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I.

OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA







2.

Umowa zawarta z Inwestorem
Obowiązujące akty prawne i normy
Uzgodnienia międzybranżowe
Wizja lokalna na istniejącym obiekcie
Aktualne podkłady architektoniczne
Katalogi urządzeń

ZAKRES I PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI
Zakres opracowania obejmuje:
 Instalację klimatyzacji wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby sal
wystawienniczych poziomi -1 Hali Stulecia oraz centrali wentylacyjnej NW17
 Instalację odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów na salach wystawienniczych
W skład opracowania wchodzą:
 część opisową projektu,
 część obliczeniowa (dobór urządzeń, obliczenia hydrauliczne oraz dobór
przewodów instalacji),
 część rysunkowa projektu.

3.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

3.1.

Parametry temperaturowe

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna
II
- temperatura zewnętrzna
tzoc = 30C
- wilgotność względna
φzoc = 45%
- zawartość wilgoci
xzoc = 11,9g/kg
- entalpia
izoc = 60,7kJ/kg
Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-B-03420 (PN-B-02403) dla zimy:
- strefa klimatyczna
II
- temperatura zewnętrzna
tzoz = -18C
- wilgotność względna
φzoz = 100%
- zawartość wilgoci
xzoz = 0,9g/kg
 entalpia izoz = -18,4kJ/kg
Parametry powietrza w pomieszczeniach, w okresie letnim:
- sale wystawiennicze:
24°C (+/- 1K)
- wilgotność w okresie letnim:
nieregulowana
Poziom hałasu od instalacji wentylacji:
- sale wystawiennicze:
40dB(A)

4.

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący pomieszczenia znajdujące się na poziomie -1 Hali Stulecia nie posiadają
instalacji klimatyzacyjnej. Straty ciepła dla przedmiotowego lokalu zostają przejęte przez
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projektowaną instalację klimatyzacyjną. Dodatkowo projektuje się dostarczenie wody lodowej
do chłodnicy centrali wentylacyjnej NW17 zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorni.
5.
5.1.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – INSTALACJA WODY LODOWEJ
Źródło chłodu/ciepła

Na potrzeby zasilenia klimakonwektorów oraz chłodnicy centrali wentylacyjnej NW17
projektuje się agregat wody lodowej 30RQS 120 firmy Carrier w wykonaniu wyciszonym, o
mocy chłodniczej Qch=107kW i grzewczej Qg=58,9kW, usytuowany przed budynkiem w niecce
poniżej poziomu terenu. Agregat wyposażony będzie w moduł hydrauliczny zawierający:
- zawór bezpieczeństwa
- pompę obiegową
- filtr siatkowy
Instalacja wody lodowej typu bezpośredniego bez podziału na obieg pierwotny i wtórny.
Projektowana instalacja pracować będzie na parametrach 7/12ºC; jako czynnik chłodniczy
projektuje się 35% wodny roztwór glikolu etylenowego.
5.2.

Podstawowe parametry pracy instalacji




5.3.

Temperatura robocza instalacji w trakcie pracy agregatu
Temperatura robocza instalacji w trakcie pracy agregatu
Dopuszczalne ciśnienie robocze

tr = 7/12°C
tr = 40/37°C
pt = 0,6MPa

Odbiorniki chłodu

Jako odbiorniki chłodu projektuje się instalację chłodzenia wyposażona w
klimakonwektory wentylatorowe (wg punktu 6.2. niniejszego opisu) oraz chłodnicę centrali
wentylacyjnej.
5.4.

Armatura regulacyjna

Na głównych rozgałęzieniach instalacji oraz przed odbiornikami oraz agregatem
projektuje się zawory równoważące firmy TA typu STAD i STAF. Typy, średnice i lokalizacja
zaworów zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
5.5.
5.5.1.

Uzbrojenie instalacji
Pompy

Dla wymuszenia obiegu roztworu glikolu projektuje się pompę obiegową będącą
elementem składowym modułu hydraulicznego agregatu wody lodowej.
5.5.2.

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano zabezpieczenia ciśnieniowym
naczyniem wzbiorczym zgodnie z wymogami PN-B-02414 pt. “Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Wymagania
i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.”
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe Statico SD 80.10 IMI-Pneumatex o
pojemności nominalnej Vn=80dm3 i ciśnieniu wstępnym p0=1bar, przeznaczone do instalacji z
roztworem glikolu jako czynnikiem chłodniczym. Dodatkowo projektuje się zawór odcinający
DLV 20 (średnica rury wzbiorczej DN20, dw≥20mm) oraz manometr H.
Naczynie wzbiorcze należy zamontować na przewodzie powrotnym instalacji w
pomieszczeniu wentylatorowni centrali NW18, w taki sposób aby trójnik włączeniowy
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skierowany był do góry, aby zapobiec przedostawaniu się ewentualnych zanieczyszczeń do
wnętrza zbiornika.
Zabrania się montowania jakiejkolwiek armatury odcinającej na przewodzie podłączeniowym
naczynia wzbiorczego.
6.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – INSTALACJE KLIMATYZACJNE

6.1.

Opis ogólny

Projektuje się instalację klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym jakim jest wodny roztwór
glikolu etylenowego o stężeniu 35% o temperaturze zasilania/powrotu 7/12ºC na potrzeby
chłodzenia oraz 40/37ºC na potrzeby grzewcze. Część zysków ciepła i wilgoci w okresie
ciepłym będzie asymilować powietrze nawiewane z istniejącego centralnego systemu
wentylacyjnego o temperaturze obliczeniowej tnoc=19ºC Jako źródło chłodu/ciepła projektuje
się agregat wody lodowej zgodnie z punktem 5.1 opracowania.
Bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą
Nr
pom.
-1/1
-1/5
-1/10
-

6.2.
6.2.1.

Nazwa pomieszczenia
Foyer
Sala wystawiennicza
Sala wystawiennicza
Chłodnica centrali wentylacyjnej NW17
RAZEM

Zapotrzebowanie na
moc chłodniczą
całkowitą
kW
9,9
6,1
41,0
42,0
99,0

Odbiorniki chłodu
Klimakonwektory wentylatorowe

Do lokalnej regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje się klimakonwektory
kasetonowe typu FWF03BT oraz FWF05BT o wielkości 600x600mm firmy Daikin.
Klimakonwektory kasetonowe w pomieszczeniach -1/5 oraz -1/10 należy montować
bezpośrednio pod stropem bez zabudowy. W pomieszczeniu -1/1 projektuje się montaż w
przestrzeni stropu podwieszanego. Jednostki w wersji 2-rurowej, pracujące na powietrzu
obiegowym, o maksymalnej mocy chłodniczej całkowitej zgodnie z poniższą tabelą.
Zestawienie klimakonwektorów
Nr
pom. Nazwa pomieszczenia
Ilość
-1/1
Foyer
4
-1/5
Sala wystawiennicza
3
-1/10
Sala wystawiennicza
10
6.2.2.

Typ
FWF03BT
FWF03BT
FWF05BT

QCHK, kW
QCHK, kW
bieg średni bieg wysoki
1,93
2,19
1,93
2,19
2,42
2,78

Chłodnica centrali NW17

Na potrzeby centralnego schłodzenia powietrza nawiewanego projektuje się zasilenie
chłodnicy centrali NW17, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym wentylatorowni, w
czynnik chłodniczy. Moc całkowita chłodnicy QCHNW17=42,0 kW.
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6.3.

Armatura

Na instalacji wody lodowej, przed każdym klimakonwektorem projektuje się zawory
odcinające DN25 np. typu V17 firmy Ferro, na przewodzie powrotnym instalacji projektuje się
zawory równoważące STAD DN15 firmy IMI TA. Do regulacji klimakonwektorów projektuje się
zawory typu EKMV3C09B z bypassem wyposażone w siłowniki termoelektryczne – zawór i
siłownik w zakresie dostawy producenta klimakonwektorów. Odpowietrzenie instalacji projektuje
się poprzez odpowietrzniki przy każdym klimakonwektorze.
Klimakonwektory należy łączyć instalacji przy pomocy wężyków elastycznych w oplocie
o średnicy wewnętrznej 25mm np. Meiflex 1”x1” firmy Meibes.
Na instalacji wody lodowej, przed chłodnicą centrali wentylacyjnej NW17 projektuje się
zawory odcinające DN65, na przewodzie powrotnym instalacji projektuje się zawór
równoważący STAD DN50 firmy IMI TA, zaś na przewodzie obejściowym bypass zawór
równoważący STAD DN40 firmy IMI TA . Do regulacji wydajności chłodnicy projektuje się zawór
trójdrogowy CV 316 RGA DN32 Kvs=16 wyposażone w siłowniki TA-Slider 750.
Podłączenia poszczególnych elementów armatury należy wykonać zgodnie ze
schematami WL-03, WL-04.
6.4.

Rozprowadzenie przewodów

Rozprowadzenie wody lodowej projektuje się w systemie dwururowym, trójnikowym z rur
polietylenowych wielowarstwowych Uni Pipe Plus (zakres średnic 16-32mm)/ MLC (zakres
średnic 40-110mm) firmy Uponor (PE-RT/Al/PE-RT).
Średnice rur wg części rysunkowej projektu.
Przewody rozprowadzające czynnik chłodniczy prowadzone będą pod stropem oraz w
kanałach instalacyjnych, a następnie podłączone do projektowanych klimakonwektorów.
Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiorników chłodu
zapewniając w ten sposób możliwość odwodnienia instalacji.
Mocowania rur wykonać za pomocą uchwytów systemowych do elementów
konstrukcyjnych obiektu.
6.5.

Kompensacja wydłużeń termicznych

Kompensację wydłużeń liniowych przewodów instalacji chłodniczej projektuje się jako
kompensację naturalną (odpowiednie prowadzenie) z właściwym mocowaniem w uchwytach
stałych i przesuwnych.
Rozmieszenie uchwytów stałych oraz przesuwnych ustalić w trakcie montażu instalacji
po zlokalizowaniu wszystkich podciągów i elementów konstrukcyjnych. Należy montować
podpory pod rury do elementów konstrukcyjnych.
6.6.

Izolacja termiczna

Projektuje się izolację wszystkich przewodów instalacji wody lodowej. Grubość izolacji
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002.75.690 z dnia 12 kwietnia
2002r. (z późniejszymi zmianami) „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Izolację należy wykonać z materiału niepalnego i
nierozprzestrzeniającego ognia.
Ze względu na możliwość wykraplania się pary wodnej na przewodach jako materiał
izolacyjny należy zastosować izolację ze spienionego kauczuku o grubości nie mniejszej niż
13mm.
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokołem odbioru.
Przewody instalacji wody lodowej należy izolować otulinami na bazie spienionego
kauczuku. Izolacja musi zostać wykonana w taki sposób aby nie pozostały żadne przerwy w
przejściach przez ściany czy płyty gipsowe. Każdy przewód powinien być izolowany osobno.
Całość izolacji montować tylko na suche i odtłuszczone powierzchnie rurociągów.
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Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
Grubość izolacji dla danej średnicy zewnętrznej rury przedstawiono w tabeli poniżej.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

7.
7.1.

Średnica rury
32 x 3,0 mm
40 x 4,0 mm
50 x 4,5 mm
63 x 6,0 mm
75 x 7,5 mm
90 x 8,5 mm
110 x 10,0 mm

Grubość izolacji
13 mm
19 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – INSTALACJE ODPROWADZENIA SKROPLIN
Opis ogólny

W celu odprowadzenia kondensatu z klimakonwektorów projektuje się instalację
odprowadzenia skroplin z tacek ociekowych. Instalacja zostanie wpięta do pionów kanalizacji
sanitarnej poprzez wykonanie syfonu. Odprowadzenie skroplin odbywać się będzie w sposób
wymuszony poprzez pompki skroplin będące na wyposażeniu klimakonwektorów.
Włączenie skroplin z chłodnicy centrali wentylacyjnej NW17 wykonać do instalacji
odprowadzającej skropliny z wymiennika centrali.
7.2.

Rozprowadzenie instalacji

Instalację odprowadzenia skroplin projektuje się z rur tworzywowych, polipropylenowych
PN10, prowadzonych z minimalnym spadkiem 1-2% w kierunku pionu kanalizacyjnego.
Średnice przewodów instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z częścią rysunkową
opracowania. Średnica wewnętrzna pojedynczego podejścia pod urządzenie PP25x2,3 lub inna
nie mniejsza niż średnica wewnętrzna króćca skroplin urządzenia.
8.

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
Na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje sanitarne zewnętrzne:
- przewody wody lodowej,
- przewody kanalizacji deszczowej.

8.1.

Dane ogólne

W celu zapewnienia czynnika chłodniczego dla instalacji wentylacji i klimatyzacji
zaprojektowano agregat wody lodowej zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
konserwatora zabytków. Agregat projektuje się w niecce żelbetowej przykrytej kratą stalową z
włazem zabezpieczonym przed dostępem do urządzeń przez osoby niepowołane do obsługi
urządzeń. Czynnik chłodniczy – 35% wodny roztwór glikolu etylenowego, o parametrach
obliczeniowych - 7/12ºC, do budynku Hali Stulecia dostarczany będzie podziemnym
rurociągiem, preizolowanym, w płaszczu szczelnym.
8.2.

Charakterystyka przewodów kanalizacji deszczowej

Zaprojektowana niecka agregatu odwodniana będzie za pomocą pompy odwadniającej z
wyłącznikiem pływakowym, zlokalizowana w studzience odwodnieniowej szczelnej z PVC.
Woda deszczowa przewodem ciśnieniowym z PE 32x3,0 kierowana będzie do studzienki
rozprężnej z PVC Ø600 i grawitacyjnie odpływa rurociągiem PVC do istniejącej kanalizacji
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deszczowej. Włączenie do istniejącej kanalizacji za pomocą trójnika, do studzienki wpustu
deszczowego lub studzienki rewizyjnej.
Przebieg trasy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej przedstawiono w części
rysunkowej projektu.
Zaprojektowano pompę zatapialną z samoczynnym układem sterującym np. Wilo – Drain
TS 32/9-A:
- zasilanie – 1~230 V, 50 Hz
- prąd znamionowy – 2,2 A
- moc znamionowa silnika – 0,5 kW
- przyłącze tłoczne – DN32
8.3.

Charakterystyka przewodów wody lodowej

Zaprojektowano przewody wody lodowej z rur polietylenowych typu PEX 110x10mm w
wykonaniu preizolowanym, średnica zewnętrzna przewodu Dz=200mm np. w technologii firmy
Uponor lub Heatpex posiadające dopuszczenie do transportu glikolu etylenowego. Odcinki
przewodów wody lodowej poza wykopem, przewidziano jako spawane z rur stalowych czarnych
wg PN-84/H-74244 zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbą podkładową i farbą
antykorozyjną. Na rurach poza odcinkiem w ziemi, wykonana będzie izolacja przy użyciu mat z
kauczuku spienionego grubości 100mm, z płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.
8.4.

Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne będą wykonywane w terenie w którym występuje uzbrojenie
istniejące. W celu uniknięcia uszkodzeń, przed wykonaniem wykopu docelowego, na całej
długości należy wykonać przekop kontrolny – ręcznie, do głębokości 1,0m. Pozostałe roboty
ziemne można wykonać mechanicznie.
Zasypywanie wykopów wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. W
przypadkach koniecznych, wykopy zasypywać piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym.
Pozostałą część można zasypać materiałem z wykopu, oczyszczonym z gruzu, kamieni i złomu.
Kolizje z istniejącym, odkrytym uzbrojeniem zabezpieczyć przez wykonanie podwieszeń,
lub podparć istniejących instalacji, na całej szerokości wykopu.
Dla zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych należy nad wykopami
zamontować kładki dla pieszych, a w przypadku wykopu równoległego do traktu pieszego,
wykopy najeży zabezpieczyć poprzez wykonanie ogrodzenia na całej długości.
8.5.

Agregaty wody lodowej

Zaprojektowano agregat chłodzony powietrzem, zgodnie z punktem 5.1. opracowania,
zewnętrzny systemu wody lodowej, zlokalizowanych w terenach zielonych wg rysunku. Niecka
na agregat wg projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Agregat przystosowany do pracy
całorocznej, posiadający moduł hydrauliczny.
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9.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Po wykonaniu i odbiorach, a przed oddaniem do użytkowania instalacji, Wykonawca ma
obowiązek przeprowadzić regulację instalacji przy pomocy zamontowanych zaworów
równoważących oraz regulacyjnych (obejście bypass).
10.

PRÓBY CIŚNIENIOWE I ROZRUCH

Po montażu klimakonwektorów i przewodów, a przed zaizolowaniem należy wykonać
płukanie instalacji wodą wodociągową o prędkości nie mniejszej niż 1,0m/s. Czas płukania i
ewentualnie ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od oceny próbek wody. Pobór i
zrzut wody wg. ustaleń z Inwestorem.. Po płukaniu przewodów wykonać wstępne nastawy na
zaworach równoważących i regulacyjnych.
Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z PN-EN 13480 oraz PN-B-10405.
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę
wzbiorczą i inne rury zabezpieczające.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji.
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości 1,5 • ciśnienia.
Na zakończenie należy przeprowadzić próbę działania przy właściwych parametrach
wody lodowej zasilającej instalacje chłodniczą.
11.

OZNACZENIE INSTALACJI

Po wykonaniu wszystkich instalacji, wykonaniu prób i pełnej izolacji należy wykonać
trwałego oraz czytelnego oznaczenia wszystkich rur w miejscach widocznych. Na wierzchniej
warstwie izolacji należy przykleić znaki z opisem medium, typu instalacji oraz strzałką
wskazującą kierunek przepływu medium.
12.

WYTYCZNE BRANŻOWE

Branża architektoniczno-budowlana
Wszystkie kanały, rury i urządzenia wewnątrz przestrzeni instalacyjnej należy
podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z
instalacji do konstrukcji. Instalacje należy podwieszać przy pomocy uchwytów systemowych.
Wykonać mocowania wsporcze pod klimakonwektory.
Wykonać ramę wsporczą pod agregat wody lodowej o wysokości 300mm.
Układy zawiesi należy wykonać wg rozwiązań systemowych np. firmy Hilti, MEFA lub
Niczuk.
Branża elektryczna
Wszystkie prace elektryczne należy wykonać zgodnie z “Technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych.” Tom IV – „Instalacje elektryczne.”
Wszystkie elementy metalowe układu projektowanych instalacji muszą być połączone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji elektrycznych.
Wszystkie połączenia elektryczne wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji
elektrycznych.
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Lp.
1.
2.
3.
4.

Należy wykonać podłączenia elektryczne następujących elementów instalacji:
Moc
Natężenie
Napięcie
Lokalizacja
Typ urządzenia
elektryczna
prądu
prądu
urządzenia
[W]
[A]
[V]
Klimakonwektor
Przestrzeń
0,074
0,6
1x230
Daikin FWF03BT
instalacyjna
Klimakonwektor
Przestrzeń
0,118
0,8
1x230
Daikin FWF05BT
instalacyjna
Przed budynkiem
Agregat chłodniczy
w kanale
42,1
113
3x400
Carrier 30RQS 120
technicznym
Pompa zatapialna
Studzienka
0,5
2,2
1x230
Wilo – Drain TS 32/9-A
odwodnieniowa

Branża AKPiA
Urządzenia w pomieszczeniach -1/1 i -1/5 wyposażone będą w jeden panel, a w
pomieszczeniu -1/10 w dwa panele sterujące umożliwiający regulację lokalną temperatury w
pomieszczeniu. Panele sterujący należy zlokalizować w pomieszczeniach zgodnie z częścią
rysunkową opracowania, lokalizację każdego panelu sterującego należy każdorazowo uzgodnić
z Inwestorem. Należy zgodnie z DTR urządzeń, podłączyć urządzenia pomiarowe i regulacyjne
sterowników.
Armaturę regulacyjną chłodnicy centrali NW17 należy podłączyć do sterownika centrali
wentylacyjnej, zgodnie z DTR urządzenia.
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13.

UWAGI KOŃCOWE


Pozostałe szczegóły rozwiązania wg części rysunkowej opracowania,




Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP,
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”,
Całość robót na instalacjach wentylacji wykonać zgodnie z „Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, wydawca COBRTI INSTAL,
Całość robót na instalacjach wody lodowej wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, wydawca
COBRTI INSTAL oraz „Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych” zeszyt 10, wydawca COBRTI INSTAL,
Całość robót na instalacjach wodociągowych wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7, wydawca
COBRTI INSTAL,
Całość robót na instalacjach kanalizacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12, wydawca
COBRTI INSTAL,
Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową
producenta rur,
Podczas wykonywania wszystkich prac kierować się wytycznymi Inwestora,
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszą być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej.
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II.
Lp.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa materiału

Agregat wody lodowej 30RQS 120
z funkcją pompy ciepła
wyposażony w moduł hydrauliczny,
zawierający:
- pompę
Qch=107 kW
Qg=58,9 kW
Czynnik chłodniczy – R410A
Masa – 1014kg
Wymiary dł.xszer.xwys=2051x2259x1320mm
Naczynie wzbiorcze przeponowe
Statico SD 80.10
Wyposażenie:
Zawór odcinający DLV 20
Manometr H
Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy
FWF03BT 600x600mm
Wyposażenie:
- zawór regulacyjny z obejściem
- siłownik termoelektryczny
Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy
FWF05BT 600x600mm
Wyposażenie:
- zawór regulacyjny z obejściem
- siłownik termoelektryczny
Zawór równoważący STAD DN15
Zawór równoważący STAD DN20
Zawór równoważący STAD DN25
Zawór równoważący STAD DN32
Zawór równoważący STAD DN40
Zawór równoważący STAD DN50
Zawór równoważący STAF DN65
Zawór trójdrogowy CV 316 RGA
DN32 Kvs=16
Siłownik TA-Slider 750
Filtr siatkowy Y222P DN25
Filtr siatkowy Y333P DN65
Filtr siatkowy Y333P DN80
Łącznik amortyzacyjny
ZKB DN65
Łącznik amortyzacyjny
ZKB DN80
Wężyk elastyczny
Meiflex 1"x1" dw=25mm
Pompa zatapialna
Drain TS 32/9-A

Jedn.
miary

Ilość

Przykładowy
producent.
Norma

kpl.

1

np. Carrier

kpl.

1

np. IMI-Pneumatex

kpl.

7

np. Daikin

kpl.

10

np. Daikin

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

17
1
1
2
1
1
1

np. IMI-TA
np. IMI-TA
np. IMI-TA
np. IMI-TA
np. IMI-TA
np. IMI-TA
np. IMI-TA

kpl.

1

np. IMI-TA

kpl.
kpl.
kpl.

17
1
1

np. Socla
np. Socla
np. Socla

kpl.

2

np. Socla

kpl.

2

np. Socla

kpl.

34

np. Meibes

kpl.

1

np. Wilo
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UWAGI:
1. Wszystkie nazwy producentów oraz modele urządzeń podane są jako
przykładowe. Wyszczególnione poniżej urządzenia i materiały mogą być zamienione na
inne równoważne pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oraz spełniające normy i przepisy BHP, ochrony środowiska oraz
gwarantujące właściwą pracę instalacji.
2. Ilość złączek, kształtek, uchwytów, wsporników, materiałów uszczelniających, izolacji
i innych wymaganych do montażu - ustalić w trakcie realizacji. W związku z postępem
produkcji przy zamawianiu - uaktualnić powyższe zestawienia. W przypadku zmiany
trasy prowadzenia rur – długości ustalić w trakcie montażu.
3. Grubości izolacji dla przewodów rurowych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r (z późniejszymi zmianami z dnia 2009.01.01) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z normą PN-B-02421.
4. Wszystkie elementy przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą posiadać
odpowiedni atest PZH.
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III.

ZDJĘCIA TRASY INSTALACJI

Zdjęcia przedstawiające trasy instalacji wody lodowej wewnątrz budynku. Opis i
lokalizacja zdjęć z godnie z oznaczeniami na rysunku WL-01.

ZDJ.01
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ZDJ.02

ZDJ.03
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ZDJ.04
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ZDJ.05
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ZDJ.06

str. 19

PROJEKT WYKONAWCZY
HALA STULECIA WE WROCŁAWIU
INSTALACJE KLIMATYZACYJNE I WODY LODOWEJ

IV.

SPIS RYSUNKÓW

Lp.

Nr rysunku

1.

WL-01

2.
3.
4.

WL-02
WL-03
WL-04

Nazwa rysunku
RZUT PIWNICY
INSTALACJE KLIMATYZACYJNE I WODY LODOWEJ
INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY LODOWEJ
SCHEMATY PODŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORÓW
SCHEMATY PODŁĄCZENIA AGREGATU I CHŁODNICY NW17

str. 20

