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1.

CZĘŚĆ OPISOWA

DANE OGÓLNE
Inwestor
TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA
Obiekt
TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY
PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA
Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dostosowania istniejącej instalacji
wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej Sceny i Foyer Dużej Sceny w Teatrze
Dramatycznym M. ST. Warszawy.
Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja własna do celów projektowych
- Zatwierdzony projekt koncepcyjny – przyjęto rozwiązanie – wariant 3 (najmniejsza wysokość
urządzeń wynosząca około 1250mm)
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Założenia ogólne
Zadaniem projektowanej instalacji wody lodowej jest schłodzenie powietrza zewnętrznego
nawiewanego do pomieszczenia Dużej Sceny, pomieszczenia Foyer Dużej Sceny oraz zapewnienie
odpowiedniego komfortu cieplnego.
Dla potrzeb dostosowania istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej
Sceny i Foyer Dużej Sceny w Teatrze Dramatycznym M. ST. Warszawy zostaną opracowane:
- dobór agregatów wody lodowej,
- dobór chłodnic dla układu wentylacyjnego nr 112,
- dobór instalacji dla układu wentylacyjnego nr COV 2,
- dobór automatyki dla układu wentylacyjnego nr 112,
- dobór instalacji wody lodowej,
- dobór armatury regulacyjnej i odcinającej.
Parametry powietrza zewnętrznego:
Okres letni:
- temperatura zewnętrzna tz = +30°C
- wilgotność względna ϕ = 45%
Parametry powietrza wewnętrznego:
Okres letni:
- temperatura wewnętrzna tw = +24°C +/- 2 ˚C
- wilgotność względna wynikowa

Ilość osób – 500, kubatura chłodzona – około 8000 m3, Ilość powietrza wentylacyjnego dla centrali
nawiewnej układu 112 – 50.000m3/h.
Wymiary nieczynnego bloku nawilżania – szerokość 2000mm, wysokość 2200mm, głębokość
3100mm.
Droga transportowa – ograniczenie szerokości do 900mm, ograniczenie wysokości do 1500mm.
Budynek znajduje się w Warszawie w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego i II strefie
klimatycznej dla okresu letniego. Dane klimatyczne, temperatury powietrza w pomieszczeniach w
okresie letnim i zimowym przyjęto na podstawie następujących norm polskich:
PN-80/B-02403: „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne - ogrzewnictwo”
PN-82/B-02402: „Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w budynkach – ogrzewnictwo”
PN-76/B-03420: „Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego - wentylacja i klimatyzacja”;
PN-76/B-03421: „Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi - wentylacja i klimatyzacja”;
PN-83/B-03430: „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej - wymagania”.
Obliczenie wymaganej mocy chłodniczej:
Zyski ciepła od ludzi:
QL = φ * n * qj [W]
φ – współczynnik jednoczesności przebywania
n – ilość osób
qj – jednostkowy strumień ciepła [W]
QL = 1 * 500 * 75 = 37500 W
Moc chłodnicza - schłodzenie powietrza zewnętrznego to temperatury 24°C:
Qch1 = V * 1,2 * (Tz-Tp) / 3,6
V - ilość powietrza [m3/h]
Tz – temperatura powietrza zewnętrznego [°C]
Tp – temperatura powietrza w pomieszczeniu projektowana [°C]
Qch1 = 50000 * 1,2 * (30-24) / 3,6 = 100 kW
Moc chłodnicza – odebranie zysków ciepła:
Qch2= V * 1,2 * (Tp-Tn) / 3,6
V – ilość powietrza [m3/h]
Tp – temperatura powietrza w pomieszczeniu projektowana [°C]
Tn – temperatura powietrza nawiewanego projektowana [°C]
Qch2 = 50000 * 1,2 * (24-20) / 3,6 = 66 kW
Moc chłodnicza – dobór chłodnicy dla centrali wentylacyjnej nr 112:
Qch = Qch1 + Qch2 = 100 + 66 = 166 kW
Opis instalacji wody lodowej
Źródłem wody lodowej dla chłodnic central wentylacyjnych (zespół nr 112 oraz zespół COV 2) ze będą
agregaty wody lodowej. Przyjęto rozwiązanie zgodnie z wariantem 3 zatwierdzonego projektu
koncepcyjnego z marca 2014 roku – na podstawie obliczeń zaprojektowano układ 5 agregatów
zewnętrznych (wariant 3 przewidywał montaż 6 agregatów zewnętrznych).
Zaprojektowano instalację pompową dwururową na parametry czynnika 6/12°C – glikol etylenowy
40%. Agregaty wody lodowej zostały umieszczone na dachu budynku łącznika pomiędzy Teatrem
Dramatycznym a Pałacem Kultury do konstrukcji wsporczej wg opracowania branży konstrukcyjnej.
Agregaty wyposażone w moduły hydrauliczne (pompy obiegowe, zawory bezpieczeństwa, zawory
odcinające do napełnienia i opróżnienia, naczynie wzbiorcze, izolowany zbiornik buforowy).
Zadaniem projektowanej instalacji jest zapewnienie projektowanych temperatur w pomieszczeniach.
Chłodnice wodne wyposażone będą w zawory regulacyjne trójdrogowe mieszające z siłownikami.

Pracą zaworów chłodnic będzie sterował kanałowy czujnik temperatury umieszczony w kanale
wentylacyjnym.
Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej dla Dużej Sceny będzie polegało na
montażu w układzie wentylacyjnym nawiewnym bloku chłodnicy składającej się czterech sekcji w
miejsce nieczynnego modułu nawilżania. Istniejący nieczynny układ nawilżania zostanie
zdemontowany (pompy, zraszacze, instalacja wodna).
Dodatkowo dla układu wentylacyjnego COV 2 przewidziano możliwość podłączenia chłodnicy wodnej
do projektowanej instalacji wody lodowej. Moc chłodnicy 30kW.
Poziomy instalacji wody lodowej prowadzone po dachu do pomieszczenia wentylatorni.
Zaprojektowano dwa wejścia instalacji wody lodowej do budynku.
Chłodnice w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w zawory trójdrogowe z napędem
(sterowane z automatyki centrali). Na podejściu do każdej chłodnicy przewidziano zawór odcinający
na gałązce zasilającej oraz zawór regulacji ręcznej z funkcją odcinania przepływu na gałązce
powrotnej. Podłączenie chłodnicy do instalacji za pomocą zbrojonych przewodów elastycznych.
Odprowadzenie skroplin z chłodnic do istniejących wpustów w pomieszczeniu wentylatorni.
Przewody instalacji wody chłodniczej prowadzone ze spadkiem 0,3% do spustów, odpowietrzone w
najwyższych punktach instalacji zaworami automatycznymi oraz zaworami odpowietrzającymi przy
chłodnicach central wentylacyjnych.
Zaprojektowano agregat wody lodowej chłodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi np. typ
CHA/K 151 SI + PS o mocy 42kW – 5 sztuk o parametrach:
-

Parametry wody lodowej: 6/12 [°C]; roztwór glikolu 40%,
ESEER wynoszące minimum: 3,3,
Regulacja wydajności 0 – 100 %,
Ilość sprężarek / obiegów chłodniczych – 1,
Ilość wentylatorów – 2,
Czynnik chłodniczy R410A,
Pojemność zasobnika 300 litrów,
Pojemność naczynia wzbiorczego 8 litrów, zawór bezpieczeństwa,
Zużycie energii poniżej 14,4 kW , 400V, 50Hz, 3+ (z pompami),
Maksymalne ciśnienie statyczne pompy – 200kPa,
Poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB(A),
Wymiary agregatu maks.: 1850 x 1000 x 1300 mm [dł. x gł. x wys.],
Masa: 680kg.

Agregaty wyposażone w układ automatyki do sterowania naprzemiennie pracą poszczególnych
agregatów, zapewniający równomierne zużycie urządzeń.
Zabezpieczenie instalacji
Dla instalacji wody lodowej przewidziano:
Zawory bezpieczeństwa ora przeponowe naczynia wzbiorcze – umieszczone w agregacie wody
lodowej.
Rurociąg - izolacja, odwodnienie, odpowietrzenie
Instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. Rurociąg należy tak prowadzić,
aby nie nastąpiło ich przypadkowe nagrzanie się. Rury należy mocować tak, aby była zarezerwowana
odpowiednia przestrzeń dla ułożenia warstwy ocieplającej umożliwiająca łatwy demontaż bez
powodowania uszkodzeń. W miejscach przechodzenia przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi
ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o średnicy

pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakotwiczenia tych osłon będą wyrównane z
powierzchnia ściany lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm.
Należy użyć wszelkich środków w celu uniknięcia rozprzestrzeniania pyłów i przenoszenia hałasu
przez osłony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu wolna przestrzeń między osłoną, a
rurociągiem musi zostać wypełniona materiałem trwałym plastycznie nie działającym korozyjnie na
rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń
ścinających. Przepust instalacji w tulei ochronnej w elementach oddzielenia pożarowego powinien
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej
wymaganej dla tych elementów. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej
ścianie lub dachu powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi wodoszczelność.
Rurociągi zostaną zamocowane do przegród za pomocą podpór i jarzma o końcówkach zakotwionych,
łatwych do demontażu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. Mocowanie przewodów powinno
zapewniać ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednocześnie umożliwiać swobodny
przesuw podłużny. Punkty stałe mocować powinny znajdować się w punktach umożliwiających
kompensację przewodów. Ilość podpór musi być taka, aby nie powstały jakiekolwiek szkodliwe lub
nieestetyczne ugięcia. Pomiędzy rurami, a elementami mocowania należy umieścić uszczelki z
materiału plastycznego. Rozstaw elementów mocujących jest uzależniony od średnicy rury. Rozstaw
ten musi być zmniejszony w pobliżu kolan i urządzeń (zawory, pompy ). W tabeli umieszczono
maksymalny odstęp pomiędzy przewodami stalowymi:
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych.
Średnica
Przewody montowane
nominalna rury
Pionowo1)
Poziomo
DN 10 do DN 20
2,0
1,5
DN 25
2,9
2,2
DN 32
3,4
2,6
DN 40
3,9
3,0
DN 50
4,6
3,5
DN 65
4,9
3,8
DN 80
5,2
4,0
DN 100
5,9
4,5
DN 125
5,9
4,5
DN 150
5,9
4,5
1)
Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdej kondygnację
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań
przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji. W najniższym miejscu instalacji należy zamontować
armaturę spustową ze złączką do podłączenia węża. Spadki musza być regularne, a obieg czynnika
musi dokonywać się w optymalnych warunkach. Rury należy izolować otuliną izolacyjną typu
kauczukową. Odcinki rurociągów prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować izolacją
kauczukową z płaszczem ochronnym. Rurociągi muszą być wykonane w sposób staranny. Po
zamontowaniu, instalacje hydrauliczne musza zostać dokładnie przepłukane wodą i przedmuchane
powietrzem. Instalację wody lodowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74209
łączonych przez spawanie i na gwint z użyciem łączników z żeliwa ciągliwego. Stosowanie kołnierzy
jest przewidziane dla montażu urządzeń i zaworów. Podłączenie instalacji z agregatem wody lodowej
należy wykonać za pomocą połączenia elastycznego chroniącą instalację przed przenoszeniem drgań.
Napełnienie instalacji poprzez zawory przy urządzeniach.

Armatura
Do regulacji hydraulicznej instalacji wody lodowej przewiduje się zastosowanie zaworów
trójdrogowych z siłownikiem współpracującym z kanałowym czujnikiem temperatury umieszczonym
na wyciągu. Parametry dobranych zaworów zamieszczono na rozwinięciu instalacji. Przed każdą
chłodnicą należy zamontować ręczny zawór równoważący z nastawą wstępną i zawory odcinające o
średnicy równej średnicy rurociągu, na którym są montowane. Odpowietrzenie będzie realizowane
przez automatyczne odpowietrzniki zapewniające wydostanie się powietrza podczas napełniania
instalacji, eksploatacji i opróżniania. W najniższych punktach instalacji należy zamontować armaturę
spustową.
Izolacja termiczna
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie izolacją o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i
wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.
Izolacja: otuliny izolacyjne wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej, do izolowania termicznego
oraz ochrony przeciw-kondensacyjnej wewnętrznych instalacji chłodniczych. W przypadku izolowania
instalacji zewnętrznych należy stosować otuliny z pianki syntetycznej kauczukowej dodatkowo
zabezpieczone płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej.
Lp
-

Dn
[mm]

1

50

2

65

3

80

4

100

5

125

Uwagi
Wewnątrz budynku - Izolacja grubości 25mm
Na zewnątrz budynku - Izolacja grubości 50mm
Wewnątrz budynku - Izolacja grubości 32mm
Na zewnątrz budynku - Izolacja grubości 65(50+19)mm
Wewnątrz budynku - Izolacja grubości 40mm
Na zewnątrz budynku - Izolacja grubości 80(40+40)mm
Wewnątrz budynku - Izolacja grubości 50mm
Na zewnątrz budynku - Izolacja grubości 100(50+50)mm
Wewnątrz budynku - Izolacja grubości 50mm
Na zewnątrz budynku - Izolacja grubości 50(50+50)mm

W przypadku, gdy materiał izolacyjny charakteryzuje się inną wartością współczynnika przewodzenia
ciepła niż λ=0,035W/mK, to minimalną grubość izolacji właściwej należy odpowiednio skorygować, a
zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych należy uzgodnić z Projektantem.
Automatyka centrali wentylacyjnej nr 112
Dla układu wentylacyjnego projektuje się układ automatyki w celu zapewnienia automatycznej pracy
centrali wentylacyjnej oraz poprawy jakości powietrza nawiewanego oraz poprawy możliwości
zmiany parametrów (temperatura powietrza nawiewanego).
Centrala wentylacyjna zostanie wyposażona w automatykę zapewniającą sterowanie i
zabezpieczenie instalacji spełniającą poniższe wymogi:
• przepustnice regulacyjne z siłownikami,
•

całoroczna regulacja temperatury powietrza nawiewanego w zależności od temperatury
powietrza wywiewanego,

•

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej wstępnej,

•

pomiar i sygnalizacja zabrudzenia filtrów,

•
•
•

•

praca centrali ze zmienną wydajnością
poszczególne układy należy wyposażyć w przetworniki różnicy ciśnień, napędy przepustnic,
czujnik przeciwzamrożeniowy, temperatury oraz zawory regulacyjne.
W układzie szaf sterowniczych należy wykonać zabezpieczenie obwodów elektrycznych.
Falowniki należy zabudować poza szafą automatyki, na kontstrukcji wsporczej bezpośrednio
w okolicy napędów wentylatorów, aby zmniejszyć długość kabla silnikowego (ograniczenie
emisji zakłóceń) i zmniejszyć zyski ciepła wewnątrz szafy automatyki. Falowniki IP54.oraz
zabudować falowniki zasilające wentylatory. Szafy muszą być wentylowane.Na elewacji szafy
należy umieścić lampki kontrolne sygnalizujące stan pracy urządzeń oraz przełączniki za
pośrednictwem których, można zmieniać ręcznie tryb pracy centrali.
Automatyka zostanie oparta na swobodnie programowalnych sterownikach DDC Excel Web
II, które zapewnią wszystkie podstawowe funkcje związane z:
- kontrolą i monitoringiem parametrów pracy;
-

•

regulacją i sterowaniem urządzeń wykonawczych central wentylacyjnych;

- zabezpieczeniem elementów central.
Automatyka układów wentylacji ma zapewnić realizowanie centralnie w centrali
wentylacyjnej poprzez nawiew powietrza odpowiednio:
- wentylowanie pomieszczeń (100 % powietrza świeżego);
-

wentylowanie pomieszczeń
recyrkulacyjnego);

-

filtrowanie,

-

chłodzenie,

-

grzanie,

(60

%

powietrza

świeżego,

40%

powietrza

-

•

centralna regulacja temperatury w zależności od nastawionej oraz zysków ciepła
(sygnał z parametrów powietrza wywiewanego) z dodatkową korektą temperatury.
regulacja temperatury w kanale nawiewnym

•

regulacja przepustnic w komorze mieszania,

•

sygnalizacja pracy wentylatorów,

•

sygnalizacja i poziom zabrudzenia filtrów powietrza od 0 – 100%,

•
•

•

kontrola przeciwzamrożeniowa nagrzewnicy poprzez termostat,
Zadziałanie termostatu ma spowodować:
- zatrzymanie centrali wentylacyjnej i zamknięcie przepustnic,
- otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%,
- sygnalizację zadziałania termostatu „Frost” na szafie sterowniczej,
Odblokowanie termostatu musi być ręczne, poprzez przycisk na szafie sterowniczej po
usunięciu przyczyny zadziałania alarmu przez obsługę techniczną.
sterowanie falowników wentylatorów i zadawanie żądanej prędkości obrotowej,

•

sterowanie otwieraniem przepustnic,

•

regulowanie zaworu nagrzewnic i chłodnic sygnałem 0-10V w celu otrzymania żądanych
temperatur,

•

kontrola temperatury wody grzewczej nagrzewnic – na powrocie czynnika grzewczego,

•

szafa zasilająco-sterownicza powinna posiadać wszelkie niezbędne układy zasilania
elementów siłowych (wentylatory, falowniki) wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami
zwarciowymi, przepięciowymi i przeciążeniowymi.

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CHŁODU
Tabela 1
Zapotrzebowanie chłodu dla chłodnic
Lp.

kPa

Natężenie
przepływu
m3/h

Króćce
zasil. /powrót
mm

Temperatura
czynnika
°C

166

24

27,2

50/50

6/12

Chłodnica centrali

30

23

4,9

40/40

6/12

∑

196

Nr zespołu

Urządzenie

-

Chłodnica centrali
Czterosekcyjna

1

112

2

COV 2

Łączne zapotrzebowanie chłodu
Opory instalacji wewnętrznej
Pojemność zładu (instalacja + agregaty)

Zapotrzebowanie
chłodu
Qch [kW]

196 kW
45 kPa
3,0 m3.

Opór przepływu

Tabela 2
Zestawienie zaworów regulacyjnych dla chłodnic

Lp

Rodzaj zaworu

Przepływ

-

Trójdrogowy
mieszający
z siłownikiem
Typ H764N
Trójdrogowy
mieszający
z siłownikiem
Typ R3025N

[m3/h]

Spadek ciśnienia na
odbiorniku
∆p[kPa]

27,2

4,9

1

2

Moc odbiornika

∆T

Lokalizacja

System

Kvs

Q[kW]

[K]

-

-

[m3/h]

24

166

6

Wentylatornia

112

58

23

30

6

Wentylatornia

COV 2

10

Tabela 3
Zapotrzebowanie urządzeń, zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Lp

Urządzenie (typ, wielkość)

Moc
chłodnicza

-

-

kW

Moc
elektryczna

Lokalizacja
urządzenia (nr
pom.)

Współpraca

Ilość

Uwagi

kW

-

-

szt.

-

1

Agregat wody lodowej chłodzony
powietrzem typ np. CHA/K 151 SI+SP

42

14,4
400/50/3+N

Dach łącznika

-

5

2

Chłodnica wodna z odkraplaczem
Moc maksymalna 57kW
parametry instalacji 6/12 st C
glikol 40%

57

-

Pomieszczenie
wentylatorni

-

4

3

Szafa automatyki SzA

-

2,0
230/50/1

Pomieszczenie
wentylatorni

-

1

Agregaty wyposażone w
układ automatyki do
sterowania naprzemiennie
pracą poszczególnych
agregatów.
szerokość 1420mm, wysokość
1380mm, grubość 300mm,
średnice przyłączy 2x dn50,
spad ciśnienia po stronie
powietrznej 72Pa, spadek
ciśnienia po stronie wodnej
24kPa

PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIÓR
Próby ciśnieniowe i odbiór należy przeprowadzić zgodnie z :
normą PN-64/B-10400,
całość robót montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – Montażowych tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Rozdz. 10. rok
wyd. 1994.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Przewody wody chłodniczej wykonane z rur stalowych czarnych należy oczyścić do 2-go stopnia
czystości wg PN-70/H-97050-52 a następnie pomalować jednokrotnie farbą olejno-żywiczną do
gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60% szarą metaliczną oraz dwukrotnie emalią ftalową
ogólnego stosowania. Całkowita grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90µm. Malować
zgodnie z instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków BHP.
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE, BHP
Projektowane instalacje nie wymagają zabezpieczenia p.poż. – nie przechodzą przez przegrody
oddzielenia pożarowego.
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów używanych w czasie montażu
instalacji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas prac spawalniczych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas prac na dachu.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Branża budowlana
-

Konstrukcje wsporcze pod agregaty wody lodowej wg projektu konstrukcji.

Branża elektryczna
-

zapotrzebowanie mocy elektrycznej urządzeń podane w tabeli.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Elementy przewodów łączone do agregatów za pomocą połączeń elastycznych. Mocowanie
przewodów do ścian lub sufitów z wykorzystaniem podkładek elastycznych. Urządzenia ustawiane na
konstrukcji wsporczej za pomocą przekładek przeciw drganiowych.
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.1 października 2012 r w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej zał. Nr 1, poz. 4 kolumna 3 dopuszczalny poziom
hałasu wynosi 55 dB, dla pory nocnej kolumna 4 dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA
W PROJEKCIE PRZYJĘTO MATERIAŁY I URZĄDZENIA PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ
ZASTOSOWANIE INNYCH RÓWNORZĘDNYCH PO WCZEŚNIEJSZEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I
INWESTORA.
-

agregat wody lodowej, np. firmy Clint,
chłodnica wodna, np. firmy Enawent,
automatyka centrali wentylacyjnej np. Honeywell,
armatura odcinająca, regulacyjna, np. firmy IMI, Belimo,
rury stalowe wykonane wg PN – 80/H – 74209,
podpory rurociągów, np. firmy Walrawen,
podwieszenia rurociągów, np. firmy Walrawen,
podpory dachowe typu Bigfoot, np. firmy Walrawen,
izolacja termiczna z syntetycznej pianki kauczukowej, np. firmy K-Flex,
glikol etylenowy Ergolid A 40%, np. firmy Boryszew ERG.

UWAGI KOŃCOWE
ZASTOSOWANE MATERIAŁY, ARMATURA I URZĄDZENIA PODANO PRZYKŁADOWO, DOPUSZCZA SIĘ
ZASTOSOWANIE INNYCH O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH PO OTRZYMANIU ZGODY
PROJEKTANTA I INWESTORA ORAZ UZUSKANIU UZGODNIEŃ W DOKUMENTACJI.
-

-

-

wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy,
wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z
projektantem w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodów instalacyjnych z istniejącą
konstrukcją budynku zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego
wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty
zgodności i atesty techniczne
roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów
instalację
wody
lodowej
należy
wykonać
i
odbierać
zgodnie
z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji ogrzewczych” pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami bhp
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