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Pw: TIII: Went  A/01. Rzut kondygnacji 01  1:50  

Pw: TIII: Went  B/01. Rzut kondygnacji 01  1:50  

Pw: TIII: Went  C/01. Rzut kondygnacji 01  1:50  

Pw: TIII: Went  D/01. Rzut kondygnacji 01  1:50  

Pw: TIII: Went  A/02. Rzut kondygnacji 1  1:50  

Pw: TIII: Went  B/02. Rzut kondygnacji 1  1:50  

Pw: TIII: Went  C/02. Rzut kondygnacji 1  1:50  

Pw: TIII: Went  D/02. Rzut kondygnacji 1  1:50  

Pw: TIII: Went  0/03. Rzut dachu   1:100  

Pw: TIII: Went  0/04. Przekroje A-A, B-B  1:50  

Pw: TIII: Went  0/05. Przekroje C-C, D-D  1:50  

Pw: TIII: Went  0/06. Przekrój E-E   1:50  

Pw: TIII: Went  0/07. Przekrój F-F   1:50  

Pw: TIII: Went  0/08. Przekrój G-G   1:50  

Pw: TIII: Went  0/09. Przekrój H-H   1:50  

Pw: TIII: Went  0/10. Przekroje I-I, J-J  1:50  

Pw: TIII: Went  0/11. Przekroje K-K, L-L  1:50  

Pw: TIII: Went  0/12. Przekrój M-M   1:50 

Pw: TIII: Went  0/13. Przekrój N-N   1:50 
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Pw: TIII: Went  0/14. Przekroje O-O, P-P  1:50  

Pw: TIII: Went  0/15. Przekrój R-R   1:50  

Pw: TIII: Went  0/16. Rozstaw central  1:100  
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I OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane o inwestycji 

Obiekt: Liceum Ogólnokszta c$ce nr 39 im. Lotnictwa Polskiego 
- budowa krytej p ywalni i sali sportowej 

  
Miejsce: ul. Lindego 20, Warszawa  

 
Inwestor: Miasto St.  Warszawa Dzielnica Bielany 

 ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa  
 

2. Podstawa opracowania 

- Umowa – zlecenie 
- Projekt budowlany obiektu i projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 
- Warunki ochrony po#arowej obiektu 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Uzgodnienia mi&dzybran#owe 
- Obowi$zuj$ce normy i przepisy 

 
3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej 
  i klimatyzacji dla nowoprojektowanej krytej p ywalni i sali sportowej z zapleczami. 
 

4. Opis obiektu 

Kompleks nowoprojektowanej krytej p ywalni oraz sali sportowej z zapleczami powstaje w 
miejscu istniej$cego basenu i sali gimnastycznej wraz z szatniami i natryskami. Istniej$cy 
basen i szatnie z natryskami s$ ca kowicie wy $czone z u#ytkowania. Istniej$ce obiekty 
podlegaj$ rozbiórce. 

W miejsce rozbieranych obiektów projektowana jest hala basenowa z widowni$ na 250 
osób, sala sportowa z widowni$ max 300 osób oraz w cz&!ci !rodkowej 2-kondygnacyjnej hall 
wej!ciowy z foyer na I pi&trze, zespó  fitness i aerobiku na I pi&trze, zespo y szatni i natrysków 
dla sali sportowej, basenu i fitness oraz cz&!' administracyjno-socjalna. W przyziemiu i 
podbaseniu zlokalizowano niezb&dne pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz gara#, 
!mietnik i punkty poboru wody oligoce%skiej. 

 

5. Rozwi$zanie techniczne dla cz%&ci nowoprojektowanej 

5.1. Opis systemów 
W ca ym nowym obiekcie projektuje si& instalacj& wentylacji mechanicznej nawiewno-

wyci$gowej dzia aj$cej w sposób ci$g y z os abieniem w nocy. Zaprojektowano systemy 
wentylacyjne obs uguj$ce nast&puj$ce pomieszczenia: 

- system N1W1 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej sali 
sportowej – areny spe niaj$ca dodatkowo rol& dogrzewania 
powietrza w zimie 

- system N2W2 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
widowni sali sportowej 

- system N3W3 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
szatni i natrysków sali sportowej 

- system W3A – instalacja wentylacji mechanicznej wyci$gowej dla palarni 
- system N4W4 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 

hallu wej!ciowego z szatni$ w przyziemiu i na parterze z 
dogrzewaniem powietrza w zimie 

- system N5W5 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
szatni i natrysków si owni 

- system N6W6 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
zespo u si owni i fitness z ch odzeniem powietrza w lecie 
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- system N7W7 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej z 
osuszaniem powietrza w lecie i ogrzewaniem powietrznym w 
zimie dla hali basenu 

- system N8W8 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
widowni basenu 

- system N9W9 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
szatni i natrysków basenu 

- systemy N10W10, N11W11 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-
wyci$gowej z pomieszcze% technicznych i magazynowych 

- system N12W12 – instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej dla 
biur i sali konferencyjnej z ch odzeniem powietrza w lecie 

- systemy WC1÷ WC5 – niezale#ne instalacje wentylacji mechanicznej wyci$gowej z 
pomieszcze% WC 

- systemy W10A   W10F – niezale#ne instalacje wentylacji mechanicznej wyci$gowej z 
gara#y, !mietników i punktów poboru wody oligoce%skiej 

- systemy W11A, W11B, W11C – niezale#ne instalacje wentylacji mechanicznej 
wyci$gowej z magazynów technologicznych basenu 

 
5.2. Sala sportowa - system N1W1 i N2W2 

Dla sali sportowej z widowni$ projektuje si& 2 niezale#ne systemy wentylacyjne. System 
N1W1 dzia a w sposób ci$g y, z os abieniem w nocy, zapewniaj$c dostarczenie wymaganej 
ilo!ci powietrza zewn&trznego dla zawodników na boisku oraz wentyluj$c ca $ sal&. System 
N2W2 w $czany jest w czasie rozgrywek przy czynnej widowni. 

Dodatkowo z systemu N1W1 realizowana b&dzie wentylacja magazynów i wentylatorni 
zlokalizowanych pod widowni$ na poziomie przyziemia. 

W uzgodnieniu z projektantem instalacji co przyj&to, #e sala sportowa ogrzewania jest w 
sposób tradycyjny grzejnikami do temperatury 8°C, a dogrzewana do temperatury +16°C 
instalacj$ wentylacji (system N1W1). 

Do oblicze% ilo!ci powietrza dla sali przyj&to dzia aj$ce jednocze!nie 3 boiska do 
siatkówki z podwójn$ obsad$ zespo ów tzn. 24 osoby dla 1 boiska oraz ~70m3/h osob&. Dla 
widowni przyj&to 300 osób (ewentualno!' trybun rozk adanych) oraz 20 m3/h osob& dla pe nej 
widowni. 

Nawiew powietrza N1 na aren& projektuje si& dyszami dalekiego zasi&gu z kana u 
prowadzonego pod konstrukcj$ sali, wzd u# boiska, poza polem sportowym. Wyci$g powietrza 
ze wzgl&du na funkcj& dogrzewania powietrznego projektuje si& w ilo!ci ~30% do em i 70% 
gór$ kratkami z przepustnic$ regulacyjn$. 

Dla widowni nawiew powietrza N2 projektuje si& kratkami z przepustnic$ z góry sali. 
Wyci$g powietrza do em kratkami z przepustnic$ regulacyjn$. 

Widoczne kana y N1, N2 – 2x!800 oraz W1 !500 projektuje si& z blachy kwasoodpornej. 
Centrale wentylacyjne zlokalizowane s$ w wentylatorni pod widowni$. Projektuje si& 

centrale wentylacyjne z krzy#owym wymiennikiem odzysku ciep a. Czerpanie powietrza 
czerpni$ !cienn$ na wysoko!ci ponad 2,0m nad terenem. Wyrzut powietrza – wyrzutni$ 
!cienn$ na wysoko!ci dachu. 

Po stronie ssawnej i t ocznej projektuje si& t umiki akustyczne. 
Dla czerpni !ciennej projektuje si& #aluzje akustyczne wg proj. architektonicznego. 
Kana y wentylacyjne systemów N1W1 oraz N2W2 prowadzone w wentylatorni, 

magazynach i pod widowni$ nale#y zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 30 mm laminowan$ 
foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 
 
5.3. Szatnie i natryski sali sportowej i zespo u fitness - system N3W3, N5W5 

Dla szatni i natrysków sali sportowej i zespo u fitness projektuje si& 2 niezale#ne systemy 
wentylacji nawiewno-wyci$gowej. Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 4÷5wymian/godz. 
kubatury powietrza dla szatni oraz 100 m3/h 1 natrysk. Projektuje si& niewielkie podci!nienie w 
pomieszczeniach natrysków z nap ywem uzupe niaj$cym powietrza od strony korytarzy. 
Przyj&to nawiew powietrza o temperaturze +24°C zgodnie z norm$. 
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Przewiduje si& nawiew i wyci$g powietrza zaworami powietrznymi lub nawiewnikami 
wirowo-cylindrycznymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym oraz dodatkowe wyci$gi z 
przestrzeni mi&dzystropowej. 

Centrale wentylacyjne zlokalizowane b&d$ w wentylatorni na poziomie przyziemia pod 
biurami. Projektuje si& centrale wentylacyjne z krzy#owym wymiennikiem odzysku ciep a. 

Po stronie ssawnej i t ocznej projektuje si& t umiki akustyczne  
Kana y wentylacyjne prowadzone w wentylatorni, korytarzach przy magazynach nale#y 

zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 30 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 
W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 

EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

Dodatkowo dla palarni projektuje si& niezale#ny wyci$g mechaniczny wentylatorem 
 azienkowym, zlokalizowanym na kanale w miejscu kratki. Wyrzut powietrza ponad dach 
budynku. Przyj&to 10 w/h kubatury pomieszczenia. 
 
5.4. Hall - system N4W4 

Dla obszaru hallu wej!ciowego z szatni$ w przyziemiu oraz hallu na parterze projektuje 
si& niezale#ny system wentylacji nawiewno-wyci$gowej, maj$cej za zadanie dostarczenie 
wymaganej ilo!ci powietrza zewn&trznego dla w a!ciwego dzia ania obiektu oraz cz&!ciowe 
dogrzewanie pomieszczenia w zimie. 

Nawiew powietrza na parterze projektuje si& równomiernie z ca ej przestrzeni hallu. 
Wyci$g powietrza z rejonu szatni i hallu. 

Na I pi&trze projektuje si& nawiew i wyci$g równomiernie z ca ej przestrzeni hallu. 
Projektuje si& nawiewniki i wywiewniki wirowo-cylindryczne zlokalizowane w stropie 
podwieszonym. 

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni pod biurami, wspólnie z 
systemem N3W3, N5W5. Projektuje si& central& wentylacyjn$ z krzy#owym wymiennikiem 
odzysku ciep a. 

Po stronie ssawnej i t ocznej projektuje si& t umiki akustyczne szczelinowe. 
Kana y prowadzone w wentylatorni i korytarzu przy magazynach nale#y zaizolowa' we n$ 
mineraln$ grubo!ci 30 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

 
5.5. Si ownia i fitness - system N6W6 

Dla si owni i fitness system wentylacji ma za zadanie dostarczenie wymaganej ilo!ci 
powietrza zewn&trznego. Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 100 m3/h osob& 'wicz$c$ przy 
25 osobach w si owni i 15 osobach w fitness. Dodatkowo system zapewnia ch odzenie w lecie 
i utrzymanie temperatury t=24÷26°C 

Nawiew i wyci$g powietrza projektuje si& nawiewnikami wirowo-cylindrycznymi 
zlokalizowanymi w stropie podwieszonym. 

Projektuje si& central& wentylacyjn$ z krzy#owym wymiennikiem odzysku ciep a 
zlokalizowan$ w wentylatorni pod biurami. Centrala b&dzie wyposa#ona w ch odnic& freonow$ 
z agregatem skraplaj$cym na dachu budynku. 

Po stronie ssawnej i t ocznej projektuje si& t umiki akustyczne szczelinowe. 
Kana y prowadzone w wentylatorni i korytarzu przy magazynach nale#y zaizolowa' we n$ 
mineraln$ grubo!ci 30 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

 
5.6. Hala basenu i widownia - system N7W7, N8W8 

Dla basenu i widowni (250 osób) projektuje si& 2 niezale#ne systemy wentylacyjne. 
Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej w hali basenu jest przej&cie i 

odprowadzenie tworz$cej si& na powierzchni basenu pary wodnej oraz zapobieganie 
wykraplaniu si& pary wodnej na zimnych powierzchniach okien. Instalacja wentylacji musi 
osusza' powietrze oraz dodatkowo pe ni' rol& ogrzewania powietrznego w okresie zimowym. 

Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to temperatur& wody w basenie t=28°C. W hali basenu 
zak ada si& temperatur& powietrza t=30°C i wilgotno!' wzgl&dn$ (=55%. 
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Nawiew powietrza dla hali basenowej (N7) projektuje si& poprzez szyn& nawiewn$ 
szczelinow$ zlokalizowan$ wzd u# wysokich okien nad pod og$ (wzd u# d ugiego boku hali). 
Wyci$g powietrza kratkami z przepustnic$ regulacyjn$ pod stropem hali basenowej z 
przeciwnej strony. Widoczne kana y !630 wyci$gowe projektuje si& z blachy kwasoodpornej. 

Dla widowni projektuje si& niezale#ny system wentylacyjny zapewniaj$cy dostarczenie 
powietrza zewn&trznego dla osób na widowni. Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 20 m3/h 
osob& przy ca kowicie wype nionej widowni. 

Nawiew powietrza na widowni& (N8) projektuje si& nawiewnikami wirowymi 
zlokalizowanymi w przednich !ciankach schodów. Zak ada si& nawiew powietrza na widowni& 
o temperaturze t=27÷28°C dla lepszego komfortu widzów. Wyci$g powietrza projektuje si& 
kratkami regulacyjnymi z przepustnic$. 

Ze wzgl&du na konieczno!' dok adnego osuszania powietrza i utrzymania parametrów 
powietrza w hali basenowej oraz wysokie wymagania dotycz$ce warunków pracy central 
wentylacyjnych systemów N7W7 i N8W8 projektuje si& profesjonalne centrale wentylacyjne w 
wykonaniu basenowym wyposa#one we w asn$ automatyk& wg nast&puj$cej konfiguracji: 

- sekcje filtrów nawiewu i wyci$gu 
- sekcja komory mieszania (N7) 
- sekcja wymiennika krzy#owego odzysku ciep a 
- sekcja rewersyjnej pompy ciep a 
- sekcja nagrzewnicy 
- sekcje wentylatorów 
W centrali wentylacyjnej dla basenu projektuje si& maksymalny odzysk ciep a poprzez 

recyrkulacj&, wymiennik krzy#owy oraz pomp& ciep a. Pompa ciep a dzia a jednocze!nie jako 
ch odnica dla osuszania powietrza. Centrala wentylacyjna dla widowni dzia a tylko na 
powietrzu zewn&trznym – nie jest wyposa#ona w komor& mieszania. 

Centrale wentylacyjne zlokalizowane s$ w wydzielonej wentylatorni przy podbaseniu. 
Po stronie ssawnej i t ocznej centrali projektuje si& t umiki akustyczne szczelinowe. 
Kana y wentylacyjne systemów N7W7 oraz W8 prowadz$ce wilgotne powietrze nale#y w 
wentylatorni zaizolowa' matami z pianki typ AF grubo!' 2 x 13 mm. Kana y tranzytowe N7W7 
i W8 nale#y zaizolowa' matami z pianki gr. 13 mm. 
Kana y wentylacyjne systemu N8 prowadzone w wentylatorni i magazynach nale#y zaizolowa' 
we n$ mineraln$ grubo!ci 50 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

 
5.7. Szatnie i natryski basenu - system N9W9 

Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie !wie#ego powietrza do 
pomieszcze% ze wzgl&dów higienicznych, odprowadzenie pary wodnej oraz utrzymanie 
optymalnej temperatury.  

Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to dla szatni 5÷6wymian/godz. oraz  w natryskach 
100÷150 m3/h natrysk. Przyj&to temperatur& powietrza nawiewanego do pomieszcze% 
t=27÷28°C dla komfortu osób wychodz$cych z basenu.  

Zak ada si& niewielkie podci!nienie w pomieszczeniach natrysków wprowadzaj$c 
uzupe niaj$cy nap yw powietrza od strony hallu.  

Nawiew i wyci$g powietrza projektuje si& zaworami powietrznymi lub nawiewnikami 
wirowymo-cylindrycznymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym oraz dodatkowy wyci$g z 
przestrzeni stropu podwieszonego w szatniach i natryskach. 

Centrala wentylacyjna projektowana jest z krzy#owym wymiennikiem odzysku ciep a. Ze 
wzgl&du na du#$ wilgotno!' powietrza t oczonego central& wentylacyjna projektuje si& w 
wykonaniu basenowym. Centrala jest zlokalizowana w wydzielonej wentylatorni pod biurami. 
 Po stronie ssawnej i t ocznej centrali projektuje si& t umiki akustyczne. 
Kana y wentylacyjne prowadzone w wentylatorni i w magazynach nale#y zaizolowa' we n$ 
mineraln$ grubo!ci 50 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 
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5.8. Pomieszczenia techniczne i magazynowe - system N10W10, N11W11 
Dla pomieszcze% podbasenia, wentylatorni basenowej, w&z a cieplnego, hydroforni i 

cz&!ci magazynów zaprojektowano niezale#ny system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wyci$gowej N10W10 z central$ wentylacyjn$ zlokalizowan$ w wentylatorni przy podbaseniu. 

Dla pozosta ych pomieszcze% magazynowych i wentylatorni pod biurami zaprojektowano 
system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci$gowej N11W11 z central$ wentylacyjn$ 
zlokalizowan$ w wentylatorni pod biurami. 

Projektuje si& centrale wentylacyjne z krzy#owym wymiennikiem odzysku ciep a. 
Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 1,5÷2wym/godz. dla magazynów, wentylatorni i 

ca ego podbasenia, 5wym/godz. dla w&z a cieplnego zgodnie z wymogami SPEC. 
Nawiew i wyci$g powietrza projektuje si& kratkami z przepustnic$ regulacyjn$ lub 

zaworami powietrznymi. Po stronie ssawnej i t ocznej centrali projektuje si& t umiki 
akustyczne. 
Kana y wentylacyjne prowadzone w wentylatorni nale#y zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 
30 mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

 
5.9. Biura - system N12W12 

Dla pomieszcze% biurowych i sali konferencyjnej projektuje si& niezale#ny system 
wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyci$gowej z dodatkowym ch odzeniem w lecie.  

Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 1m2/osob& dla sali konferencyjnej wg wymaga% BHP 
oraz 20m3/h osob& w pokojach biurowych, co stanowi ~1,5wym/godz. 

Nawiew i wyci$g powietrza dla sali konferencyjnej projektuje si& nawiewnikami wirowo-
cylindrycznymi rozmieszczonymi w stropie podwieszonym, dla pokoi biurowych zaworami 
powietrznymi nawiewnymi i wyci$gowymi w stropie podwieszonym. 

Dla nawiewu projektuje si& central& wentylacyjn$ podwieszon$, zlokalizowan$ w 
wentylatorni pod biurami. Centrala b&dzie wyposa#ona w ch odnic& freonow$ z agregatem 
skraplaj$cym zlokalizowanym na dachu. Dla wyci$gu projektuje si& wentylator wyci$gowy 
kana owy zlokalizowany w wentylatorni pod biurami.Po stronie ssawnej i t ocznej centrali oraz 
wentylatora wyci$gowego projektuje si& t umiki akustyczne. 
Kana y wentylacyjne N12 nale#y zaizolowa' na ca ej d ugo!ci we n$ mineraln$ grubo!ci 
30mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 

 
5.10. Pomieszczenia WC - system WC1, WC2, WC3 WC5 

Dla wszystkich pomieszcze% WC projektuje si& wydzielone systemy wentylacji 
mechanicznej wyci$gowej dzia aj$cy w sposób ci$g y. 

Do oblicze% ilo!ci powietrza przyj&to 50m3/h ust&p oraz 25÷50m3/h pisuar. 
Dla systemów WC1 i WC2 zaprojektowano wentylatory zlokalizowane na dachu budynku. 
Dla systemów WC3, WC4, WC5 obs uguj$cych pomieszczenie WC przy sali 

konferencyjnej oraz gabinety lekarskie zaprojektowano wyci$g mechaniczny poprzez 
wentylatory  azienkowe zlokalizowane na kanale w miejscu kratki. 

 
5.11. Systemy wyci$gowe W10A   W10F, W11A   W11C 
      Dla systemów wyci$gowych W10A   W10F oraz W11A z gara#y, !mietnika i punktów 
poboru wody oligoce%skiej projektuje si& niezale#ne systemy wentylacji mechanicznej 
wyci$gowej z wentylatorami typu  azienkowego zlokalizowanymi na kanale w miejscu kratki. 

Dla systemów W11B, W11C z magazynu podchlorynu i kwasu projektuje si& niezale#ne 
systemy wentylacji mechanicznej wyci$gowej wentylatorami kana owymi oraz kratkami z góry  
i z do u pomieszczenia 
 Projektuje si& wyrzuty powietrzne ponad dach budynku. Po stronie t ocznej wentylatorów 
kana owych projektuje si& t umiki akustyczne rurowe. 

W miejscu przej!' przez przegrody oddzielenia po#arowego projektuje si& klapy ppo# 
EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji 
po#aru w obiekcie. 
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5.12. Klimatyzacja 
W wybranych przez Inwestora i wskazanych przez bran#& teletechniki pomieszczeniach 
projektuje si& instalacje klimatyzacji poprzez klimatyzatory freonowe z jednostk$ zewn&trzn$ 
zlokalizowana na pomo!cie na dachu. 
Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano klimatyzatory w nast&puj$cych pomieszczeniach: 
- recepcja parter – pomieszczenie 01/03 – moc zainstalowanych urz$dze% – 2,0 kW 
- pokój trenerski parter – pomieszczenie 01/61 – moc zainstalowanych urz$dze% – 1,5 kW 
- pomieszczenie 1/03 I pi&tro – moc zainstalowanych urz$dze% – 1,0 kW 
Ze wzgl&du na charakter oraz sta e zyski ciep a w ci$gu roku projektuje si& system 
klimatyzacji freonowej przeznaczony do pracy ca orocznej 
Dla recepcji i pokoju trenerskiego zaprojektowano wspólny system klimatyzacji, dla 
pomieszczenia 1/30 zaprojektowano indywidualny system klimatyzacji – wytypowane 
pomieszczenia zlokalizowane s$ w znacznej odleg o!ci od siebie. Zaprojektowano system 
freonowy np. firmy SANYO, charakteryzuj$cy si& niskimi poziomami ha asu g ównie jednostek 
zewn&trznych oraz znacznymi, granicznymi dopuszczalnymi d ugo!ciami rur freonowych 
(mo#liwo!' lokalizacji jednostek zewn&trznych na wspólnym pomo!cie na dachu) 

 
6. Obliczenia  

6.1. Hala sportowa 

Arena  N1W1 

Przyj&to 3 boiska, 2 zespo y graj$ce, 2 zespo y wymienne 
F=1250m2  K=5000m3 
Ilo!' powietrza: 

 V=3x12x100 = 3600 m3/h 
 V=3x12x50 = 1800 m3/h 
 V=2x200 =   400 m3/h   2 balkony 
            VN=  VW=  5800 m3/h 

Widownia  N2W2 

F=164m2  K=650m3 
siedzenia sta e - 200 osób 
siedzenia ruchome - 100 osób 

Ilo!' powietrza: 
VN=  VW=  300x20 = 6000 m3/h 

6.2. Basen – hala N7W7 

Ilo!' odparowuj$cej wody z basenu wg normy VDI 2089:   
W=EA x (pS-pD)   g/h 
tW - "C  - temperatura wody w basenie    t=28"C 
pS – mbar  - ci!nienie cz$stkowe pary wodnej dla temperatury wody w basenie 
tA - "C  - temperatura powietrza w hali basenu    t=30"C 
- %   - wilgotno!' wzgl&dna powietrza w hali basenu   (=55% 
pD – mbar  - ci!nienie cz$stkowe pary wodnej dla powietrza w hali 
)SA – kg/m3  - g&sto!' powietrza nawiewanego  
A – m2  - powierzchnia lustra wody 
E- g/m2h*mbar - wspó czynnik odparowania wody dla basenów publicznych   E=20 

 W=20x(25x16)(37,4-22,7)= 117700 g/h  
Ilo!' powietrza nawiewanego:   

# $%
SAA
XX

W
V

&
'  m3/h 

XA – g/kg  - zawarto!' wilgoci w powietrzu w hali basenu  
XSA – g/kg  - zawarto!' wilgoci w powietrzu nawiewanym  

 

# $
hmV /18500

2,193,14

117700 3'
(&

'   

FCA"K=783m2   K=5480m3 w=3,4w/h 
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6.3. Basen – widownia N8W8 

250 osób 
Ilo!' powietrza: 

 V=250x20 = 5000 m3/h 

F=150m2  K=720m3 w=7w/h 
 

6.4. Ilo!ci powietrza  

NAWIEW WYCI"G Lp Pomieszczenie Kubatura 
m3 w/h m3/h  m3/h 

Nr 
systemu

Uwagi 

1 2 3 4 5 9 7 8 9 
01/53 magazyn 35 - - 3 100     W1  
01/56 wentylatornia 120 2 250 2 250 N1W1  
01/57 magazyn 160 2 300 2 300 N1W1  
01/59 magazyn 40 - - 2,5 100     W1  
01/60 arena sali sportowej 5000 1,1 5400 1,1 5400 N1W1  
1/38A balkon 60 3,5 200 - -   N1  
1/38B balkon 60 3,5 200 - -   N1  
1/39 widownia 650 ~9 6000 ~9 6000 N2W2 max 300 

osób 
   N1 *VN=6350 

N2 *VN=6000 
W1 *VW=6350 
W2 *VW=6000 

  

         
01/08 pomieszczenie 

wypoczynkowe 
30 3 100 - -   N3  

01/38 palarnia 10 - - 10 100    W3A  
01/39 WC D - - - - 50    WC2  
01/41 WC M - - - - 100    WC1  
01/42 schowek 5 - - 10 50    WC2  
01/45 szatnia 50 6 300 6 100 N3W3  
01/46 pomieszczenie 

socjalne 
45 3 150 3 150 N3W3  

01/48 pomieszczenie 
porz$dkowe 

30 - - 3 100     W3  

01/49 
 
 

01/50 
01/51 

szatnia 
niepe nosprawnych 
umywalnia 
WC 
natrysk 

50 4 
 

uzup. 

200 
 

200 

5 250 
 
 

100 
100 

N3W3 
 
 

   WC1 
    W3 

 
 
 

1 ust&p 
1 natrysk 

01/52 WC niepe nospr. - - - - 50    WC1  
 korytarz - uzup. 200 - -   N3  

01/61 pokój trenera 60 2,5 150 1,5 100 N3W3  
01/62 
01/63 

Szatnia + natrysk 
WC 

25 4 100 6 100 
50 

    W3 
   WC1 

 
1 ust&p 

01/65 WC ogólny D - - - - 50    WC1 1 ust&p 
01/69 WC ogólny M - - - - 100    WC1 1 ust&p 

1 pisuar 
01/70 pierwsza pomoc 25 4 100 4 100 N3W3  
01/71 komunikacja - uzup. 200 - -   N3  
01/72 szatnia 1 60 5 300 5 300 N3W3  
01/73 natryski 

WC 
80 10 800 11 800 

2x50 
N3W3 
   WC1 

8 
natrysków
2 ust&py 

01/74 szatnia 2 60 5 300 5 300 N3W3  
01/75 szatnia 3 60 5 300 5 300 N3W3  
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01/76 natryski 
WC 

80 10 800 11 800 
2x50 

N3W3 
   WC1 

8 
natrysków
2 ust&py 

01/77 szatnia 4 60 5 300 5 300 N3W3  
 korytarz przy sali - uzup. 200 - -   N3  
   N3 *VN=4700 W3  VW=3800   
         

01/02 hall 450 4 1800 2,7 1200 N4W4  
01/03 recepcja + pokój 75 2 150 - -   N4  
01/04 szatnia 120 z hallu 5 600     W4  
01/05 pomieszczenie 

pomocnicze 
20 - - 2,5 50     W4  

01/26 pomieszczenie 
technika 
basenowego 

40 2,5 100  
- 

 
100 

  N4 
      WC2 

 

1/02 hall - parter 650 3 2000 3 2000 N4W4  
   N4 *VN=4200 W4  VW=3850   
         

1/41 
1/43 

pokój trenera 30 3 100 3 100   N6 
   WC1 

1 ust&p 
1 natrysk 

1/44 si ownia 330 7,3 2400 7,3 2400 N6W6 25 osób 
1/45 

 
1/47 

natryski M 
umywalnia 
WC 

38 
- 
- 

13 
uzup. 

- 

500 
100 

- 

15,7 
- 
- 

600 
- 

100 

N5W5 
N5 

WC1 

6 
natrysków

1/48 szatnia M 60 4 250 4 250 N5W5  
1/49  60 4 250 4 250 N5W5  
1/52 

 
1/51 

natryski D 
umywalnia 
WC 

38 
- 
- 

13 
uzup. 

- 

500 
100 

- 

15,7 
- 
- 

600 
- 

100 

N5W5 
  N5 

   WC1 

6 
natrysków

1/53 fitness 210 8 1700 8 1700 N6W6 15 osób 
1/54 korytarz - uzup. 200 - -   N5  
1/56 WC M - - 100 - 200 N5 WC1 2 ust&py 

3 pisuary 
1/57 WC niepe nospr. - - - - 100     WC1 1 ust&p 
1/59 WC D - - 100 - 200 N5 WC1 4 ust&py 
1/60 pomieszczenie 

gospodarcze 
20 - - 2,5 50      W5  

1/61 pomieszczenie 
pomocnicze 

30 - - 3 100     W6  

 korytarz - uzup. 400 - -   N5  
   N5 *VN=2500 

N6 *VN=4200 
W5  VW=1750 
W6  VW=4200 

  

         
1/09 
1/11 

natryski M 
WC 

80 ~17 1350 ~18 1350 
100 

N9W9 
   WC2 

10 
natrysków

1/12 szatnia M 130 5 650 5 650 N9W9  
1/13 suszarnia M 60 8 500 9 550 N9W9  
1/13 suszarnia D 60 8 500 9 550 N9W9  
1/14 hall - uzup. 400 - -   N9  
1/15 recepcja basenu - - 100 - -   N9  
1/16 

 
1/17 

szatnia 
niepe nosprawnych 
WC 

100 4 350 5 350 
 

150 

N9W9 
 

   WC2 

 

1/19  azienka ratownika 27 - - - 100 
50 

    W9 
   WC2 

 

1/20 pokój ratownika 40 ~4 150 4 150 N9W9  
1/21 korytarz - uzup. 200 - -   N9  
1/22 pomieszczenie 

gospodarcze 
12 - - 8 100     W9  
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1/22 szatnia D 135 5 650 5 650 N9W9  
1/23 natryski D 80 ~17 1350 ~18 1350 

100 
N9W9 
   WC2 

10 
natrysków

   N9 *VN=6250 W9  VW=5800   
         

01/06 wodomierz 40 2,5 100 2,5 100 N10W10  
01/09 magazyn 100 1,5 150 1,5 150 N10W10  
01/10 w&ze  cieplny 135 4 500 4 500 N10W10  
01/11 wentylatornia 300 1,5 450 1,5 450 N10W10  
01/13 gara# 75 - - 2 150 W10A  
01/14 gara# 50 - - 2 100 W10B  
01/15 !mietnik 40 - - 5 200 W10C  
01/17 punkt poboru wody 

oligoce%skiej 
30 - - 3 100 W10D  

01/18 punkt poboru wody 
oligoce%skiej 

30 - - 3 100 W10E  

01/19 uzdatnianie wody 50 - - 3 150 W10F  
01/20 
01/21 

filtrownia, 
podbasenie 

1500 1,5 2250 1,5 2250 N10W10  

1/04 magazyn 165 1,5 250 15 250 N10W10  
   N10 *VN=3700 W10 *VW=3700   
         

01/23 magazyn 
koagulanta 

30 - - 5 150 W11A  

01/24 korektor pH 30 - - 5 150 W11B kratki 
góra+dó  

01/25 magazyn 
podchlorynu 

30 - - 5 150 W11C kratki 
góra+dó  

01/26 
01/28 

technik obs ugi 
basenowej 

40 2,5 100 -  
100 

  N4 
    WC2 

 

01/30 magazyn 75 2 150 2 150 N4W11  
01/31 wentylatornia 350 2 700 2 700 N11W11  
01/32 magazyn 240 2 500 2 500 N11W11  
01/33 rozdzielnia elektr. 7 - - 7 50       W11  
01/34 warsztat 120 3 350 3 350 N11W11  
01/35 magazyn 80 2 150 2 150 N11W11  

   N11 *VN=1700 W11 *VW=1900   
         

1/25 pokój biurowy 60 1,5 100 1,5 100 N12W12  
1/26 sekretariat 60 1,5 100 1,5 100 N12W12  
1/27 dyrektor 75 1,3 100 1,3 100 N12W12  
1/30 sala konferencyjna 75 8 600 8 600 N12W12 30 osób 
1/31 pom. techniczne 10 - - 5 50       W12  
1/32 WC - - - - 50     WC3 1 ust&p 
1/35 gabinet 

stomatologiczny 
40 - 2,5 100 W12A  

1/36 gabinet lekarski 40 - 2,5 100 W12B  
   N12 *VN=900 W12 *VW=900   
         

 
7. Dobór urz$dze'. 

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej opracowano w oparciu o dobór 
urz$dze% przedstawionych poni#ej. Dopuszcza si& zastosowanie urz$dze% przynajmniej klasy 
przedstawionej w projekcie, zapewniaj$cej wymagane parametry pracy oraz posiadaj$ce 
niezb&dne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zaprojektowane konfiguracje urz$dze% wg kart katalogowych zawartych w niniejszym 
projekcie. 
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7.1. System N1W1 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 3200/6350 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 4,0 kW   n = 1435 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 61,0 kW         tN = 22"C   woda 75/50"C 

Vw = 3200/6350 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 4,0 kW   n = 1435 obr/min 
 strona obs ugowa - lewa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
 
producent  CLIMA PRODUKT  
dystrybutor  Przedstawicielstwo Techniczno-Handlowe 
  ul. Pu awska 231 lok 2, 02-715 Warszawa 
  tel./fax 022-853-73-61 

www.climaprodukt.com 
 

7.2. System N2W2 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 3000/6000 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 4,0 kW   n = 1435 obr./min 
            nagrzewnica Qct=47,0 kW          tN = 20"C   woda 75/50"C 

Vw = 3000/6000 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 3,0 kW   n = 1415 obr/min 
 strona obs ugowa - prawa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
 
producent  CLIMA PRODUKT  
 

7.3. System N3W3 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 2350/4700 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 2,2 kW   n = 1425 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 41,5 kW         tN = 24"C   woda 75/50"C 

Vw = 1900/3800 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 1,5 kW   n = 1410 obr/min 
 strona obs ugowa - lewa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
 
producent  CLIMA PRODUKT  
 

7.4. System N4W4 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 2100/4200 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 2,2 kW   n = 1425 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 31,9 kW         tN = 20"C   woda 75/50"C 

Vw = 1900/3850 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 1,5 kW   n = 1410 obr/min 
 strona obs ugowa - prawa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
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producent  CLIMA PRODUKT  
 

7.5. System N5W5 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-1 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 1250/2500 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 1,5 kW   n = 1410 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 23,1 kW         tN = 24"C   woda 75/50"C 

Vw = 900/1750 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 1,1kW   n = 1405 obr/min 
 strona obs ugowa - lewa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
 
producent  CLIMA PRODUKT  
 

7.6. System N6W6 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN = 2100/4200 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 3,0 kW   n = 1415 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 30,0 kW         tN = 16"C   woda 75/50"C 
            ch odnica Qch = 31,9 kW         tN = 14"C   freon R407C 

Vw = 2100/4200 m3/h  +p = 450 Pa 
 N = 2,2 kW   n = 1425 obr/min 
 strona obs ugowa - prawa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania (on-off + sygnalizacja !wietlna pracy centrali) 
 
producent  CLIMA PRODUKT  
 

7.7. System N7W7 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ DanX 9/18 XWP basenow$  
Dobór i konfiguracja centrali wg karty katalogowej 

             VN = 18500 m3/h              )p = 450 Pa 
              N = 11,0 kW 

            nagrzewnica Qct = 44,0 kW         tN = 40"C   woda 75/50"C 
rewersyjna pompa ciep a    N = 16,0 kW 

              VW = 1/850 m3/h             )p = 400 Pa 
              N = 11,0 kW 
              strona obs ugowa - lewa  
              Central& nale#y zamówi' z w asn$ szafk$ zasilaj$co-steruj$c$, tablic$ sterownicz$  

  z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem oraz kompletn$ automatyk$. 
 
producent         DANTHERM 
dystrybutor DAN-POLTHEMR Sp. z o.o. 

   Rusocin ul. Gda%ska 12, 
   tel. 058-692-11-77, fax. 058-692-11-78 

Oddzia  w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 budynek 2, 02-486 Warszawa,  
tel. 022-578-11-39; fax. 022-578-11-40 
office@dan-polthemr.pl 
www.dan-polthemr.pl 

 
7.8. System N8W8 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ DanX 3/6 XWP wykonanie basenowe 
Dobór i konfiguracja centrali wg karty katalogowej 

             VN = 5000 m3/h                        )p = 400 Pa 
              N = 3,0 kW 
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            nagrzewnica Qct = 2,0 kW         tN = 27"C   woda 75/50"C 
rewersyjna pompa ciep a N = 5,0 kW 

              VW = 5000 m3/h            )p = 400 Pa 
              N = 2,0 kW 
              strona obs ugowa - prawa  
              Central& nale#y zamówi' z w asn$ szafk$ zasilaj$co-steruj$c$, tablic$ sterownicz$  

  z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem oraz kompletn$ automatyk$. 
 
producent         DANTHERM 

 
7.9. System N9W9 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-2 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN  =  3200/6250 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 4,0 kW   n = 1435 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 55,0 kW         tN = 27"C   woda 75/50"C 

Vw = 2900/5800 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 3,0 kW   n = 1415 obr/min 
 strona obs ugowa – lewa 
 wykonanie centrali basenowe 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania 
 
producent  CLIMA PRODUKT  

 
7.10. System N10W10 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-1 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN  =  1850/3700 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 2,2 kW   n = 1425 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 28,1 kW         tN = 16"C   woda 75/50"C 

Vw = 1850/3700 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 2,2 kW   n = 1425 obr/min 
 strona obs ugowa – lewa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania 
 
producent  CLIMA PRODUKT  

 
7.11. System N11W11 

Dobrano central& wentylacyjn$ typ GOLEM-G-151-1 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN  =  850/1700 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 1,1 kW   n = 1405 obr./min 
            nagrzewnica Qct = 13,4 kW         tN = 16"C   woda 75/50"C 

Vw = 850/1700 m3/h  +p = 400 Pa 
 N = 1,1 kW   n = 1405 obr/min 
 strona obs ugowa – prawa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania 
 
producent  CLIMA PRODUKT  

 
7.12. System N12 

Dobrano central& nawiewn$ podwieszan$ typ HERMES-APN-1-N-C 
Dobór i konfiguracja centrali wg kart katalogowych 

VN  =  900 m3/h               +p = 350 Pa 
 N = 0,55 kW    n = 2820 obr./min 
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            nagrzewnica Qct = 12,2 kW         tN = 20"C   woda 75/50"C 
            ch odnica     Qch = 7,0 kW            tN = 16"C   freon R407C 
 strona obs ugowa – lewa 
Central& nale#y zamówi' z w asn$ automatyk$ i szafk$ zasilaj$co-steruj$c$ oraz kaset$ 
zdalnego sterowania 
 
producent  CLIMA PRODUKT  

 
7.13. System W12 

  Dobrano wentylator kana owy typ VENT-315L 
VW  =  900 m3/h               +p = 350 Pa 

 N = 0,35 kW    n = 2700 obr./min 
 zasilanie 230V 

poziom ci!nienia akustycznego – 55 dB (A) w odleg o!ci 3 m 
masa G = 8kg 

 
producent  VENTURE INDUSTRIES Sp. z o. o. 
  ul. Mokra 27, 05-092 "omianki-Kie pin 
  tel. 022-751-95-50, 022-751-20-31 
  fax. 022-751-22-59, 022-751-12-02 

venture@venture.pl 
 

7.14. System W11A, W10A, W10B, W10C, W10D, W10E, W10F 

  Dobrano wentylator  azienkowy typ EBB-250N             szt. 7 
V =  150-200 m3/h   +p = 100 Pa 

 N = 51 kW    n = 1225 obr./min 
 zasilanie 230V 

poziom ci!nienia akustycznego – 46 dB (A) 
masa G = 3,0 kg 

 
producent  VENTURE INDUSTRIES Sp. z o. o. 
  

7.15. System W11B, W11C 

  Dobrano wentylator  azienkowy typ VENT-125L            szt.2 
V =  150m3/h                +p = 250 Pa 

 N = 80 kW    n = 2450 obr./min 
 zasilanie 230V 

poziom ci!nienia akustycznego – 47 dB (A) w odleg o!ci 3 m 
masa G = 3,0 kg 

 
producent  VENTURE INDUSTRIES Sp. z o. o. 
 

7.16. System WC1 

  Dobrano wentylator dachowy typ DAs-315     
V = 1400m3/h               +p = 350 Pa 

 N = 0,55 kW    n = 1400 obr./min 
poziom d,wi&ku – 75 dB (A) w odleg o!ci 1 m 
masa G = 37,1 kg 

 
producent  UNIWERSAL Sp. z o. o. 
  ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice 
  tel./fax. 032-757-28-51; 201-87-04 

office@uniwersal.com.pl  
 

7.17. System WC2 

  Dobrano wentylator dachowy typ DAs-200     
V = 700 m3/h               +p = 300 Pa 

 N = 0,18 kW    n = 1400 obr./min 
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poziom d,wi&ku – 64 dB (A) w odleg o!ci 1 m 
masa G = 18,4 kg 
 

producent  UNIWERSAL Sp. z o. o. 
 

7.18. System W3A, WC3, WC4,WC5 

  Dobrano wentylator  azienkowy typ SILENT 100           szt. 4 
V = 50÷100m3/h                +p = 400 Pa 

 N = 8 kW    n = 2400 obr./min 
 zasilanie 230V 

poziom ci!nienia akustycznego – 26,5 dB (A) 
masa G = 0,6 kg 

 
producent  VENTURE INDUSTRIES Sp. z o. o. 

 
7.19. Agregaty skraplaj$ce dla ch odnic 

* ch odnica systemu N6 
 Qch =  32 kW 
 agregat skraplaj$cy M4MC125D 
 Qch =  31,7 kW  N = 12,1 kW 
 wymiary HxWxD       1083x1083 x1041 
ci&#ar G = 197 kg 
przewody freonu ! 34,92/ ! 15,9- 13/8” / 5/8” 

 
* ch odnica systemu N12 

 Qch =  7,0 kW 
 agregat skraplaj$cy M5LC035C 
 N = 8,7 kW  I = 7,7 A 
 wymiary HxWxD       850x1030 x400 mm 
ci&#ar G = 95 kg 
przewody freonu ! 15,9/ ! 9,52- 5/8” / 3/8” 
 
producent        SANYO 
przedstawicielstwo  SANYO 
        S.P.S. TRADING SP z o.o. 
        ul. Wa  Miedzeszy%ski 630, 03-994 Warszawa 
         tel. 022-518-31-20 (26, 27) 
         fax 022-518-31-30 

       www.sanyo.com.pl 
 

7.20. Klimatyzacja – pomieszczenia teletechniczne 

    POMIESZCZENIE 1/30 

- klimatyzator !cienny typ SAP-KR 74E 
Qch =  2,2 kW 
freon R 410A ! 9,52 / ! 6,35 

  wymiary WxSxG  285x825x189 mm 
- jednostka zewn&trzna typ SAP-CLR 74E 

N = 0,7 kW 
wymiary WxSxG   548x720x265 mm 
poziom ci!nienia akustycznego – 46 dB (A) 
G = 29,0 kg 

 
producent        SANYO 
 

    RECEPCJA I POKÓJ TRENERSKI 

- klimatyzator !cienny typ SAP-KMRV 93GJ    szt.2 
Qch =  2,8 kW 
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freon R 410A ! 9,52 / ! 6,35 
  wymiary WxSxG  275x805x178 
- jednostka zewn&trzna typ SAP-CMRV 1923 GJH 

Qch =  5,6 kW              N = 1,8 kW 
wymiary WxSxG         730x940x340 mm 
poziom ci!nienia akustycznego – 48 dB (A) 
G = 69 kg 

 
producent        SANYO 

 
8. Wytyczne bran(owe 

8.1. Bran#a budowlana 
- wykonanie przebi' w stropach i !cianach wg uzgodnie% 
- wykonanie przebi' w dachu i kominków pod podstawy dachowe 
- wykonanie pomostów na dachu 
- wykonanie czerpni przy sali sportowej 
- wykonanie czerpni i kana u czerpnego dla wentylatorni pod biurami 
- zamówienie i osadzenie #aluzji akustycznych na czerpniach 
- wykonanie komór kurzowych w 2 wentylatorniach wg uzgodnie% 
- wykonanie pod ogi p ywaj$cej i wyt umienia wentylatorni 
- wykonanie podmurowania pod szyn& nawiewn$ wzd u# okien na basenie 

 
8.2. Bran#a elektryczna i teletechniczna 

    a) Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 
* wentylatornia przy sali sportowej 

system N1W1   N = 4,0+4,0 = 8,0 kW 
 system N2W2   N = 4,0+3,0 = 7,0 kW   

            + N =15,0 kW 
* wentylatornia pod biurami 

system N3W3   N =  2,2+1,5 = 3,7 kW 
   system N4W4   N =  2,2+1,5 = 3,7 kW 
   system N5W5   N =  1,5+1,1 = 2,6 kW 
   system N6W6   N =  3,0+2,2 = 5,2 kW 
   system N9W9   N =  4,0+3,0 = 7,0 kW 
   system N11W11  N =  1,1+1,1 = 2,2 kW 
   system N12   N =              0,55 kW 

system W12  N =              0,35 kW  230V 
         + N =25,3 kW 

* wentylatornia przy basenie 
system N7W7   N = 11,0+11,0+16,0 = 38,0 kW 

   system N8W8   N = 3,0+2,0+5,0       = 10,0 kW 
system N10W10 N = 2,2+2,2               =  4,4 kW 

         + N = 52,4 kW 
* wentylatory dachowe 

system WC1  N =   0,55 kW 
   system WC2  N =   0,18 kW 
 

* jednostki zewn&trzne + agregaty skraplaj$ce na dachu 
N = 0,7+1,8+3,1+12,1=17,7 kW 
 

* wentylatory  azienkowe i kana owe w pomieszczeniach 
systemy W10A÷W10F, W11A      N = 7 x 51 = 0,36 kW   230V 

   system W11B, W11C                N = 2 x 80 = 0,16 kW    230V 
   system WC3, WC4, WC5, W3A   N = 4 x 8   = 0,03 kW   230V 
 

CA"KOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ 
+ N = 111,7 kW 
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b) Doprowadzenie zasilania 

- do szafek zasilaj$co-steruj$cych central wentylacyjnych w wentylatorach 
- od szafek zasilaj$co-steruj$cych danej centrali do silników wentylatorów i spr&#arek w 

centralach 
- do poszczególnych wentylatorów dachowych i pomieszczeniowych – praca ci$g a 

wentylatorów 
* w $czanie wentylatorów pomieszczeniowych – w danym pomieszczeniu 
* w $czanie wentylatorów dachowych WC1, WC2 – przy recepcji 01/03 
* dodatkowo dla systemu W11B i W11C (magazyn podchlorynu i kwasu) nale#y 

przewidzie' za $czanie wentylatorów w pomieszczeniu oraz przed wej!ciem 
- do agregatów skraplaj$cych i jednostek zewn&trznych klimatyzacji 

 
  c) Rozprowadzenie przewodów sterowniczych od szafek zasilaj$co-steruj$cych  
      w wentylatorni do kaset zdalnego sterowania zlokalizowanych przy recepcji 01/03 

- dla ka#dej centrali wymagany przewód 10x1mm2 (dla central N7W7 oraz N8W8–
12x1mm2) 

  d) Zasilenie klap ppo#. Instalacji wentylacji pr$dem 230V oraz pod $czenie do instalacji SAP   
      sygnalizacji po#aru w obiekcie 

 
8.3. Bran#a instalacyjna – ciep o technologiczne 

* zapotrzebowanie ciep a technologicznego 
system N1    Qct =  61,0 kW 
system N2   Qct =  47,0 kW   

   system N3          Qct =  41,5 kW 
   system N4          Qct =  31,9 kW 
   system N5          Qct =  23,1 kW 
   system N6          Qct =  30,0 kW 
   system N7          Qct =  44,8 kW 
   system N8          Qct =    2,0 kW 

system N9          Qct =  55,0 kW 
system N10        Qct =  28,1 kW   

   system N11        Qct =  13,4 kW 
system N12   Qct =  12,2 kW   

     + Qct =390 kW 
 

- zasilanie z w asnego w&z a cieplnego 
parametry wody 75/50"C 

- doprowadzenie ciep a technologicznego do ka#dej nagrzewnicy centrali wentylacyjnej – 
wykonanie w&z a po $czeniowego przy ka#dej nagrzewnicy z pomp$ obiegow$ i 
zaworem trójdro#nym (dostawa zaworu trójdro#nego w automatyce centrali) 

- parametry zaworów trójdro#nych 
system N1, N2, N3, N4, N6, N9     kVs = 10,0 m3/h 
system N5, N10, N11              kVs =   6,3 m3/h 
system N12                   kVs =   4,0 m3/h 
system N7                   kVs =   16,0 m3/h 
system N8                                      kVs =   2,5 m3/h 

 
8.4. Bran#a instalacyjna – wod-kan 

- wykonanie kratek spustowych w wentylatorniach 
- wykonanie odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów 

 
8.5. Automatyka central wentylacyjnych 
      Centrale wentylacyjne nale#y zamówi' z w asnymi szafkami zasilaj$co-steruj$cymi oraz 
kasetami zdalnego sterowania (on-off z lampk$ sygnalizacji pracy centrali) 
      Centrale wentylacyjne N7W7 oraz N8W8 (basen) nale#y zamówic z tablic$ sterownicz$ z 
komputerowym sterownikiem XL i kompletnym oprogramowaniem – kompletna w asna 
automatyka. 
       Nale#y zblokowa' prac& systemów wentylacyjnych N1-W1 do N12-W12. 
Zasilanie automatycznych elementów wykonawczych i steruj$cych pr$dem ,24V 
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       Centrale wentylacyjne N1W1 N6W6; N9W9 N11W11 nale#y wyposa#y' w nast&puj$ce 
elementy automatyki: 

- si owniki przepustnic ze spr&#yn$ zwrotn$ dla nawiewu i wyci$gu 
- presostaty filtrów i wentylatorów 
- zawór trójdro#ny nagrzewnicy z si ownikiem (kVs zaworów wg pkt. 8.3) 
- zasilanie pompy obiegowej dla ka#dej centrali 
- zawór rozpr&#ny dla ch odnicy freonowej przy pod $czeniu agregatu skraplaj$cego (dla 

centrali N6 i N12) 
- termostat przeciwzamro#eniowy z nastaw$ t=5"C z r&cznym resetem 
- czujnik temperatury kana owy umieszczony w kanale powietrza wyci$gowego 

system W1, W2, W6  t = 16"c 
system W3, W5   t = 24"c 
system W4, W12  t = 20"c 
system W9   t = 27"c 
system W10, W11  t = 16"c 

 
- presostat i 2 si owniki przepustnic dla wymiennika krzy#owego z by-passem 

Szafy nale#y wyposa#y' we w $czniki i lampki kontrolne oraz 1 lampk& sygnalizuj$c$ 
awari&. 
Okablowanie sterownicze od szafy do centrali oraz agregatów skraplaj$cych N6 i N12 
nale#y do wykonawcy instalacji wentylacji. 
 Dodatkowo nale#y wykona' lub pod $czy' kasety zdalnego sterowania wraz z 
sygnalizacj$ pracy i awarii dla wszystkich systemów  -lokalizacja w recepcji przy hallu 
wej!ciowym.  Kable sterownicze mi&dzy szaf$ zasilaj$co-sterownicz$, a kaseta zdalnego 
sterowania uj&te zosta y w projekcie teletechnicznym. Nale#y wyprowadzi' system 
!wietlno-d,wiekowy informuj$cy o awarii zespo u wentylacji basenu (N7W7). Pozosta e 
wentylatory wyci$gowe dzia aj$ samodzielnie – praca ci$g a. Dla systemu W11B i W11C 
(magazyn podchlorynu i kwasu) nale#y przewidzie' za $czenie wentylatorów w 
pomieszczeniu oraz przed wej!ciem. 

 

9. Ochrona ppo(arowa 

Podzia  na strefy i wydzielenia po#arowe w budynku wg warunków ochrony po#arowej 
obiektu uj&tych w cz&!ci architektonicznej projektu. 

Na przej!ciach kana ów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia po#arowego 
projektuje si& klapy ppo#. o klasie odporno!ci ogniowej EI60 równej klasie odporno!ci 
ogniowej przegrody. Klapy ppo# projektuje si& EI60 z si ownikami 230V i wy $cznikiem 
kra%cowym w $czone w instalacj& SAP sygnalizacji po#aru w obiekcie.  

Przewody wentylacyjne prowadzone tranzytem przez stref& po#arow$ której nie obs uguj$ 
nale#y obudowa' p ytami Promat lub Conlit w klasie odporno!ci ogniowej wymaganej dla 
elementów oddzielenia przeciw-po#arowego lub wyposa#y' w klapy ppo#. EI60. 

 

10. Ochrona akustyczna 

Dopuszczalny poziomu d,wi&k A ha asu przenikaj$cego do pomieszcze% od wyposa#enia 
technicznego budynku wg PN-87/B-02151/02, wytycznych PZH i Sanepidu przyj&to 
nast&puj$co: 

- biura z w asnymi ,ród ami ha asu    - 40 dB(A) 
- sala konferencyjna     - 35 dB(A) 
- sala sportowa, basen     - 55 dB(A) 
- szatnie i natryski, WC – nienormowane przyj&to  - 55 dB(A) 
Po stronie ssawnej i t ocznej central wentylacyjnych projektuje si& t umiki akustyczne 

szczelinowe. 
Ze wzgl&du na wilgotno!' !rodowiska dla systemów N7W7, N8W8, N9W9 wk ady 

t umi$ce w t umikach nale#y zamówi' w folii.  
 Na czerpniach projektuje si& #aluzje akustyczne wg projektu architektonicznego. 
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11. Izolacja termiczna 

Kana y powietrza zewn&trznego do central wentylacyjnych nale#y zaizolowa' we n$ 
mineraln$ grubo!ci 70 mm laminowan$ foli$ aluminiow$.  

Kana y wentylacyjne dla hali sportowej N1W1, N2W2 prowadzone w wentylatorni, 
magazynach, pod widowni$ i w szatniach nale#y zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 30 mm 
laminowan$ foli$ aluminiow$. 

Kana y wentylacyjne systemów N3W3, N4W4, N5W5 prowadzone w wentylatorni, 
korytarzach, przy magazynach i w magazynach nale#y zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 
30mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

Kana y wentylacyjne systemów N6W6 i N12 (ch odzenie) nale#y zaizolowa' na ca ej 
d ugo!ci we n$ mineraln$ grubo!ci 30mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

Kana y wentylacyjne systemów N7W7, W8 (basen) nale#y zaizolowa' matami z pianki 
typu AF Armstrong w wentylatorni grubo!ci 2 x 13 mm, pozosta e gr. 13 mm. Kana ów 
wentylacyjnych W8 ze stali kwasoodpornej nie izolowa'. 

Kana y wentylacyjne systemu N8 prowadzone w wentylatorni i magazynach nale#y 
zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 50mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

Kana y wentylacyjne systemu N9W9 prowadzone w wentylatorni i magazynach 
(przyziemnie) nale#y zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 50mm laminowan$ foli$ 
aluminiow$. 

Kana y wentylacyjne systemów N10W10, N11W11 prowadzone w wentylatorni nale#y 
zaizolowa' we n$ mineraln$ grubo!ci 30mm laminowan$ foli$ aluminiow$. 

Przewody ch odnicze freonu nale#y zaizolowa' otulin$ z pianki kauczukowej do 
stosowania w ch odnictwie grubo!ci 15 mm. Dodatkowo przewody prowadzone na dachu 
nale#y zabezpieczy' p aszczem z blachy aluminiowej. 

 
12. Materia)y i urz$dzenia 

Projekt wykonawczy instalacji mechanicznej i klimatyzacji opracowano w oparciu o nast&puj$ce 
materia y i urz$dzenia 

- widoczne kana y N1 i N2 – 2x ! 800 mm oraz W1 ! 500 mm (hala sportowa) z blachy 
kwasoodpornej 

- widoczne kana y systemu W7 ! 630 mm (basen) z blachy kwasoodpornej 
- kana y, kszta tki systemów N7W7, N8W8, N9W9 z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej lub galwanizowanej aluminium (cz&!' basenowa) 
- pozosta e kana y wentylacyjne prostok$tne, kszta tki z blachy stalowej ocynkowanej typ 

A/I 
- pozosta e kana y wentylacyjne okr$g e typ spiro z blachy stalowej ocynkowanej 
- nawiewniki wirowo-cylindryczne typ NWC, dysze dalekiego zasi&gu typ DK, nawiewniki 

wirowe typ NO dla widowni basenu firmy FLÄKT BOWENT 
- szyna nawiewna szczelinowa dla basenu firmy GRADA przedstawicielstwo Dan-Poltherm 
- kratki z przepustownic$ typ K1+P, t umiki akustyczne typ TP, TO/A firmy INSTAL 
- klapy ppo#. z si ownikami i wy $cznikami kra%cowymi firmy GRYFIT CIAT  
- centrale wentylacyjne basenowe firmy Dantherm 
- pozosta e centrale wentylacyjne firmy CLIMA PRODUKT 
- wentylatory dachowe firmy UNIWERSAL 
- wentylatory kana owe i  azienkowe firmy VENTURE INDUSTRIES 
- przewody freonu z rur miedzianych do stosowania w ch odnictwie 
- systemy ch odnicze freonowe firmy SANYO  

Nale#y zastosowa' urz$dzenia i materia y przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie 
zastosowane materia y i urz$dzenia musz$ zapewni' wymagane projektem parametry pracy oraz 
posiada' niezb&dne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

 
13. Uwagi ko'cowe 

- Instalacj& wentylacji nale#y wykona' i odbiera' zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych”, W-wa, wrzesie% 2002 r. 

- Na kana ach nale#y przewidzie' rewizje do okresowego czyszczenia instalacji. 
 














