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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

MAZ-LSV-ARK-THB * 

Pani EWA SOSNOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6091/01 adres zamieszkania  ul. 

MAJDAŃSKA 11 m 69, 04-088 WARSZAWA jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-01-01 do 2014-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez: 

Jerzy Kotowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

MAZ-XLQ-B2K-C6E * 

Pani DOROTA SKARŻYŃSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6933/01 adres zamieszkania   

BARTOSZEWICZA 5/29, 00-337 WARSZAWA jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-01-01 do 2014-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez: 

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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  Warszawa listopad 2014r. 

 
   
 
 

 
Oświadczenie projektantów 

 

 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane projektanci: 

 mgr inż. Ewa Sosnowska posiadająca uprawnienia budowlane  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych o numerze ewidencyjnym  

St-131/86  i będąca członkiem Izby Inżynierów  o numerze członkowskim  

MAZ/IS/6091/01, oraz mgr inż. Dorota Skarżyńska posiadająca uprawnienia budowlane  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych o numerze ewidencyjnym  

WA-53/96 i będąca członkiem Izby Inżynierów  o numerze członkowskim MAZ/IS/6933/01 

oświadczają, że projekt budowlany przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego 

Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13, został 

wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

         
          ............................................... 

               /Ewa Sosnowska/ 
 

         
          ............................................... 

             /Dorota Skarżyńska/ 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
Inwestycja:  Przebudowa/Rozbudowa  
  Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
                       przy ul.Sierakowskiego 13 w Warszawie, na działce nr ew. 32/1, obręb 4-15-04 

 
Inwestor:  SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie  
  ul.Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa 
  
Jednostka 
projektowa :  TEAM projekt 
  ul. Hetmańska 21/4, 04-305 Warszawa, tel: 501-143-737 
 
Autor opracowania: mgr inż. Ewa Sosnowska upr St 131/86 
 
Sprawdzający:            mgr inż. Dorota Skarżyńska upr Wa 53/96 
    

 

 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Przedmiotem inwestycji jest:  Przebudowa/Rozbudowa  
          Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
                       przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie, na działce nr ew. 32/1, obręb 4-15-04 

 
 
Podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały ponadprzeciętne zagrożenia 
zdrowia. Prace budowlano instalacyjne prowadzone będą z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP.  
 
Pracownicy prowadzący prace budowlane i instalacyjne, przed przystąpieniem do realizacji 
robót  będą poinstruowani przez kierownictwo budowy o specyfice prowadzonych prac i  
konieczności zachowania środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP.  
 
Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone będą przez uprawnionych wykonawców. 
Pracownicy zostaną poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pożaru, 
awarii lub innych zagrożeń.    
 
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Dane dotyczące zakresu prac inwestycji, wykazu obiektów budowlanych podlegających  
przebudowie, informacji o elementach zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, informacje o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych zawarto w 
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (pkt.1). 
 
Prace  budowlane  będą prowadzone z zachowaniem zasad i przepisów BHP. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownicy mają obowiązek przerwania prac i 
powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, którzy 
podejmą decyzję o sposobie likwidacji zagrożenia i ponownym uruchomieniu prac.  
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Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń. W wypadku danej inwestycji szczególnie dotyczyć to będzie robót 
pylących - konieczność stosowania masek przeciwpyłowych. 
Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone w ubiory robocze, 
rękawice i nakrycia głowy (kaski). 
 
Wszyscy pracownicy muszą przejść podstawowe przeszkolenie bhp. 
 
Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie, muszą być ponadto wyposażone stosownie 
do potrzeb w środki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy ochronne itp. 
 
Zdecydowanie zabrania się Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi dopuszczania do 
wykonywania robót budowlanych przez osoby, które są pod wpływem alkoholu lub w stanie 
wskazującym na jego spożycie. 
 
Inwestycja prowadzona będzie  pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia. 
 
Teren prowadzonych prac będzie wygrodzony.  
 
Nie przewiduje się obecności na budowie materiałów niebezpiecznych. Materiały budowlane 
przechowywane będą  na budowie bezpośrednio na terenie placu budowy. 
 
Dokumentacja budowy oraz ewentualne dokumenty niezbędne do  prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą w miejscu zapewniającym ich 
niedostępność.   
  
Kierownik budowy, wyznacza miejsce  umieszczenia apteczki podręcznej.  
Ochrona pożarowa odbywa się  w sposób nie zmieniony dla całego budynku.  
 
Kierownik budowy ma obowiązek opracowania  planu BIOZ.  
W planie BIOZ należy określić sposób zabezpieczenia terenów prac wykonywanych przed 
dostępem osób z zewnątrz, zabezpieczenie wykonywanych prac pod względem uciążliwości 
wykonywanych prac uzgodnić z administratorem budynku. 
 
Niezależnie od powy ższych wskaza ń, kierownik budowy opracuje plan BIOZ zobowi ązany 
jest uwzgl ędni ć wymogi przepisów: 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596) 
3.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313 
ze zm.  Nr 56,poz.462 z 2009 r). 
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62, 
poz.288) 
5. Innych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tematycznie związanych z 
zakresu wykonywanych robót i wyposażenia technicznego budowy. 
5.  Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według 
warunków  art.208 Kodeksu pracy 
                              

 
mgr inż. Ewa Sosnowska upr St 131/86 
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SP KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY  

WARSZAWA Ul Sierakowskiego 13 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Zawartość opracowania 

 

1 OPIS TECHNICZNY 

    1.     Podstawa opracowania 

    2.     Przedmiot i zakres opracowania 

    3.     Opis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

       3.1. Ogólne rozwiązania projektowe 

3.1.1. Klimatyzacja sali zabiegowej- KN1/KW1 

3.1.2. Klimatyzacja pomieszczeń pomocy doraźnej- KN2/KW2 

3.1.3. Wentylacja z chłodzeniem  gabinetów okulistycznych- N3/W3 

3.1.4. Wentylacja holu z poczekalnią- N4/W4 

3.1.5. Klimatyzacja pomieszczeń polikliniki-KN5/KW5 

3.1.6. Wentylacja strefy akademickiej- N6/W6 

3.1.7. Wentylacja z chłodzeniem oddziału pielęgnacyjnego- N7/W7  

3.1.8. Wentylacja pomieszczeń  administracji- N8/W8 

3.1.9. . Wentylacja kuchni oddziałowej N9/W09 

3.1.10  Wentylacja szatni z umywalniami N10/W10 

3.1.11 . Indywidualne zespoły wywiewne 

3.1.12 . System klimatyzacyjny   VRV IV-zespoły K4,K6,K8 

3.1.13  System chłodzenia serwerowni K5 

       3.2. Prowadzenie kanałów powietrznych w budynku, kratki nawiewne 

       3.3. Wentylatornie ,czerpnie, wyrzutnie powietrza 

       3.4. Tłumiki akustyczne 

       3.5. Izolacja termiczna 

    4.     Instalacja chłodzenia dla klimatyzacji  

5. Warunki techniczne wykonania instalacji wentylacji 

6. Wymagania i zalecenia 

6.1.Wymagania  ppoż. 

6.2 Wymagania bhp 

6.3 Wymagania sanepid  

6.4 wymagania akustyczne  

7. Wytyczne branżowe 
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II.        RYSUNKI 

 

1. WM-3.1    Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - PIWNICE    skala 1:75 

2. WM-3.2   Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - PARTER               skala 1:75 

3. WM-3.3   Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - I PIETRO               skala 1:75 

4. WM-3.4   Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - II PIETRO               skala 1:75 

5. WM-3.5   Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - III PIETRO              skala 1:75 

6. WM-3.6  Rzut inst. wentylacji i klimatyzacji - DACH                          skala 1:75 

7. KLIM-3.7 System VRV Rzut parteru                 skala 1:75 

8. KLIM-3.8 System VRV Rzut I piętra      skala 1:75 

9. KLIM-3.9 System VRV Rzut III piętra                 skala 1:75 

10. KLIM-3.10 System VRV Rzut dachu                 skala 1:75 

11.WCH-3.11 Rzut instalacji wody chłodniczej - PIWNICE                                skala 1:75 

12.WCH-3.12 Rozwiniecie  instalacji wody chłodniczej                                      skala 1:100 

13.WCH-3.13 Stacyjka instalacji  wody chłodniczej                                            skala 1:100 
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I.  OPIS TECHNICZNY 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

− Projekt budowlany architektoniczno-technologiczny 

− Inwentaryzacja do celów projektowych 

− Obowiązujące Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzenia  

− Uzgodnienie międzybranżowe  

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz.718, 2006 Nr 
156 pozycja 118 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z 
późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 
690 z późniejszymi zmianami, - Dziennik Ustaw Nr 109 z 2004r ,Dziennik Ustaw Nr 201 z 
2008r. oraz Dziennik Ustaw Nr 56 z 8 lipca 2009r., Dziennik Ustaw Nr 144poz 859 z 17 czerwca 
2011r 

• Dziennik Ustaw Nr 169 z dnia 29 września 2003r-Rozporządzenie Ministra Pracy i 
• Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Dziennik Ustaw Nr 109 z 7 czerwca 2010r  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w   sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów  budowlanych 
i terenów  

• PN-76/B-03420- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
• Pn-78/B-03421- Wentylacja i Klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
• Pn-83/B-03430/- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania –wraz ze zmianą  Pn-83/B-03430/Az3-2000 
• Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
• Dz.U.2012 poz 739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 26 czerwca 2012r w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą  

• Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych. Zeszyt 5, 
• Klimatyzacja i Wentylacja w Szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji. K. Kaiser, A. Wolski. 

Wydawnictwo MASTA 2007. 
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2.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń         

w związku z przebudową i rozbudową istniejącego budynku SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

zlokalizowanego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 

Budynek  w stanie istniejącym składa się z 2 części:   

B-trzykondygnacyjna , podpiwniczona   

A-dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona 

Projektuje się dobudowę budynku o dwie kondygnacje w części B budynku oraz zabudowę patia                      

z przeznaczeniem na poczekalnię ,wykonanie podpiwniczenia z przeznaczeniem na nową 

wentylatornię  oraz podpiwniczenie pod patio z przeznaczeniem na szatnie z umywalniami. 

Budynek po przebudowie  zostanie dostosowany do aktualnych wymogów przepisów 

pożarowych. Strefy pożarowe obiektu to; 

2 podstawowe strefy  piwnicy, 2 podstawowe strefy wspólne dla parteru, I pietra i  II pietra,                   

oraz 1 podstawowa strefa dla III piętra, a ponadto wentylatornie, klatki schodowe, pom 

serwerowni oraz szachty wentylacyjne. 

Projekt składa się z części opisowej, części rysunkowej, zestawieniem podstawowych 

parametrów urządzeń wentylacyjnych i ich doborem oraz wytycznymi branżowymi. 

Ze względu na wymogi projektu (w następnym etapie wykonawczego w założeniu  kierowanego 

do wykonawstwa) oraz dla określenia wytycznych dla pozostałych branż i oceny możliwości 

zabudowy urządzeń przy wymaganiach i ograniczeniach wynikających z architektury obiektu 

oraz konieczności określenia kosztu inwestycji, zaprojektowane urządzenia mają przywołanych 

konkretnych producentów. Dobór tych urządzeń  nie jest wiążący pod warunkiem spełnienia 

wymaganych funkcji i parametrów technicznych, jakości technicznej i niezawodności 

uwzględnienia wymagań i ograniczeń oraz posiadania stosownych atestów, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych.  

 

3. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMAT YZACJI 

Do obsługi  pomieszczeń zaprojektowano następujące układy instalacji wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji: 

- Zespół KN1/KW1  - Instalacja klimatyzacji  sali zabiegowej 

- Zespół KN2/KW2  - Instalacja klimatyzacji pomieszczeń  pomocy doraźnej 

- Zespół N3/W3        - Instalacja wentylacji mechanicznej z chłodzeniem  gabinetów  okulistycznych 

- Zespół N4/W4      – Instalacja wentylacji mechanicznej holu  z poczekalnią 
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- Zespół KN5/KW5  – Instalacja wentylacji z chłodzeniem polikliniki 

- Zespół N6/W6        – Instalacja wentylacji mechanicznej strefy akademickiej 

- Zespół N7/W7        – Instalacja wentylacji mechanicznej z chłodzeniem oddziału  pielęgnacyjnego 

- Zespół N8/W8        – Instalacja wentylacji mechanicznej  pomieszczeń administracyjnych    

- Zespół N9               -  Instalacja wentylacji nawiewnej kuchni oddziałowej 

- Zespół N10/W10    -  Instalacja wentylacji mechanicznej szatni z umywalniami 

 

 Podstawowe parametry odnoszące się do poszczególnych instalacji wentylacyjnych                               

i klimatyzacyjnych zawarto w tabeli 1. W tabeli podano krotności wymian powietrza dla 

każdego pomieszczenia oraz zestawienie zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

W tabeli nr 2 określono obsługiwany obszar, zapotrzebowanie mocy cieplnej, zainstalowane 

wartości mocy elektrycznej. 

 

   3.1. OGÓLNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

     3.1.1. KLIMATYZACJA  SALI  ZABIEGOWEJ  -KN1/KW 1   

 

Dla  klimatyzacji technologicznej sali zabiegowej oraz pomieszczenia przygotowania lekarzy 

zaprojektowano nawiewno-wywiewna centralę klimatyzacyjną KN1/KW1 w wykonaniu higienicznym 

dla szpitalnictwa. Centrala zlokalizowana w nowoprojektowanej  wentylatorni na poziomie piwnicy. 

Założenia projektowe: 
 

• Parametry powietrza w pomieszczeniu: 

Okres zimowy:  

- temperatura powietrza w pomieszczeniu: tP = 24°C ,dopuszczalny zakres temperatury powietrza w   

pomieszczeniu: tP = 22÷24 °C 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniu: φP = 55÷ 60 % 

Okres letni:  

- temperatura powietrza w pomieszczeniu: tP = 23 °C, dopuszczalny zakres temperatury powietrza w 

pomieszczeniu: tP = 22÷24 °C 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniu: φPL= 55 ÷ 60 % 

  

W pomieszczeniu sali zabiegowej zaprojektowano instalację klimatyzacyjną zapewniającą utrzymanie 

założonych parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń. W sali zabiegowej  zapewnić należy 15 % 

nadciśnienia, w pomieszczeniu przygotowania lekarzy 10%. W okresie zimowym przewidziano 

nawilżanie parowe. 

Obróbka powietrza odbywać się będzie w indywidualnej centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła                  

w wymienniku krzyżowym, z dwustopniową filtracją powietrza.  

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 
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− przepustnica odcinająca i króćce wlotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza zewnętrznego wstępny klasy EU-4, 

− wymiennik krzyżowy, 

− wodna nagrzewnica powietrza, 

− glikolowa chłodnica powietrza (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− elektryczna nagrzewnica powietrza, 

− wentylator nawiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− filtr powietrza wtórny klasy EU-9, 

− nawilżacz elektryczny z wytwornicą pary, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− nagrzewnica strefowa elektryczna, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji-regulator stałego  przepływu dla 2 wartości strumienia 50% i100%. 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego , 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej  

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie   

od zmiennych oporów instalacji-regulator zmiennego przepływu z przetwornikiem ciśnienia. 

  

Stabilność wymaganych nadciśnień zapewniają czujniki ciśnienia dyspozycyjnego do sterowania 

falownikami centrali oraz nawiewne i wywiewne regulatory przepływu  

(w komplecie z  tłumikami akustycznymi) dla każdego z  pomieszczeń kompensujące zmienne opory  

przepływu powietrza na filtrach. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia sali zabiegowej realizowany będzie stropem laminarnym 

wyposażonym w filtry absolutne HEPA-H13. Nawiew w obrębie pola diagnostycznego. Wywiew 

kratkami w wykonaniu higienicznym  - 80% dołem, 20% górą. 

Nawiew powietrza do pomieszczenia przygotowania pacjenta  realizowany będzie anemostatem 

nawiewnym z filtrem absolutnym HEPA H13, wywiew anemostatem wywiewnym montowanym                        

w skrzynce  rozprężnej  z izolacją akustyczną. Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń systemem 

izolowanych  kanałów nawiewno-wywiewnych . 

 

3.1.2.  KLIMATYZACJA  POMIESZCZE Ń   POMOCY   DORAŻNEJ  KN2/KW2 

 
Zespół  klimatyzacyjny KN2/KW2 obsługuje następujące pomieszczenia: pokój po zabiegowy, gabinet 

badań pomocy doraźnej, przebieralnię pacjenta, pomieszczenie sterylizacji podręcznej,  gabinet 
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anestezjologa , gabinet okulistyczny i komunikację czystą. 

Dla klimatyzacji zaprojektowano nawiewno-wywiewną centralę klimatyzacyjną KN2/KW2  

w wykonaniu higienicznym dla szpitalnictwa.  

Centrala zlokalizowana w nowoprojektowanej wentylatorni na poziomie piwnicy. 

 

Założenia projektowe: 

• Parametry powietrza w pomieszczeniach: 

Okres zimowy:  

- temperatura powietrza w pomieszczeniach: tP = 20°C, tp=24    w zależności od przeznaczenia  

pomieszczenia                                                                         -   

 -tp=24°C dla sali po zabiegowej, dopuszczalny zakres temperatury powietrza w pomieszczeniu: 

 tP = 20÷24 °C 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniu: φP = 40÷ 60 % 

Okres letni:  

- temperatura powietrza w pomieszczeniach: tP = 23 °C,  dopuszczalny zakres temperatury powietrza                    

w pomieszczeniu: tP = 22÷24 °C (pokój po zabiegowy , gabinet badań pomocy doraźnej)  

- wilgotność powietrza w pomieszczeniu: φPL= 40 ÷ 60 % 

 

Obróbka powietrza odbywać się będzie w centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła w wymienniku 

krzyżowym, z dwustopniową filtracją powietrza.  

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca i króćce wlotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza zewnętrznego wstępny klasy EU-4, 

− wymiennik krzyżowy, 

− wodna nagrzewnica powietrza, 

− glikolowa chłodnica powietrza (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− elektryczna nagrzewnica powietrza, 

− wentylator nawiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

−  filtr powietrza wtórny klasy EU-8, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− nagrzewnica strefowa elektryczna (dla pom gabinetu pomocy doraźnej i pom sali pozabiegowej) 

sterowanie temperatury pomieszczenia w lecie przez działanie nagrzewnicy strefowej), 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji (regulator stałego  przepływu dla 2 wartości strumienia 50% i100%  

− dla pom sali  po zabiegowej). 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego , 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 
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− wentylator wywiewny z z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej  

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji regulator zmiennego przepływu z przetwornikiem ciśnienia 

 (dla pom sali po zabiegowej). 

W pomieszczeniach  zlokalizowanych na parterze zaprojektowano instalację klimatyzacyjną 

zapewniającą utrzymanie założonych parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń.  

W pokoju po zabiegowym   należy  zapewnić nadciśnienie 10%. 

Stabilność wymaganego nadciśnienia zapewniają czujniki ciśnienia dyspozycyjnego                               

do sterowania falownikami centrali oraz nawiewne i wywiewne regulatory przepływu-dla pom sali  

po zabiegowej  (w komplecie z  tłumikami akustycznymi ) kompensujące zmienne opory  przepływu 

powietrza. 

Nawiewy powietrza do pomieszczeń oraz wywiewy  realizowane będą  anemostatami nawiewnym 

montowanymi w izolowanych akustycznie skrzynkach .Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń 

systemem izolowanych  kanałów nawiewno-wywiewnych . 

 

3.1.2.  WENTYLACJA  Z  CHŁODZENIEM  GABINETÓW OKULI STYCZNYCH       

            N3/W3          

 
Zespół N3/W3 obsługuje pomieszczenia gabinetów przychodni przyszpitalnej tj: 10 gabinetów 

okulistycznych oraz gabinet diagnostyczno zabiegowy. Projektuje się wentylację z chłodzeniem 

powietrza nawiewanego w okresie letnim. 

Obróbka powietrza odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w wymienniku 

krzyżowym, z dwustopniową filtracją powietrza w wykonaniu higienicznym dla szpitalnictwa.  

Centralę zlokalizowano w pomieszczeniu istniejącej  wentylatorni w podpiwniczeniu  budynku.  

 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca i króćce wlotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza zewnętrznego wstępny klasy EU-4, 

− wymiennik krzyżowy, 

− wodna nagrzewnica powietrza, 

− glikolowa chłodnica powietrza (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− elektryczna nagrzewnica powietrza, 

− wentylator nawiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− filtr powietrza wtórny klasy EU-7, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− nagrzewnica strefowa (dla pom zlokalizowanych od strony północnej szpitala), 
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− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego , 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny  z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji, 

Nawiewy powietrza do pomieszczeń oraz wywiewy  realizowane będą  anemostatami nawiewnym 

montowanymi w izolowanych akustycznie skrzynkach .Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń 

systemem izolowanych  kanałów nawiewno-wywiewnych . 

 

3.1.4 WENTYLACJA  HOLU Z POCZEKALNI Ą  N4/W4 

 

Zespół N4/W4  obsługuje następujące pomieszczenia: 

- parter oddział  przychodni przyszpitalnej; hall z poczekalnią, rejestrację, kiosk, pokój socjalny,  

  kancelarię, korytarze. 

- parter oddział pomocy doraźnej:  korytarz, rejestrację ,szatnię, pom biurowe.  

- I p- pom biurowe, pokoje działu technicznego.  

Obróbka powietrza odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem 

ciepła w wymienniku krzyżowym. Centralę w wykonaniu standardowym, w wersji zewnętrznej, 

zlokalizowana na dachu budynku szpitala.  

W skład centrali wentylacyjnej nawiewnej wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-5, 

− wymiennik krzyżowy, 

− glikolowa nagrzewnica powietrza(wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− wentylator nawiewny  z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy,  

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 
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− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie nawiewnikami sufitowymi  zamontowanymi                               

w płaszczyźnie sufitu podwieszonego, wyposażonymi w skrzynki rozprężne izolowane akustycznie. 

Rozprowadzenie powietrza poprzez system kanałów wentylacyjnych. 

W celu uzyskania komfortu cieplnego dla przebywających osób  w rejestracji ,poczekalni i na korytarzach 

oraz w pomieszczeniach biurowych obsługiwanych przez  centralę N4/W4 projektuje się klimatyzację 

miejscową realizowaną klimatyzatorami  ściennymi oraz kasetami między stropowymi.  

Klimatyzatory mają za zadanie pokrycie zysków ciepła w okresie letnim  i schłodzenie powietrza  w 

pomieszczeniach. Projektuje się klimatyzację w systemie VRV IV –opis systemu w dalszej części 

opracowania. 

 

3.1.5. KLIMATYZACJA  POMIESZCZE Ń   POLIKLINIKI    KN5/KW5 
 
  

Obróbka powietrza pomieszczeń polikliniki odbywać się będzie w centrali klimatyzacyjnej  

nawiewno-wywiewnej   z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym, z dwustopniową filtracją 

powietrza. Centrala w wykonaniu  higienicznym szpitalnym ,zewnętrznym, 

zlokalizowana na dachu budynku szpitala. 

 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-4, 

− wymiennik krzyżowy, 

− glikolowa nagrzewnica powietrza  (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− freonowa chłodnica powietrza, 

− wentylator nawiewny silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− filtr powietrza wtórny  klasy EU-7, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− nagrzewnice strefowe elektryczne -sterowanie temperatury pomieszczeń w lecie przez działanie 

nagrzewnicy strefowej, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 
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− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie nawiewnikami sufitowymi  zamontowanymi                           

w płaszczyźnie sufitu podwieszonego, wyposażonymi w skrzynki rozprężne izolowane akustycznie.  

 

3.1.6. WENTYLACJA POMIESZCZEN  STREFY AKADEMICKIEJ  N6/W6 
 
  
Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny  N6/W6  obsługuje pomieszczenia biurowe strefy 

akademickiej tj: salę wykładową, salę konferencyjną, pokój inspektora oraz sześć gabinetów kadry 

naukowej. pokój redakcji oko, pokój studentów oraz bibliotekę.   

Obróbka powietrza odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w wymienniku 

krzyżowym. Centrala w wykonaniu standardowym, wykonanie zewnętrzne, zlokalizowana na dachu 

budynku szpitala.  

 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-5, 

− wymiennik krzyżowy, 

− glikolowa nagrzewnica powietrza (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− wentylator nawiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie                     

od zmiennych oporów instalacji (regulatory zmiennego przepływu dla pom sal konferencyjnych                 

i wykładowych). 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji (regulatory zmiennego przepływu dla pom sal konferencyjnych i 

wykładowych) 

 

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie nawiewnikami sufitowymi zamontowanymi                              

w płaszczyźnie sufitu podwieszonego, wyposażonymi w skrzynki rozprężne izolowane akustycznie 

W celu uzyskania komfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych oraz w sali wykładowej i Sali 

konferencyjnej obsługiwanych przez  centralę N6/W6 projektuje się klimatyzację miejscową realizowaną 
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klimatyzatorami  ściennymi oraz kasetami między stropowymi . Klimatyzatory mają za zadanie pokrycie 

zysków ciepła w okresie letnim  i schłodzenie powietrza  w pomieszczeniach. Projektuje się klimatyzację 

w systemie VRV IV –opis systemu w dalszej części opracowania .Zestawienie klimatyzatorów 

przedstawiono w tabeli. Rozmieszczenie klimatyzatorów ,trasę przewodów freonowych i lokalizacje 

agregatów  pokazano na rysunkach. 

 

3.1.7. WENTYLACJA    Z   CHŁODZENIEM  POMIESZCZEN O DDZIAŁU  

           PIELĘGNACYJNEGO   N7/W7   

 

Zespół N7/W7 obsługuje pomieszczenia oddziału pielęgnacyjnego (oddział łóżkowy).  

Projektuje się wentylację ze schłodzeniem powietrza nawiewanego w okresie letnim. Obróbka powietrza 

odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym,  

z dwustopniową filtracją powietrza w wykonaniu higienicznym dla szpitalnictwa , wykonanie zewnętrzne 

Centrala zlokalizowana na dachu budynku szpitala. 

 
W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-4, 

− wymiennik krzyżowy, 

− glikolowa nagrzewnica powietrza, (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− chłodnica freonowa,  

− wentylator nawiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− filtr powietrza wtórny  klasy EU-7, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− nagrzewnice strefowe elektryczne -sterowanie temperatury pomieszczeń w lecie przez działanie 

nagrzewnicy strefowej, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy higieniczny, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji.  

Nawiew powietrza uzdatnionego oraz wywiew powietrza systemem kanałów wentylacyjnych 

oraz kratkami nawiewnymi i anemostatami montowanymi w stropie podwieszonym. 
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3.1.8.   WENTYLACJA  POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNYCH    N8/W8   

 

Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny  N8/W8  obsługuje pomieszczenia biurowe zlokalizowane na 

III pi ętrze: księgowość, kadry, p. informatyków, p. głównej księgowej, sekretariat, p. lekarza naczelnego, 

gabinet dyrektora szpitala, salę konferencyjną.  

Obróbka powietrza odbywać się będzie w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w wymienniku 

krzyżowym. Centrala w wykonaniu standardowym, wykonanie zewnętrzne, zlokalizowana na dachu 

budynku szpitala.  

 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-5, 

− wymiennik krzyżowy, 

− glikolowa nagrzewnica powietrza, (wodny roztwór glikolu etylenowego), 

− wentylator nawiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

Projektuje się w każdym pomieszczeniu zamontowanie klimatyzatorów indywidualnych  pracujących                  

w systemie VRV IV–opis systemu w dalszej części opracowania. Zestawienie klimatyzatorów 

przedstawiono w tabeli. Rozmieszczenie klimatyzatorów ,trasę przewodów freonowych i lokalizacje 

agregatów  pokazano na rysunkach. 

 

3.1.9.  WENTYLACJA KUCHNI ODDZIALOWEJ   N9 /WO9 

 

Obróbka powietrza dla kuchni oddziałowej dbywać się będzie w centrali wentylacyjnej nawiewnej, w 

wykonaniu standardowym Centralę typu podwieszonego zlokalizowano pod stropem pomieszczenia , w 

nowo projektowej wentylatorni. 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej nawiewnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 
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− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-5, 

− wodna nagrzewnica powietrza, 

− wentylator nawiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

Z centrali N9 realizowany będzie dodatkowo nawiew do pomieszczenia zmywalni . 

Wyciąg realizowany będzie poprzez okapWO9  z zamontowanym wentylatorem. 

Wyrzut powietrza ponad dach budynku.  

 

3.1.10  WENTYLACJA POMIESZCZEN  SZATNI  Z UMYWALNIA MI  N10/W10  

 

Dla pomieszczeń szatni z natryskami zlokalizowanych w piwnicy budynku projektuje się 

centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w wymienniku krzyżowym. 

Centrala w wykonaniu standardowym ,zlokalizowana w wentylatorni w piwnicy. 

 

W skład sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− filtr powietrza zewnętrznego klasy EU-5, 

− wymiennik krzyżowy, 

− wodna nagrzewnica powietrza, 

− wentylator nawiewny wentylator nawiewny z  silnikiem przystosowanym  do regulacji 

falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy, 

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

W skład sekcji wywiewnej centrali wentylacyjnej  wchodzą następujące elementy funkcyjne: 

− przepustnica odcinająca króćce wylotowe pow. zewnętrznego, 

− filtr powietrza  klasy EU-4, 

− wentylator wywiewny z silnikiem przystosowanym  do regulacji falownikowej, 

− tłumik akustyczny kanałowy,  

− komplet automatyki regulacyjno-sterującej zapewniający stały przepływ powietrza niezależnie od 

zmiennych oporów instalacji. 

 

Nawiew powietrza uzdatnionego oraz wywiew systemem kanałów wentylacyjnych oraz kratkami 

nawiewnymi, wywiewnymi oraz zaworami. 
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3.1.11. INDYWIDUALNE ZESPOŁY WYWIEWNE 

 

Wyciąg z pozostałych pomieszczeń sanitarnych, magazynowych, technicznych  itp. realizowany będzie 

indywidualnymi zespołami wywiewnymi, realizowanymi wentylatorami kanałowymi rurowymi np. firmy 

HELIOS ,montowanymi z tłumikami rurowymi na ssaniu i tłoczeniu powietrza . 

Zestawienie poszczególnych zespołów ich parametrów, danych wentylatorów przedstawiono w tabeli . 

Zestawienie pozostałych zespołów wyciągowych: 

 - Zespół WS2- Sanitariaty- Pomoc doraźna 

 - Zespół 1WM2-Magazyn medyczny 

 - Zespół 2WM2- Magazyn płynów infuzyjnych 

 - Zespół 3WM2- Magazyn sprzętu 

 - Zespół 4WM2- Magazyn środków dezynfekcji 

 - Zespół 5WM2- Magazyn sprzętu jednorazowego 

 - Zespół WT2- Rozprężania gazów  

 - Zespół WSoc3- Pomieszczenie socjalne 

 - Zespół WS5- Sanitariaty Poliklinika 

 - Zespół WSoc5- Pomieszczenie socjalne 

 - Zespół WT5- Serwerownia 

             - Zespół WM5-Magazyn podręczny  

 - Zespół 2WM6- Magazyn podręczny 

 - Zespół 1WM6- Magazyn sprzętu 

 - Zespół 1WS6- Sanitariaty strefy akademickiej  

 - Zespół 2WS6- Łazienka 

 - Zespół WŁ7- Łazienki w pokojach łóżkowych oddziału pielęgnacyjnego  

 - Zespół 1WM7- Magazyn leków 

 - Zespół 1WB7- Brudownik 

 - Zespół 2WB7- Brudownik 

 - Zespół 1WS7- WC personelu 

 - Zespół 2WS7- Łazienka 

 - Zespół WT8- Pomieszczenie techniczne 

 - Zespół WS8- Sanitariaty części administracyjnej  

 - Zespół WA8- Archiwum 

 - Zespół 1WM8- Magazyn podręczny automatyków  

 - Zespół WO9- Okap 

 - Zespół 1WM9- Zmywalnia 

 - Zespół 1WM10- Czyste środki trwałe 

              - Zespół 2WM10- Dezynfekcja  środ trwałych 

              - Zespół 3WM10- Magazyn odpadów  



PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO                  SPKSO/PB/TOM IV  

 

 
 

TEAM PROJEKT  04-305 Warszawa Hetmańska 21/4                                                                                       3. 23

             - Zespół 4WM10- Magazyn bielizny czystej 

             - Zespół 5WM10- Magazyn bielizny brudnej 

              - Zespół 1WS10- Sanitariaty 
 

3.1.12   SYSTEM KLIMATYZACYJNY  VRVIV – ZESPOŁY K4, K6,K8 

 
Opis ogólny systemu klimatyzacji VRVIV 
 

W żadnych z klimatyzowanych pomieszczeń typu biurowego nie występuje niebezpieczeństwo 

wystąpienia bakterii chorobotwórczych., emisji substancji szkodliwych dla zdrowia, ani uciążliwych 

zapachów. Uzyskano Decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na 

zastosowanie klimatyzatorów w przedmiotowych pomieszczeniach. 

Projektuje się układ klimatyzacji oparty na instalacji klimatyzatorów indywidualnych pracujących w 

systemie  VRV IV np. firmy DAIKIN. Zaprojektowano urządzenia klimatyzacyjne typu ściennego oraz 

kasetowego dla wybranych pomieszczeń administracyjnych ,biurowych ,sal wykładowych 

,konferencyjnych oraz holu ,poczekalni i korytarzy Szpitala Okulistycznego .W każdym z tych 

pomieszczeń  działa niezależna wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ,opisana we 

wcześniejszych rozdziałach opracowania. 

Zaprojektowano 3 niezależne systemy VRV IV; 

-K4 ;system dla parteru  obsługujący hol ,poczekalnię ,korytarze , oraz pomieszczenia biurowe  

-K6;system dla I piętra tzw  strefy akademickiej obsługujący pomieszczenia administracyjne ,sale 

wykładowe, sale konferencyjne  

-K8; system dla III piętra obsługujący pomieszczenia administracji budynku  

Każdy system jest zasilany z niezależnego agregatu chłodniczego . 

Jednostki wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania zapewniają 

regulację temperatury dla okresu lata poprzez odbiór zysków ciepła. Zaprojektowano system klimatyzacji 

wyposażony w pompy ciepła co umożliwia również ogrzewanie pomieszczeń w tzw. okresach 

przejściowych i zimowych.  

Zakres pracy klimatyzatorów w trybie chłodzenia : 

-min temp zewnętrzna -5*C 

-max temp zewnętrzna  +43*C 

Zakres pracy klimatyzatorów w trybie grzania : 

-min temp zewnętrzna -20*C 

-max temp zewnętrzna  +15.5*C 

Jednostki zewnętrzne umieszczono na dachu budynku. 

 
Jednostki wewnętrzne. 
 
Dla wybranych pomieszczeń parteru, pierwszego oraz trzeciego piętra zaprojektowano jednostki 

wewnętrzne ścienne typ FXAQ firmy Daikin.  
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Korytarze, poczekalnie oraz hol wejściowy obsługują kasety typu FXFQ firmy DAIKIN. 

Urządzenia te charakteryzują się kompaktową budową, równomierną dystrybucją powietrza dzięki 

automatycznemu ruchowi żaluzji (istnieje możliwość ustawiania żaluzji pod dowolnym kątem),łatwością 

w utrzymaniu w czystości i w serwisie.  

Jednostki te zlokalizowano na ścianach pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. 

 Lokalizację jednostek wewnętrznych pokazano na rzutach nr KLIM-3.7, KLIM-3.8, KLIM-3.9 

zamieszczonych w niniejszym opracowaniu,  

Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, zapewniając regulację temperatury w pomieszczeniach 

poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – freonu. Regulacja temperatury odbywa się poprzez 

zadajniki montowane bezpośrednio w pomieszczeniu.  

W każdym pomieszczeniu wyposażonym w klimatyzatory projektuje się jeden zdalny sterownik 

przewodowy typ BRC1E52A/B. Lokalizację sterowników należy uzgodnić w trakcie montażu 

bezpośrednio na budowie. 

Wielkości i typy jednostek podano w części zestawień tabelarycznych oraz opisano na rzutach 

pomieszczeń. 

Przyjęto system VRV IV pracujący na czynniku chłodniczym R410A. Agregaty sprężająco-skraplające 

posiadają sprężarki inverterowe. Dane dotyczące jednostek wewnętrznych oraz całego systemu podano na 

wydrukach doboru z programu producenta 

 
Jednostki zewnętrzne 
 
Dobrano jednostki zewnętrzne typu:  RXYQ16T (dla K8) 1 szt. , RXYQ18T(dla K4) 1 szt. oraz  

RXYQ20T(dla K6) 1 szt. 

Krótka charakterystyka jednostek zewnętrznych: 

-  praca na czynniku chłodniczym R410A 

-  skraplacze agregatów chłodzone powietrzem 

-  cicha praca urządzenia 

-  miękki start urządzenia 

-  regulacja wydajności 

-  poziom głośności – ciśnienie akustyczne do 61 dB(A) w odległości 1 m od  

   urządzenia, 

-  sprężarki inverterowe. 

Lokalizację jednostek zewnętrznych pokazano na rzucie dachu -rysunku KLIM-3.10   

 
Materiały 
 
Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Używać tylko rur bez szwu do celów 

chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do 

ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 
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W miejscach rozgałęzień instalacji stosować systemowe rozgałęzienia REFNET typu KHRQ22M firmy 

DAIKIN, Całość instalacji freonowej poza korytarzem należy wkuć w ściany. Bruzdy uzupełnić 

materiałem łatwo usuwalnym. Na korytarzu przewody prowadzić w stropie podwieszonym. 

 

Izolacja 
 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu 

ARMAFLEX AC (odporna na temp 70oC) grubości 19mm lub systemową producenta rur miedzianych 

Bezwzględnie rozgałęzienia REFNET oraz trójnik zaizolować izolacją systemową. 

Przewody freonowe prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy st . 

 

Wykonanie 

 
Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodów zbiorczych systemu VRV 

IV zakłada się wzdłuż  korytarzy ,w stropach podwieszanych , a następnie w szachtach prowadzonych w 

kierunku dachu  do jednostek zewnętrznych. Na prostych odcinkach przewodów dłuższych niż 12m 

należy zamontować kompensatory „U-kształtowe” o wym. 32cm x22cm x32cm. 

Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójnik typu REFNET, ich typy oraz średnice 

poszczególnych odcinków pokazano na wydrukach producenta. Do montażu rurociągów stosować 

obejmy systemowe firmy HILTI. 

Przejścia przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przejścia przewodów freonowych przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy 

zabezpieczyć ogniochronnie do klasy odporności ogniowej EI 120/60 rozwiązaniami systemowymi 

przeznaczonymi do zabezpieczania przejść instalacji w izolacji np.: Promat PROMASTOP Unicollar lub 

Hilti CFS-B. 

Agregaty skraplające posadowić na konstrukcjach wsporczych poprzez przekładki z gumy. 

Całość instalacji zmontować zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń firmy DAIKIN dla systemu 

VRV 

Próby i rozruch 
 
Przed napełnieniem instalacji, po jej wykonaniu należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 3,8MPa (próba dla samych przewodów) 

oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu 

pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie 

robocze wynosi 2,5 MPa 

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

 
Sterowanie 
 
Przyjęto automatykę producenta - firmy DAIKIN. 
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Odprowadzenie skroplin 
 
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach oraz  

w korytarzach, poczekalniach i hollu głównym wg oddzielnego opracowania wod-kan. 

Uwagi wykonawcze 

 
-  Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać: 

-  oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE 

Warunki techniczne wykonania instalacji klimatyzacji 
 

Całość robót instalacji klimatyzacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe PN-73/B-03431” 

 
Zagadnienia  przeciwpożarowe 
 

-  Przejścia  przewodów przez strefę ppoż.  należy zabezpieczyć  ogniochronnie do klasy odporności 

ogniowej EI 120/60 rozwiązaniami systemowymi przeznaczonymi do zabezpieczania przejść instalacji w 

izolacji np.: Promat PROMASTOP Unicollar lub Hilti CFS-B 

- Przewody montowane do ścian za pomocą elementów  

- budowlanych z materiałów niepalnych posiadających aktualne dopuszczenia 

  do stosowania w budownictwie i ochronie ppoż 

- izolacja cieplna przewodów klimatyzacyjnych wykonana z materiałów  

  nieprzepuszczających ognia. 

      - strefy pożarowe oraz przegrody z wymaganą klasą odporności ogniowej 

        zgodne z projektem architektury 

   Informacja o zastosowanych urządzeniach i elementach  went. 

WSZYSTKIE URZADZENIA  MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE ZGODNE 
ZOBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISAMI 
 

3.1.1  SYSTEM CHLODZENIA SERWEROWNI  K5  

 

Pomieszczenie serwerowi zlokalizowano na I piętrze obiektu. 

Zaprojektowano układ chłodzenia oparty na systemie szaf klimatyzacyjnych produkcji np. niemieckiej 

firmy STULZ.Jest to układ chłodzenia sprężarkowego 1 obiegowego ze sprężarkowym system 

chłodniczym opartym na zasadzie parownika bezpośredniego działania. 

Obieg chłodniczy modułu klimatyzacyjnego składa się z parownika, zaworu rozprężnego, sprężarki scroll 

i zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. 

Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez wentylator, zyski ciepła odbierane są przez czynnik 

chłodniczy przepływający przez parownik. 

Urządzenie klimatyzacyjne i zewnętrzny skraplacz pracują w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego. 
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W skład systemu wewnętrznego, zlokalizowanego w serwerowi, 

wchodzą dwie szafy chłodnicze typu: ASD 251A o mocy chłodniczej (jawnej) 23,7 kW  każda  

tzn jedna szafa podstawowa ,druga awaryjna . Szafy pracują w systemie zmianowym .Lokalizację szaf 

przedstawiono na rysunku rys nr KLIM-3.8 

Każdą z szaf wyposażono w nagrzewnicę elektryczną 1 x 9kW, nawilżacz parowy 8 kg/h, czujnik wody z 

zaworem oraz podstawę montażowo-tłumiącą. 

Układ wyposażony będzie w panel sterujący C7000 ATsłużący do oprogramowania i wizualizacji pracy 

systemu.Do każdego pojedynczego panelu CT7000AT przyporządkować można 16 podległych mu 

urządzeń chłodniczych. 

Jednostka główna posiadać będzie kartę WIB 8000 (interfejs internetowy) 

do komunikacji snpt/http za pomocą której to można kontrolować zdalnie  

(poprzez łącze internetowe) do 64 urządzeń. 

Dwie jednostki zewnętrzne typu: KSV045A21p o mocy 34,4 kW każda,ulokowano na dachu budynku, 

obrazuje to rys nr KLIM-3.10 

 
Instalacja 
 

Urządzenie klimatyzacyjne przeznaczone jest do ustawiania wewnątrz pomieszczenia na równym 

podłożu. Równomierne rozłożenie ciężaru zapewnia stabilna rama podstawy. 

Przy wyborze miejsca instalacji należy uwzględnić niezbędne odstępy serwisowe (1m przed 

urządzeniem) oraz przestrzeń dla swobodnego przepływu powietrza min 0,5 m od płaszczyzny 

sufitu/stropu. 

Praca sprężarki sprawia że od urządzenia rozchodzą się drgania, w celu uniknięcia tychże zaleca się 

ustawienie jednostki na podkładzie tłumiącym wibracje np.: na podwójnej podłodze z płyt typu 

MAFUND. 

 
Przewody 
 
Przewody freonowe łączące jednostkę wewnętrzną ASD 251A ze skraplaczem, 

wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Używać tylko rur bez szwu do celów chłodniczych (typu Cu 

DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co 

najmniej 3000 kPa. 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Izolacja 
 
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu 

ARMAFLEX AC (odporna na temp 70oC) grubości 19mm lub systemową producenta rur miedzianych  

Przewody prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy sto cynk. 
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3.2  PROWADZENIE KANAŁOW POWIETRZNYCH W BUDYNKU,  
       KRATKI NAWIEWNE, CENTRALE  NAWIEWNE 

 
Transport powietrza – przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej – 

prostokątne typ AI, okrągłe typ BI (w części szpitalnej) SPIRO(w części biurowej). 

Podejścia do skrzynek rozprężnych nawiewników oraz wywiewników wykonać przewodami 

elastycznymi izolowanymi akustycznie lub tłumikami elastycznymi.  

Podejście do nawiewników z filtrami absolutnymi tłumikami elastycznymi.  

Prowadzenie przewodów rozprowadzających przewidziano w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym 

lub w zabudowie wg proj. Architektonicznego. 

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wyposażone są w  funkcję grzania, chłodzenia, odzysku  

ciepła, centrala KN1 z funkcją nawilżania. Centrale klimatyzacyjne zespołów KN1/KW1, KN2/KW2, 

N3/W3, KN5/KW5, N7/W7,  w wykonaniu higienicznym, szpitalnym. 

 ZAPROPONOWANE Centrale firmy KLIMOR zaprojektowane są zgodnie z niemiecką normą 

 DIN 1946-4, posiadają niskonapięciowe oświetlenie w sekcjach filtrów, chłodnicy, wentylatora,  

odzysku ciepła. Centrale standardowo wyposażone są w okna inspekcyjne, materiały filtracyjne 

pierwszego i drugiego stopnia są niehigroskopijne.  

Wszystkie tace ociekowe pod nawilżaczem, chłodnicą, odkraplaczem wymiennika krzyżowego wykonane 

są z blachy nierdzewnej. Obudowa odkraplaczy również wykonana z blachy nierdzewnej, same łopatki 

odkraplaczy wymienników wykonane z tworzywa. Cechą charakterystyczną central MCKH jest 

wydłużony blok chłodnicy, z podziałem przedniej osłony na dwie części, co umożliwia dostęp do 

chłodnicy i odkraplacza oraz do bloku znajdującego się bezpośrednio za blokiem chłodnicy 

 (blok nagrzewnica wtórna).  

Każdy zestaw centrali jest wyposażony w rynienkę ściekową wykonaną z blachy nierdzewnej do mycia 

wewnętrznego central a osłony górne i tylne są nitowane i uszczelniane silikonem po ich zamontowaniu, 

co powoduje, że ostre krawędzie i uskoki są wypełnione silikonem dla zapewnienia gładkiej powierzchni. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa sterująca procesami wentylowania i klimatyzowania pomieszczeń  

powinna być w dostawie producenta central.  

Automatyka powinna uwzględniać współpracę poszczególnych zespołów nawiewnych i wywiewnych  i 

utrzymywać stały przepływ powietrza niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji . System powinien być 

przystosowany do centralnego monitoringu w  obiekcie-patrz wytyczne automatyki. 

Zaprojektowane  klapy ppoż. na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych sterowane z 

systemu SAP w budynku. Podłączenia klap do systemu SAP wg oddzielnego opracowania. 

Wentylatory kanałowe  wyciągowe  z silnikami (  z regulatorami obrotów lub falownikiem )  

Przewody wentylacyjne wyposażyć w otwory rewizyjne. 

Rozmieszczenie otworów rewizyjnych wykonać na podstawie wytycznych zawartych w : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie , 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej , 

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci 

przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów,  

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji , 

- PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne 

dotyczące kontroli instalacji wentylacji , 

- PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne 

dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji . 

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o materiały i urządzenia następujących producentów: 
 
- klimatyzatory firmy np. DAIKIN, 

- centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne np.  firmy KLIMOR 

- wentylatory kanałowe np. firmy HELIOS  

- anemostaty nawiewne, wywiewne, kratki itp. np. firmy TROX, KLIMOR  

- strop laminarny ,nawiewniki z filtrem absolutnym np.  firmy KLIMOR 

- tłumiki akustyczne np firmy TROX, 

- regulatory przepływów np. firmy TROX 

- klapy pożarowe np.  MERCOR   

 

 

3.3 WENTYLATORNIE , CZERPNIE , WYRZUTNIE POWIETRZA 
 

Powietrze zewnętrze do obsługi central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w 

wentylatorni na poziomie -1 (zespoły KN1/KW1,KN2/KW2, N9,N10/W10) dostarczone będzie 

pionowym kanałem wentylacyjnym ,izolowanym cieplnie (wg proj. architekt.) oraz czerpnią 

zamontowaną w kanale  na wysokości h=8,0 m od terenu. 

Wyrzut powietrza realizowany projektowaną wyrzutnią wyprowadzoną ponad dach budynku. 

Powietrze świeże do centrali N3/W3  zlokalizowanej w piwnicy budynku, w  istniejącej wentylatorni  

doprowadzone zostanie z istniejącego kanału czerpnego i istniejącej czerpni. 

Dla central zlokalizowanych na dachu budynku szpitala zaprojektowano dwie czerpnie wykonane w 

elewacji systemu ścianek akustycznych –czerpnie na wysokości h=1,5m od poziomu podestu.  

Wyrzut wyrzutniami dachowymi. 

Część pomieszczeń budynku znajdujących się w piwnicy (pomieszczenia techniczne) oraz                                 

na II kondygnacji budynku A(sale operacyjne z zapleczem) są poza zakresem opracowania projektu  mają 

wentylację grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną. Docelowo przewiduje się wykonanie projektu 
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remontu pomieszczeń z wymianą instalacji i dostosowaniem jej do aktualnych przepisów ppoż (montaż 

klap i włączenie ich w system Sap budynku), z modenizacją  wentylatorni ,wymianą agregatu 

chłodniczego. 

 

3.4. TŁUMIKI AKUSTYCZNE  
 

Do tłumienia hałasu zastosowano tłumiki akustyczne prostokątne, rurowe oraz elastyczne przed 

podejściami do skrzynek rozprężnych z nawiewnikami.  

Projektuje się tłumiki np. firmy TROX w wykonaniu higienicznym oraz energooszczędnym.  

Tłumiki montować: 

- na kanałach nawiewnych i wywiewnych. 

- na kanałach czerpnych i wyrzutowych dla każdej centrali. 

- na podejściach do skrzynek rozprężnych i nawiewników z filtrami absolutnym. 

 

3.5. IZOLACJA TERMICZNA  

 
Przewody wentylacyjne od czerpni ściennej do central wentylacyjnych oraz od central wentylacyjnych do 

wyrzutni zaizolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej.  

Przewody wentylacyjne nawiewne układów  klimatyzacyjnych  zaizolować wełną mineralną pod 

płaszczem z folii aluminiowej. 

Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 1238 Nr 201 

poz. 1238.   

Izolacja cieplna 

- projektuje się z wełny mineralnej gr. 10cm w płaszczu z blachy st ocynk  

   (kanał czerpny i wyrzutowy prowadzony po dachu)  

- projektuje się z wełny mineralnej gr. 10cm w płaszczu z folii  

   (kanał czerpny nawiewny/wywiewny  prowadzony do centrali) 

- projektuje się z wełny mineralnej gr. 5cm w płaszczu z folii  

   (kanał czerpny nawiewny z chłodzonym powietrzem) 

- projektuje się z wełny mineralnej gr. 4cm w płaszczu z folii  

   (kanał czerpny grzewczy nawiewny i wywiewny ) 

-projektuje się izolację typu ARMAFLEX (izolacja kauczukowa)gr ok 1,5cm w miejscach przejść pod 

podciągami, w msc skrzyżowań przewodów itp. wszędzie tam gdzie występuje konieczność zastosowania  

izolacji o zmniejszonej grubości . 

Izolacja akustyczna  

Projektuje się z wełny mineralnej gr. 3 cm w płaszczu z folii (kanały wywiewne indywidualne ) 
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Izolacja p.poż. 

 Kanały wymagające izolacji p.poż  projektuje się izolowane  płytami o odpowiedniej odporności 

ogniowej  o EIS120/60  posiadającymi  aktualne       urzędowe świadectwo dopuszczenia Instytutu 

Techniki Budowlanej w Warszawie np. PROMAT  Conlit. 

  Zaznaczono na rys kanały które należy izolować. 

4. INSTALACJA CHŁODZENIA DLA KLIMATYZACJI  

Normy i kryteria projektu 

 

PRZEPISY PRAWNE 

 

- Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków    

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi  zmianami   

- Dziennik Ustaw Nr109 z 2010 r  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w  

  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Dziennik Ustaw Nr 169 z dn 29 września 2003r  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  

  Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

POLSKIE NORMY WPROWADZONE DO OBOWI ĄZKOWEGO STOSOWANIA 

- PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 

Skraplacze  

Czynnikiem chłodniczym dla klimatyzacji jest : 

- freon ekologiczny typ R410a dla systemu VRV IV  firmy Daikin (patrz opis 3.1.12) 

- freon ekologiczny dla agregatów skraplających zasilających chłodnice w centralach klimatyzacyjnych 

(zespoły KN5,N7) Zewnętrzne  agregaty skraplające  (typu pompa cieplna z funkcją chłodzenia lub 

grzania)zlokalizowano na dachu budynku. W obiegu chłodniczym  znajduje się freon ekologiczny 

.Przewody freonowe należy wykonać z miedzi –opis zastosowanego materiału i izolacji jak dla systemu 

VRV. Zestawienie  niezbędnej mocy chłodniczej dla poszczególnych central ,oraz mocy elektrycznej 

przedstawiono w tabeli. 

- instalacja wody chłodniczej 6/12*C (glikol etylenowy)dla potrzeb central wentylacyjnych z 

funkcją letniego chłodzenia powietrza (centrale KN1,KN2,N3). 

Zródłem ciepła jest istniejący agregat chłodniczy pracujący na potrzeby szpitala okulistycznego. 

Instalacja zasila chłodnice w centralach ; 

-istniejących, pracujących na potrzeby sal operacyjnych i ich zaplecza(IIP –poza zakresem 

opracowania projektu)pozostawia się bez zmian  

-projektowanych ,pracujących na potrzeby central obsługujących pomieszczenia sali zabiegowej, 

pomieszczeń pomocy doraźnej oraz gabinetów okulistycznych przychodni przyszpitalnej . 
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Podłączenie instalacji nowych central w istniejący system wody chłodniczej w budynku nie 

spowoduje zmiany w bilansie czynnika chłodniczego  dla agregatu. Zestawienie bilansu dla 

nowoprojektowanych układów przedstawiono tabelarycznie .Trasę przewodów ,średnice 

,podłączenie stacyjek regulacyjnych przedstawiono na rysunkach. 

Informacje ogólne 
 
W celu prawidłowego funkcjonowania  budynku, będzie on wyposażony w  szereg urządzeń i systemów 

instalacyjnych. Systemy te muszą być kontrolowane i serwisowane 

 

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJ I  

Całość robót instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe PN-73/B-

03431” 

„Wentylacja mechaniczna”. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Po zakończeniu robót instalacja powinna być sprawdzona pod względem eksploatacyjnym 

 (drożność przewodów, akustyka) oraz wyregulowana przy pomocy przepustnic i kierownic, w które 

wyposażone są poszczególne nawiewniki. 

Dla ciągłej i bezawaryjnej pracy instalacji wentylacji konieczny jest stały nadzór i okresowa konserwacja 

urządzeń. 

 

6.WYMAGANIA I ZALECENIA 

 6.1  WYMAGANIA PPOŻ 
       
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  

 z dn. 12.kwietnia.2002r  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny          

 odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej  

 Polskiej Warszawa dn. 15 czerwca 2002rwraz z późniejszymi zmianami  

− Instalacje wentylacji mechanicznej – wszystkie elementy wentylacji mechanicznej będą wykonane z 

materiałów niepalnych. 

− Klasa szczelności B wg PN-B-76001 

− Przewody wentylacyjne montowane do ścian za pomocą elementów  

budowlanych z materiałów niepalnych posiadających aktualne atesty ppoż 

−  Przewody instalacji wentylacji mechanicznej przechodzące przez pomieszczenia których nie 

obsługują, będą obudowane elementami o odporności ogniowej EIS120/ EIS 60 

− Izolacja przewodów  wentylacyjnych – materiał niepalny 

− Przewody wentylacyjne montowane do ścian za pomocą elementów   budowlanych z materiałów 

niepalnych posiadających aktualne atesty ppoż. 
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− Na przejściach przewodów przez ściany i stropy oddzieleń  p.poż zamontowane będą atestowane 

klapy pożarowe o odporności ogniowej  EIS 120 oraz uszczelnione  ogniowo zgodnie z instrukcją 

PROMATU 

− Klapy o EI S120 z siłownikami elektrycznymi   i termoelementami –klapy z siłownikami BELIMO  

(24V)  sterowane z systemu SAP dla budynku .-projekt  podłączenia do SAP budynku wg 

oddzielnego opracowania  

−  W przypadku pożaru wentylacja mechaniczna musi zostać wyłączona , 

 zgodnie z instrukcją ppoż opracowaną dla budynku. 

− Obudowa kanałów płytami p.poż o odpowiedniej odporności ogniowej przy przejściu  kanałów 

przez strefy p.poż i tranzytem przez inną  strefę. 

−  EIS120 kanały wentylacyjne prowadzone przez korytarz i hol ewakuacyjny na poziomie parteru 

−  EIS 60  (pionowe kanały wywiewne z pojedynczych pomieszczeń prowadzone w pionie w jednej 

strefie ppoż  )i EIS120 (pionowe kanały wywiewne prowadzone przez inną strefę - III kondygnację  

− Obudowa urządzeń wentylacyjnych (wentylatory kanałowe)montowanych w kanałach 

wentylacyjnych płytami ppoż o EI60 

 

6.2 WYMAGANIA BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Zaprojektowane instalacje spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie BHP, tj.: 

− urządzenia wentylacyjne umieszczone  w wydzielonych  wentylatorniach.   

− urządzenia wentylacyjne (centrale, agregaty chłodnicze ) umieszczone na dachu na  

pomoście, obudowane ekranami akustycznymi  

− zabezpieczenie w postaci odpowiednich osłon maszyn 

− wentylatory kanałowe zlokalizowane w wydzielonych pomieszczenia,  stropach podwieszonych 

lub w zabudowane płytami wg proj. architektury 

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZ ĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZ Ą POSIADAĆ ATESTY 

 I APROBATY TECHNICZNE –ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

6.2 WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE  

 

1.Instalacje zapewniają wentylację zgodnie z przepisami sanepid dla  projektowanych          

   pomieszczeń   

2.Zakłada się odpowiednie prędkości na kratkach  nawiewnych i wywiewnych 

3.Zakłada się małe prędkości na  czerpni  i wyrzutni 

4.W pomieszczeniach zapewnia się warunki komfortu cieplnego i min. V=50m3/h  świeżego  

   powietrza na osobę 

5. Powietrze nawiewane do pomieszczeń jest schładzane w centralach   
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6.3 WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ  
 

1. Dopuszczalny max. poziom dźwięku w pomieszczeniach od hałasu urządzeń należy wykonać  

zgodnie normą ; 

Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach.  

       Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
Zaprojektowano: 
 

− zastosowane wentylatory w centralach  wytłumione akustycznie (izolowane)  

− zastosowano wentylatory kanałowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hałasu  

− na przewodach wentylacyjnych od strony wentylowanych pomieszczeń oraz od strony wyrzutni i 

czerpni powietrza, będą zastosowane tłumiki akustyczne płytowe, obniżające poziom hałasu do 

dopuszczalnego w Polskiej Normie tj; 

− tłumiki akustyczne w kanałach nawiewnych i wywiewnych  

− tłumiki akustyczne na  kanałach czerpnych i wyrzutowych   

− tłumiki na podejściach do nawiewników z filtrami absolutnymi oraz na podejściach do 

anemostatów nawiewnych i wywiewnych 

− urządzenia wentylacyjne połączono z kanałami przez króćce elastyczne 

− przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniono wełną mineralną i kitem trwale 

plastycznym 

− przewody wentylacyjne mocowane do podpór i podwieszeń przez podkładki z gumy 

− lokalizacja urządzeń wentylacyjnych w wydzielonym wytłumionym akustycznie pomieszczeniu -

wentylatorni  

− urządzenia na dachu obudowane ekranami akustycznymi  

−  

7. WYTYCZNE BRAN ŻOWE  

1. Architektura i konstrukcja 

- wykonać  przebicia   ścian i stropów  dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych 

- wykonać szachty wentylacyjne do prowadzenia kanałów wentylacyjnych 

- wykonać  kanał czerpny i kominy  wyrzutowe 

- wykonać  wyciszenie  pomieszczenia wentylatorni  

- zaprojektować otwór transportowy w celu wprowadzenia central wentylacyjnych do wentylatorni 

- zaprojektować konstrukcję pod centrale wentylacyjne na dachu budynku i wykonać obudowy   

  akustyczne wg wytycznych –opracowanie analizy hałasu  

- zaprojektować dojście serwisowe  do urządzeń  wentylacyjnych  na dachu 

- wykonać zabudowy wentylatorów kanałowych z dostępem rewizyjnym 

- uwzględnić dostęp rewizyjny do: 
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    - klap przeciwpożarowych 

    - nagrzewnic strefowych 

    - regulatorów przepływu powietrza  

    - klap wyczystkowych   

 

2. Instalacje wod-kan  i ct  

-doprowadzić zasilenie wody grzewczej do central wentylacyjnych w wentylatorniach oraz  

na dachu  

-w wentylatorniach zaprojektować zasilanie wodne do nawilżacza parowego  

-zaprojektować  studzienkę schładzającą ,zlew oraz wpusty kanalizacyjne  w wentylatorni ,  

-zaprojektować  instalację  odprowadzenia skroplin dla klimatyzatorów  

 

2.  Elektryczne i automatyka 

− doprowadzenie zasilania do szaf sterowniczych  

− wykonanie sterowania i podłączenie urządzeń wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych  

W celu prawidłowego funkcjonowania  budynku może on być wyposażony w  szereg urządzeń 

 i  systemów instalacyjnych. Systemy te muszą być utrzymywane w ruchu, kontrolowane 

       i serwisowane. 

-     należy przewidzieć możliwość rozbudowy systemu SAP w budynku (docelowo 

doprojektowanie klap ppoż dla sal operacyjnych i ich  zaplecza 

        -3,Wytyczne do automatyki 

Dla zaprojektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji należy opracować projekt automatycznej 

regulacji i uzgodnić go z projektantami niniejszego projektu oraz instalacji elektrycznych. Najlepiej gdy 

zostanie on opracowany po ostatecznym wyborze dostawcy centrali tj. po przetargu. Aparatura kontrolno-

pomiarowa, sterownicza i sygnalizacyjna powinna być przystosowana do centralnego systemu 

monitoringu. Układy automatyki do wentylacji i klimatyzacji powinny posiadać obwody realizujące 

funkcje: 

a) regulacja 

• regulacja temperatury – utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach, 

• regulacja wilgotności względnej mającej za zadanie automatyczne sterowanie układami 

nawilżania powietrza dla utrzymania jej poziomu w zadanych zakresach, 

b) pomiary i sterowanie 

• zdalne pomiary temperatury uzdatnionego powietrza przekazywane do centralnej 

dyspozytorni z lokalizacją czujników we wszystkich charakterystycznych punktach 

instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
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• zdalne pomiary ciśnienia powietrza nawiewanego spowodowanego wzrostem oporów 

filtrów zamontowanych na instalacji nawiewnej, 

• zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem, 

• dobór siłowników do przepustnic i ich sterowanie w centralach nawiewnych i 

wyciągowych, 

• pomiar zapylenia filtrów w centralach nawiewnych, 

• wyłączanie nagrzewnic elektrycznych przy wyłączeniu wentylacji nawiewnej, 

• wyłączanie zespołów wentylacyjnych w przypadku pożaru, 

• podłączenie klap przeciw pożarowych do centralnego systemu monitoringu. 
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ZESTAWIENIE URZ ĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH 
Szpital Okulistyczny 

 
 

1.Zespól klimatyzacyjny KN1/KW1 -Sala zabiegowa   
 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie higieniczne 
szpitalne -lokalizacja wewnętrzna    szt. 1 KLIMOR S.A.  
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=1 870 m³/h  dPa=900 Pa 
- filtracja EU-4 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica wodna 75º/50ºC  ; +3,1º/+25ºC; Qn=13,7 kW 
- chłodnica glikolowa 6º/12ºC  ; 32º/17ºC; Qch=13,89 kW 
- nagrzewnica elektryczna Q=9,4 kW 
- wentylator nawiewny 
- filtr EU-9 
- nawilżacz parowy  
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=1 600 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 

3. Zespól -klimatyzacyjny KN2/KW2- Pomoc dorażna   . 
 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie higieniczne 
szpitalne –lokalizacja wewnętrzna      szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

Vn=2 150 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-4 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica wodna 75º/50ºC  ; +5,6º/+25ºC ; Qn=3,2 kW  
- chłodnica wodna 6º/12ºC  ; 32º/17ºC; Qch=15,97 Kw(glikol etylenowy) 
- nagrzewnica elektryczna Q=10,8 kW 
- wentylator nawiewny 
- filtr EU-8 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

Vw=1 945 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
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4. Zespól wentylacyjny z chłodzeniem  N3/W3-Gabinety okulistyczne    
   

 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła  -wykonanie higieniczne 
szpitalne -lokalizacja wewnętrzna     szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=3 600 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-4 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica wodna 75º/50ºC ; +2,2º/+22ºC ; Qn=20,9 kW 
- chłodnica glikolowa 6º/12ºC ; 32º/17ºC ; Qch=23,4 kW 
- nagrzewnica elektryczna Q=12,7kW 
- wentylator nawiewny 
- filtr EU-7 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=3 600 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 

5. Zespól wentylacyjny N4/W4 –Hol z poczekalnią       
 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie standardowe –
lokalizacja zewnętrzna  
                                                        szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=3 720 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-5 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica glikolowa  75º/50ºC  ; -0,7º/+20ºC ; Qn=25,8 kW 
- wentylator nawiewny 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=3 260 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO                  SPKSO/PB/TOM IV  

 

 
 

TEAM PROJEKT  04-305 Warszawa Hetmańska 21/4                                                                                       3. 39

 
 
 

6. Zespól klimatyzacyjny KN5/KW5   Poliklinika  
 
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie higieniczne 
szpitalne –lokalizacja zewnętrzna      szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=5 480 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-4 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica glikolowa 75º/50ºC ; 0,8º/+20ºC; Q=35,2 kW 
- chłodnica freonowa  32º/17ºC; Q=41,52 kW 
- wentylator nawiewny 
- filtr EU-7 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=5 080 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 

7. Zespól wentylacyjny N6/W6 Strefa akademicka       
 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie standardowe-
lokalizacja zewnętrzna      szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=5 060 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-5 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica glikolowa 75º/50ºC   ; 0,9º/+20ºC Qn=32,4 kW 
- wentylator nawiewny 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=4 590 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
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8. Zespól wentylacyjny z chłodzeniem  N7/W- Oddział pielęgnacyjny   
 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła ,wykonanie higieniczne 
szpitalne ,lokalizacja zewnętrzna     szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=3 500 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-4 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica glikolowa 75º/50ºC ; 0,6º/+25ºC; Q=28,6 kW 
- chłodnica freonowa  32º/17ºC; Q=26,52 kW 
- wentylator nawiewny 
- filtr EU-7 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=2 100 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 
 

9. Zespól wentylacyjny N8/W8-Administracja       
 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła ,wykonanie standardowe, 
lokalizacja zewnętrzna      szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=3 260 m³/h  dPa=700 Pa 
- filtracja EU-5 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica glikolowa75º/50ºC   ; -0,3º/+20ºC Qn=22,2 kW 
- wentylator nawiewny 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=2 910 m³/h  dPa=600 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
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10. Zespól wentylacyjny nawiewny N9-Kuchnia oddziałowa     
 
Centrala wentylacyjna nawiewna –wykonanie standardowe, lokalizacja wewnętrzna  
                                                             szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=500 m³/h  dPa=500 Pa 
- filtracja EU-5 
- nagrzewnica wodna 75º/50ºC   ; -20º/+20ºC Qn=6,7 kW 
- wentylator nawiewny 
- automatyka  
 
 

11. Zespól wentylacyjny N10/W10- Szatnie z umywalnia       
 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła –wykonanie standardowe 
Lokalizacja wewnętrzna                                                                 szt. 1 KLIMOR S.A. 
 
 

- sekcja nawiewna 
 

  Vn=2 150 m³/h  dPa=500 Pa 
- filtracja EU-5 
- wymiennik krzyżowy 
- nagrzewnica wodna 75º/50ºC   ; -2,3º/+24ºC Qn=15,6 kW 
- wentylator nawiewny 
- automatyka  
 
- sekcja wywiewna 
 

  Vw=1 150 m³/h  dPa=500 Pa 
- filtr EU-4 
- wentylator wywiewny 
- automatyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


