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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania 
- Zlecenie inwestora; 
- Inwentaryzacja budynku; 
- Podkłady architektoniczno – technologiczny sposobu użytkowania pomieszczeń;   
- Wytyczne producentów materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła dla pomieszczenia holu w budynku Przedszkola nr. 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. W 
opracowaniu określono podstawowe parametry funkcjonalne i techniczne instalacji, z określeniem tras 
przebiegu instalacji i dobór urządzeń w zakresie umożliwiającym realizację przedsięwzięcia. 
 
3. Dane ogólne 

Budynek jest obiektem 2–kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji murowanej.  
 
4. Przyjęte rozwiązania 
 
4.1. Wentylacja mechaniczna 

Projektuje się układ wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej z odzyskiem ciepła z 
pomieszczenia holu głównego na parterze. Świeże powietrze doprowadzone będzie poprzez czerpnio - 
wyrzutnię ścienną umieszczoną na elewacji na wysokości stropu drugiej kondygnacji, a następnie do 
centrali wentylacyjnej podwieszanej NW1. W centrali wentylacyjnej powietrze będzie poddane filtracji i 
podgrzaniu za pomocą rekuperatora. Dalej będzie tłoczone systemem kanałów zabezpieczonych termicznie 
i akustycznie. Do pomieszczeń będzie wprowadzane poprzez nawiewniki sufitowe – zawory wentylacyjne. 
Zużyte powietrze usuwane będzie przez wywiewniki sufitowe – zawory wentylacyjne, dalej siecią 
izolowanych kanałów do centrali wentylacyjnej, a następnie do czerpnio - wyrzutni ściennej. Układ należy 
wyposażyć w kulisowe tłumiki dźwięku zainstalowane za centralą. Regulacja ilości powietrza za pomocą 
przepustnic umieszczonych na odgałęzieniach instalacji wentylacyjnej i innych elementach 
przyłączeniowych nawiewników. Centralę wentylacyjną należy osadzić na specjalnej konstrukcji i 
wibroizolatorach o charakterystyce dostosowanej do masy urządzenia. Centrala wyposażona w automatykę 
zasilająco-sterującą producenta. 
 
4.1.1. Kanały wentylacyjne 

Projektuje się kanały wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju okrągłym, łączone 
nyplowo. Mocowanie kanałów do przegród budowlanych - systemowe, na uchwytach regulowanych. 
Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne projektuje się izolowane samoprzylepną matą z wełny mineralnej 
grubości 30mm na podkładzie z folii aluminiowej zbrojonej włóknem szklanym. Kanały pomiędzy czerpniami 
i wyrzutniami powietrza, a centralami wentylacyjnymi izolować samoprzylepnymi matami z kauczuku 
syntetycznego o porach zamkniętych np. K-Flex ST-25. Na kanałach wykonać otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów.  
 
4.1.2. Centrala wentylacyjna układu NW-1 

Projektuje się centralę wentylacyjną nawiewno–wywiewną NW1 z krzyżowym wymiennikiem ciepła, 
którego konstrukcja umożliwia częściowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, co pozwala zachować 
właściwą wilgotność w pomieszczeniu. Filtry powietrza klasy F-8 gwarantujące dokładną filtrację powietrza. 
W trybie Auto, w zależności od temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrz, centrala automatycznie steruje 
obejściem wymiennika, tzw. by-pass. Poziom ciśnienia akustycznego na niskim biegu to 24dB(A). 



Wydajność urządzenia max 500 m3/h 120 Pa, nominalne 350m3/h . Centrala wyposażona w automatykę 
producenta. 

 
 
4.1.3. Obliczenie ilości powietrza 
 

Układ wentylacyjny NW1 

Nr 
Nazwa 

pomieszczenia 
Pow. 
[m2] 

Wys. 
[m] 

Kubatura 
[m3] 

Krotność 
[w/h] 

Nawiew 
[m3/h] 

Krotność 
[w/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

  Hol główny 69,5 2,5 173,75 2,0 347,5 2,0 347,5 

Razem 175  2 350,0 2  350,0 

 
4.1.4. Dobór urządzeń  
 
Układ NW-1 
Centrala wentylacyjna Vn=350 m3/h, Vw=350 m3/h 
Przyjęto centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno–wywiewną z krzyżowym wymiennikiem ciepła, 
filtrem nawiewnym klasy F8. 
Wyposażenie: kompletna automatyka zasilająco – sterująca. 
 
4.2. Prace budowlane i  wykończeniowe 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie otworów w ścianach i stropach dla instalacji wentylacji 
- zabudowy przewodów wentylacyjnych z płyt g-k oraz/lub kasetonowych na holu 
- przygotowanie podłoża i malowanie 



Otworowanie należy wykonać zgodnie z rysunkami. Wykonanie zabudów z płyt gipsowo – kartonowych 
rozpoczyna się od montażu do ścian i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji 
systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych 
wkrętów do metalu. Styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą 
szpachlową. Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować farby dyspersyjne  i środki 
gruntujące. Wszystkie  materiały   muszą  mieć  własności  techniczne   określone   przez   producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

5. Dodatkowe wytyczne 
 
Wykonać uziomy central wentylacyjnych, wentylatorów oraz kanałów. 
Wykonać zasilanie urządzeń zgodnie z DTR. 
Wykonać instalacje odpływu kondensatu z centrali wentylacyjnej. 
Całość instalacji zabudować płytami g-k i pomalować zgodnie ze ST. 
 
UWAGA: 
Prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI „INSTAL”, 
obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
 
1. Zakres robót: 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi materiałami, 
technologią i harmonogramem robót. 
2. Istniejące obiekty: 
- prace będą prowadzone w istniejącym obiekcie wyposażonym w, między innymi, instalację 
wentylacji grawitacyjnej 
3. Istniejące elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- obiekt nieużywany w trakcie letniej przerwy wakacyjnej, istnieje możliwość odcięcia od 
istniejących instalacji, 
4. Występujące tymczasowo elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- rusztowania o wysokości do 3,0 m 
- otwory w stropie 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) - podczas całego 
procesu budowy, 
- upadki podczas prac na wysokości, 
- związane z przemieszczaniem się po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia), 
- związane z pracą urządzeń zasilanych energią elektryczną (porażenie prądem), 
- przygniecenia, potrącenia, itp. – podczas całego procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu budowy. 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed jego 
rozpoczęciem, 
- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie potrzeby 
przeszkoleni) 
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania 
w razie wypadku. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń 
- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem 
(rozsypaniem) składowanych materiałów, 
- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego użyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych i zwierząt, 
- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla służb 
ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz być 
zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon). 
 


