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OPIS TECHNICZNY
1.

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji c.o. i wod-kan
dla prac remontowo-inwestycyjnych w pom. Filii UP Łódź 71 w Łodzi ul.
Bratyslawska 2.
Stan istniejący.
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to zespół pomieszczeń
w parterze wolnostojącego pawilonu handlowo - usługowego, z wejściem
głównym do Urzędu Pocztowego od strony południowej.
Całość wymurowana jest z pustaków ceramicznych oraz z cegły pełnej na
zaprawie c – w; ściany obustronnie otynkowane tynkiem c - w.
Wewnątrz ściany i sufity malowane farbą emulsyjną; na ścianach do
wysokości 2,1 m boazeria z płyty pilśniowej twardej laminowanej; w
pomieszczeniu wc do wysokości 1,6 m lamperie.
Posadzka w sali operacyjnej w części dla klientów wyłożona terakotą, w
wiatrołapie gres.
Posadzki w sali operacyjnej w części dla pracowników, na zapleczu, w
korytarzu oraz w wc wyłożone wykładziną pvc na podkładzie betonowym.
Okna pomieszczeń Urzędu Pocztowego drewniane zespolone, malowane
olejno w kolorze brązowym, w sali operacyjnej od wewnątrz w kolorze
białym.
Witryna od strony ul. Bratysławskiej wykonana z profili stalowych w kolorze
brązowym, szklona szybą pojedynczą; uchylne lufciki drewniane.
Okna zaplecza oraz sali operacyjnej okratowane od zewnątrz kratą stalową
malowaną olejno w kolorze brązowym; w oknie pomieszczenia zaplecza od
wewnątrz krata stalowa malowana olejno w kolorze jw.
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze
okien.
Parapety wewnętrzne betonowe, malowane farbą olejną w kolorze brązowym.
Parapet wewnętrzny witryny z blachy stalowej malowany farbą olejną w
kolorze brązowym.
Drzwi wejścia głównego do Urzędu Pocztowego oraz naświetle nad nimi
wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze
brązowym.
Drzwi wewnętrzne wiatrołapu z naświetlem nad nimi stalowe malowane
farbą olejną w kolorze brązowym, szklone szybą pojedynczą.
Drzwi wejściowe od strony zaplecza stalowe, jednoskrzydłowe, pełne, w
ościeżnicy stalowej.
Drzwi wewnętrzne drewniane, w ościeżnicach drewnianych, malowane farbą
olejną.
Pomieszczenia Urzędu wyposażone są w instalację elektryczną, wod. – kan.,
co oraz telefoniczną; w/w pomieszczenia wentylowane są grawitacyjnie.
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Podstawowe parametry techniczne :
- powierzchnia użytkowa
65,24 m2
- kubatura
207,46 m3
Instalacja centralnego ogrzewania jest istniejąca. Pod oknami zainstalowane
są grzejniki Faviera – do demontażu.
Instalacja wod-kan istniejąca, przybory sanit do demontażu. Wodomierz
zimnej wody istniejący , zostawiamy.
Stan projektowany.
Projektuje się nowe grzejniki płytowe podłączone do pionów, które należy
wymienić na nowe.
Projektuje się inst wod-kan dla przyborów sanitarnych umywalki,
zlewozmywaka oraz miski ustępowej tyku KOMPAKT> Ciepła woda
użytkowa dla umywalki będzie przygotowywana w elektrycznym
podgrzewaczu pojemnościowym V=5dm3 nad umywalką. Dla
zlewozmywaka elektryczny podgrzewacz pojemnościowy podblatowy V+10
dm3. Umywalka z szafka komplecie – średni standard. Zlewozmywak
jednokomorowy z blatem ociekowym z bl. stal nierdzewnej oraz szafką na
szer wnęki. Standard średni.
Za istniejącym wodomierzem projektuje się zawór antyskażeniowy.
Nad drzwiami wejściowymi projektowana jest elektryczna kurtyna
powietrzna.
Dla potrzeb okresu letniego w pomieszczeniu nr 1 sala operacyjna
projektowany jest lokalny klimatyzator typu SPLIT>
1.2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
• Zlecenie Inwestora
• Projekt architektoniczno-technologiczny
• Uzgodnienia z Inwestorem
• Uzgodnienia z branżami
• Wytyczne Inwestora.
Zakres opracowania obejmuje:
•
•
•
•

Projektuje się inst.
Instalację wody zimnej i cieplej
Instalację kanalizacji sanitarnej
Instalację klimatyzacji lokalnej typu SPLIT
Instalację centralnego ogrzewa wraz z elektryczną kurtyna powietrza

1.3. Podstawowe przepisy prawne
Projekt sporządzono w oparciu :
Dziennik Ustaw nr 109, poz. 1156 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn zmianami.
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Dziennik Ustaw nr 109, poz. 1156 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 12056-1:2000 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz
budynków. Część 1 : Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-2:2000 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz
budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna . Projektowanie układu i
obliczenia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 228 poz.
1514 z 2008 r - § 134.2 – temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczeń.
PN – B – 03406: 1994 – Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m
1.4. Charakterystyka instalacji.
1.4.1. Instalacja wodociągowa.
Rurociągi należy zdemontować za wodomierzem, zamontować nowe do
punktów poboru wg części graficznej. Prowadzić w bruździe ściennej i
zaizolować otulinami gr 6 mm zabezpieczjacymi przeciwko roszeniu.
Należy zwrócić uwagę, aby podejścia do baterii dla wody zimnej były po
prawej stronie, a ciepłej wody po lewej stronie. .
Instalacja wodociągowa podlega odbiorowi końcowemu wg PN-81/B10700.00 oraz PN-81/B-10700.02.
1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie w kierunku istniejącego
pionu. Instalacja kanalizacyjna , po zdemontowaniu odtworzyć w części
pionu, nowe podejścia do zlewozmywaka. Rurociągi kanalizacyjne należy
wykonać z rur PP. Rurociągi układać z należytymi
minimalnymi spadkami normowymi w kierunku odpływu głównego.
Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna podlega odbiorowi końcowemu zgodnie
z normami PN-81/B-10700 oraz PN-81/B-10700/01
1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania dla całego lokalu jest istniejąca. W miejscu
istniejących grzejników po ich zdemontowaniu należy zamontować nowe
typu płytowego zasilanych z boku. Zawory termostatyczne z głowicami po
zdemontowaniu zamontować nowe. Od klimatyzatora odprowadzić skropliny
nad zlew rurociągami PP+LLDPE śr13,8 (śr wewn.)/15.8-16,7 (śr zewn)
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2. WYTYCZNE REALIZACJI
1. Na instalacji zimnej wody zamontować zawór antyskażeniowy.
2. Podejścia zimnej wody montować z prawej strony , ciepłej z lewej
3. Dla instalacji elektrycznej:
a) zapewnić zasilanie kurtyny elektrycznej Venture Industries typu COR F-1000N ,
regulator CR-F , 230Hz, 100W
b)zapewnić zasilenie klimatyzatora typu SPLIT ASYG12LMCE/AOYG12MCE
Fujitsu 50Hz, 230V, Nnom=0,98kW
3. ZAGADNIENIA BIOZ
W czasie wykonywania robót przestrzegać należy warunków BHP wg
zarządzenia M.B.iP.M.B. z dn.28.02.72 (Dz.U.13/72) w sprawie wykonawstwa prac
montażowych i rozbiórkowych oraz zakładowych instrukcji BHP .
W czasie montażu instalacji podczas prowadzenia robót spawalniczych należy
przestrzegać zarządzenia nr 7/74 Komendanta Straży Pożarnych z dn.07.08.74
w sprawie wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego procesów spawalniczych
podczas prac remontowo-budowlanych (Dz. Zarz. i Rozk. KGSP z 1974 r 3-4 poz.15).
Prowadzenie prac montażowych oprzeć ponadto o wymogi Rozp .MG z dn.27.04.2000
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace
prowadzić ponadto zgodnie z instrukcja PRODUCENTÓW.
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Projektant:
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