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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH
1. Podstawa opracowania:
Projekt instalacji opracowano na podstawie:
- Projektu architektoniczno – budowlanego;
- Uzgodnień międzybranżowych;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami;
- Obowiązujące normy przepisy, materiały, katalogi i wytyczne do projektowania
instalacji c.o., wod.-kan., i wentylacji.
2. Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczeń piwnicznych.
Dla zapewnienia wentylacji pomieszczeń piwnicznych zaprojektowano instalację
wywiewną z zastosowaniem wentylatora kanałowego Venture Industries TD-500/150 3V
o wydajności obliczeniowej 330 m3/h (lub równoważnego).
Opis wentylatora
Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu
zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach
wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na
osiągnięcie wysokich ciśnień i wydajności przy minimalnym poziomie hałasu.
Oryginalna konstrukcja umożliwia konserwacje bez konieczności demontażu kanałów
wentylacyjnych.
Dane techniczne
Maksymalna wydajność
Ciśnienie statyczne
Napięcie
Natężenie prądu max.
Moc
Prędkość obrotowa
Temperatura pracy
Klasa izolacji silnika
Klasa zabezpieczenia
Ciśnienie akustyczne
Masa
Przekrój

560 m3/h
290 Pa
230 V
0,21 A
53 W
2590 obr/min
20-60 oC
B
IP 44
36 dB(A)
2,7 kg
Ø 160

Regulacja wydajności wentylatora za pomocą jednofazowego (230 V / 50Hz) regulatora
tyrystorowego REB firmy Venture Industries. Montaż ścienny nadtynkowy/podtynkowy w
obrębie wentylatora.
Wywiew powietrza wentylacyjnego za pomocą
kratek wywiewnych montowanych
bezpośrednio na kanale i króćców wywiewnych z kratką montowanych na zakończeniu
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kanału. Kratki wywiewne wyposażone w przepustnicę przeciwbieżną do dokładnej
regulacji wydajności. Kanał wywiewny przed króćcem wywiewnym zaopatrzony w
przepustnicę regulacyjną. Przewody wywiewne w systemie spiro ze stali ocynkowanej
wyprowadzone ponad dach, zakończone wyrzutnią pionową np. Alnor HAN Ø160.
Mocowanie przewodów do ścian i konstrukcji za pomocą systemowych mocowań dla
wentylacji producenta kanałów wentylacyjnych.
Kompensacja powietrza wywiewanego (nawiew powietrza) za pomocą nawiewników
okiennych i przez nieszczelności budynku.
Przebieg tras rurociągów i wymiary przedstawiono w części rysunkowej.
Wszystkie otwory dla przeprowadzenia instalacji wykonywać metodami nieudarowymi
poprzez wiercenie wiertłami koronowymi. Dokładna lokalizacje prowadzenia przewodów
wentylacji ustalić na etapie realizacji robót.
3. Prace remontowe z zakresu instalacji sanitarnych do wykonania w obiekcie.
Piwnica:
- Wymiana elementów grzejnika - zawory
- Wymiana uszczelek w zaworach z gwintem o śr. 25-32 mm
- Po wykonaniu prac próba instalacji centralnego ogrzewania wraz z odbiornikami.
Parter:
- Wymiana umywalek porcelanowych ze wspornikami z syfonem mosiężnym szt. 2
- Wymiana ustępów z miską porcelanową 'Kompakt' szt. 2
- Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z
tworzyw sztucznych na szafce szt. 1
- Wymiana baterii umywalkowej szt. 2
- Wymiana baterii zmywakowej szt. 1
- Wymiana elementów przyłączeniowych do armatury szt. 1
- Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 32 mm szt. 24
- Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach
4. Uwagi końcowe
Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe, tom I – budownictwo.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
str. 2

- Polskimi Normami.
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych” t. II z 1998r. – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe;
- Wszystkie materiały i urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać stosowne certyfikaty,
świadectwa zgodności lub atesty.
- Do wszelkich urządzeń wymagających obsługi lub konserwacji musi być
zapewniony dostęp przez odpowiedniej wielkości otwór rewizyjny. Rewizję taka
należy oznakować w sposób jasny i czytelny. Miejsca w których rewizje umożliwiają
dostęp do liczników należy oznaczyć kropką o średnicy ok 1cm w kolorze
niebieskim.
- W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów bph i p.poż..
- Dopuszcza się zastosowanie innych typów urządzeń niż w projekcie.
Urządzenia zamienna muszą mieć parametry nie gorsze lub lepsze od tych
zastosowanych w projekcie a warunkiem ich zastosowania jest uzyskanie
zgody Inwestora oraz Projektantów.

mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski
upraw. do projektowania w budownictwie
w specjalności instalacyjnej nr LBS/0035/P00S/10
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