, a także zawór
antyskażeniowy oraz elektromagnetyczny pozostają bez zmian. Bezpośrednio
za wejściem wody do lokalu znajduje się odgałęzienie na wodę p.poż., które
również nie ulega zmianie.
 instalację kanalizacji sanitarnej – w narożu pom. 0.4 zlokalizowany jest pion
kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku.
 instalację c.o. zasilającą elementy grzejne w postaci grzejników.
 instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej – zgodnie z projektem
powykonawczym strumień powietrza wywiewanego z pom. 0.1 wynosi
320m3/h, natomiast z toalety 50 m3/h. W lokalu nie ma zamontowanych
anemostatów wyciągowych. Do lokalu nie dostarczane jest powietrze świeże
o wywiewanym strumieniu powietrza.
1.5 Opis rozwiązania projektowego
1.5.1. Instalacja wodociągowa
W ramach adaptacji pomieszczeń należy zdemontować umywalkę z pom. 0.3., a
zamontować zlewozmywak w pom. 0.2. Ciepła woda użytkowa do zlewozmywaka
wytwarzana będzie lokalnie w istniejącym, pojemnościowym, elektrycznym
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ogrzewaczu wody o pojemości 10l zamontowanym nad umywalką w pom. 0.4.
Zgodnie z WT (§ 120.2a) instalacja wodociągowa ciepłej wody umożliwia
przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji bez obniżania trwałości instalacji.
Istniejący podgrzewacz zapewnia uzyskanie w punkcie czerpalnym temperatury
wody nie niższej niż 70oC i nie wyższej niż 80oC (max. temperatura pracy
podgrzewacza wynosi 80oC).
Przewody wodociągowe zasilające zlewozmywak należy prowadzić w bruździe
ściennej ze spadkiem 3‰ w kierunku przeciwnym do przepływu wody. Przewody
należy układać równolegle do siebie w następujący sposób: przewód wody zimnej, a
nad nim przewód wody ciepłej. Na rysunku przedstawiono miejsce włączenia do
istniejącej instalacji wodociągowej – rejon demontowanej umywalki.
Zlewozmywak należy zasilić przewodami z rur tworzywowych wielowarstwowych
dedykowanych do wody pitnej (temp. max. pracy 90 o).
Na podejściu do baterii sztorcowej należy zamontować kątowe zawory odcinające.
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnej z przewodami zasilającymi należy
wykonać przy pomocy giętkich przewodów o splocie metalowym.
Sposób
prowadzenia
przewodów
wodociągowych
powinien
zapewniać
samokompensację wydłużeń termicznych.
Dobór średnic rurociągów przyjęto wg normy PN-92/B-01706.
Przewody wodociągowe należy zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej
zgodnie z Dz. U. 75 wraz z późniejszymi zmianami.
Okresowo projektuje się przegrzew wody ciepłej o temp. > 60 oC celem
zabezpieczenia instalacji przeciwko bakteriom legionella.
Pozostałą część instalacji należy pozostawić bez zmian.
1.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki ze zlewozmywaka należy odprowadzić do odbiornika przy wykorzystaniu
odpływu po zdemontowanej umywalce. Na trójniku pod zlewozmywakiem należy
zamontować zawór napowietrzający w celu wyrównania ciśnienia w instalacji.
Przewód odpływowy należy wykonać z rur PVC o średnicy 50mm. Podejście należy
poprowadzić z min. spadkiem równym 2%.
W przypadku stwierdzenia, iż podłączenie zlewozmywaka do istniejącego przewodu
odpływowego jest niemożliwe, należy wymienić odcinek kanalizacji sanitarnej od
przyboru do wpięcia do istniejącego pionu z zachowaniem wymaganych spadków.
Na istniejącym pionie kanalizacyjnym powinna być zamontowana rewizja.
Pozostałą część instalacji należy pozostawić bez zmian.
1.5.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu (tj. średnice przewodów
doprowadzających ciepło do lokalu) pozwala na montaż kurtyny powietrznej z
nagrzewnicą wodną nad drzwiami wejściowymi. Projektuje się kurtynę o zakresie
mocy grzewczej od 7,5-10,0kW, np. model 100WHN firmy VTS. Maksymalny
wydatek powietrza kurtyny wynosi 1880m3/h. Zasilanie kurtyny – 230V, 1 faza.
Jako element regulacyjny przy kurtynie powietrznej należy zamontować zawór
dwudrogowy z siłownikiem. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez sterownik
urządzenia. W najwyższych punktach instalacji zasilającej kurtynę należy
zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.
W części rysunkowej przedstawiono prawdopodobne miejsce włączenia do
istniejącej instalacji c.o. Zasilanie kurtyny należy wykonać przewodami o średnicy
22x1,5mm.
W przypadku stwierdzenia, iż średnica przewodów zlokalizowanych w stropie
podwieszanym nie została przewidziana pod zasilanie kurtyny, przewody należy
wymienić dostosowując średnicę do wymaganego obciążenia cieplnego dla danego
odcinka instalacji, tj. 28x1,5mm.
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Wszystkie grzejniki pozostają bez zmian.
1.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej
Ze względu na brak dopływu powierza świeżego do lokalu w ilości, która jest z niego
wywiewana, projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej.
Powietrze dostarczane do pomieszczeń będzie zasysane przez czerpnię dachową
umieszczoną na podstawie dachowej, filtrowane wstępnie, podgrzewane, filtrowane
wtórnie a następnie nawiewane do pomieszczeń poprzez elementy nawiewne, tj.
zawór i anemostat kwadratowy.
Na dachu projektuje się dachową czerpnię powietrza o średnicy 250mm. Zgodnie
z danymi udostępnionymi przez Wynajmującego, wyrzutnie zlokalizowane na dachu
budynku są z wyrzutem pionowym i znajdują się w odległości > niż 6,0m. Wywiewka
kanalizacyjna znajduje się również w odległości > niż 6,0m od projektowanej czerpni.
Czerpnię należy usytuować na dachu na podstawie dachowej w taki sposób, aby
dolna krawędź otworu znajdowała się co najmniej 0,4m powyżej powierzchni, na
której jest zamontowana. Dodatkowo należy sprawdzić czy istniejące wyrzutnie
usytuowane są co najmniej 1,0m ponad czerpnią. W celu podgrzania powietrza do
wymaganej temperatury projektuje się kanałową nagrzewnicę elektryczną o
wydajności 6,0kW, np. model CB 250-6,0 400V/2, której króćce przyłączeniowe
wyposażone są w uszczelki gumowe. Nagrzewnica wyposażona jest w termostat
zabezpieczający przed przegrzaniem.
Bezpośrednio za nagrzewnicą należy zamontować wentylator kanałowy o wydajności
370m3/h, np. model TD-500-160 3V. Max. pobór mocy elektrycznej wynosi 44W,
1 faza.
Wszystkie urządzenia, tj. filtry, nagrzewnicę i wentylator należy montować na odcinku
pionowym od czerpni powietrza.
Przejście przewodu wentylacyjnego przez dach należy bardzo dokładnie uszczelnić i
wykonać stosowne obróbki blacharskie.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego w pomieszczeniach realizowane będzie
przez sieć kanałów wentylacji mechanicznej nawiewnej prowadzonych w przestrzeni
stropu podwieszanego.
Zaprojektowano kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym. Wszystkie kanały oraz
kształtki należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN. Dopuszcza
się zastosowanie kanałów elastycznych o max. długości 1,5m, doprowadzających
powietrze bezpośrednio do elementu nawiewnego. Wszystkie kanały należy izolować
termicznie warstwą wełny mineralnej o grubości 4cm w osłonie z folii aluminiowej.
Kanały wentylacyjne należy montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Producenta. Elementy i kanały wentylacyjne winny być montowane za pomocą
typowych systemów mocowania i zawiesi do konstrukcji i ścian budynku. Kanały
muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich sztywność nie pozostawała
naruszona. Przewody z blachy nie powinny wykazywać odkształceń wywołujących
efekty akustyczne. Sposób montażu musi uwzględniać i spełniać wszystkie wymogi
wytrzymałościowe zgodnie z PN oraz przepisami bezpieczeństwa BHP. Dopuszcza
się zabudowę urządzeń w taki sposób, aby możliwy był do nich dostęp w celach
serwisowych.
W związku z faktem, iż w lokalu wykonana została instalacja wentylacji mechanicznej
wyciągowej przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń znajdujących się na linii
nawiewnej należy sprawdzić:
 rzeczywistą wydajność na kanałach wyciągowych w lokalu;
 czy wyciąg z toalety jest indywidualny czy połączony z wyciągiem z części
socjalnej;
 czy zamontowana jest klapa zwrotna w przypadku łącznego wyciągu;
 czy wentylacja wyciągowa działa prawidłowo i jest odgrzybiona.
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W razie rozbieżności wydajności pomiędzy wywiewem a nawiewem należy
dostosować wydajności na linii nawiewnej do wywiewnej oraz sprawdzić
parametry pracy urządzeń na linii nawiewnej w celu uniknięcia
przewymiarowania urządzeń.
1.5.5. Instalacja klimatyzacji
W lokalu projektuje się klimatyzację opartą o klimatyzator naścienny o wydajności
chłodniczej 3,5kW, np. model: CH-S12FTX5 firmy Cooper&Hunter. Klimatyzator
współpracuje z jednostką zewnętrzną zamontowaną na ścianie elewacyjnej budynku.
Parametry układu:
 Moc chłodnicza – 3,5kW
 Moc grzewcza – 3,6kW
 Moc elektryczna – max. 1,5kW; nominalnie 1,0kW
 Zasilanie – 200-240V, 1 faza
 Wymiary: jedn. wew.: 790x200x275mm
jedn. zew. : 842x320x596mm
 Średnica przyłączy instalacji chłodniczej: ciecz/ gaz : 6,35/9,52mm
 Czynik chłodniczy: R410A
 Urządzenie z pilotem bezprzewodowym, który steruje kierunkiem wypływu
powietrza, siłą nawiewu oraz pozwala na wyłączenie i włączenie urządzenia.
Jednostkę wewnętrzną należy połączyć z jednostką zewnętrzną za pośrednictwem
linii freonowej, tzn. przewodów chłodnczych wykonanych z miedzi w izolacji
kauczukowej oraz kabli sterujących.
Wraz z przewodami chłodniczymi należy ułożyć przewody zasilające w energię
elektryczną oraz przewody automatyki.
Lokalizacja zaprojektowanych urządzeń przedstawiona została w części rysunkowej
opracowania.
Skropliny powstające podczas pracy urządzenia należy odprowadzić przy użyciu
pompki skroplin do najbliższego odbiornika kanalizacji. Wpięcie skroplin do
odbiornika poprzez syfon. W celu odprowadzenia skroplin należy użyć rur klejonych
np. CPVC firmy NIBCO.
Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na konstrukcji wsporczej na wysokości
ok. 3,30m npt.
1.6 Uwagi
- Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny
być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek
z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany jest do
pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Montaż wszystkich urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją
Producenta.
- Należy zapewnić możliwość podwieszenia pod stropem pomieszczeń wszystkich
urządzeń i przewodów.
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać niezbędne atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opis zakończono: styczeń 2017r
Projektant:
mgr inż. Agnieszka Kubarek
nr upr. MAP/0297/PWBS/16
w specjalności instalacyjnej
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Sprawdzający:
mgr inż. Aleksander Szczurek
nr upr. MAP/0330/PWBS/16
w spec. instalacyjnej
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