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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Formalna podstawe opracowania stanowi zlecenie. 

1.2. Merytoryczna podstawe opracowania stanowiq: 

- projekt wykonawczy instalacji wentylacji budynku Wydzialu Zarzqdzania 

i Ekonomii w Gdarisku przy ul. Traugutta 79, 

- uzgodnienia z inwestorem, 

- katalogi producentow urzqdzen, 

- obowiqzujqce normy i przepisy. 

2. ZawartosC opracowania. 

- umiejscowienie klimatyzatorow oraz przebieg instalacji chlodniczej, 

- spos6b podlqczenia dodatkowego kanalu wyciqgowego okapu barowego, 

- dobor urzqdzeri, 

- wytyczne branzowe, 

- uzgodnienia w niezbednym zakresie. 

3. Stan istniejqcy. 

3.1. Bar 

Obiekt znajduje sie w fazie petnego funkcjonowania. W trakcie 

eksploatacji kuchni barowej zapachy wydostajq sie do budynku. Okap 

kuchenny podlqczony jest niezaleznym przewodem z pionem wentylacyjnym. 

Powietrze wywiewane jest nad dach budynku. Srednica pionu wentylacyjnego 

wynosi 160 mm. Okap wyposaiony jest w wentylator osiowy o srednicy 150 rrlm 

firmy Dospel Euro 3 Dl50 o wydatku max 280 m3/h, zamontowany jest na 

wylocie powietrza z okapu. Okap pracuje bez filtr6w tluszczowych. 

3.2. Pomieszczenie laboratorium komputerowego i pomieszczenia 

biurowe 

Obiekt znajduje siq w fazie petnego funkcjonowania. 
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3.3. Aule 

Obiekt znajduje siq w fazie petnego funkcjonowania. W obu aulach 

wystqpujq duze wahania temperatur. Przyczynq skokow temperatur jest brak 

chtodzenia w uktadzie wentylacyjnym (wystqpuje tylko nagrzewnica powietrza) 

oraz nieodpowiedni sposob regulacji temperatury. Oba audytoria obstugiwane 

s przez jednq centrale wentylacyjnq, kt6ra obstugi~je jeszcze inne 

pomieszczenia. Czujka temperatury znajduje siq w jednym z wentylowanych 

pomieszczen. Pozostate pomieszczenia, w tym i oba audytoria majq 

temperature wynikowq, nie ma mozliwosci regulacji temperatury nawiewanego 

do nich powietrza. 

4. Zaloienia projektowe. 

4.1. Bar 

Okap kuchenny o wymiarach 2000x700 mm. Nalezy uzyskaC podcignienie 

w kuchni zwiqkszajqc wydajnosC okapu wentylacyjnego. 

4.2. Pomieszczenia biurowe i laboratorium komputerowe 

Parametry obliczeniowe powietrza dla zimy ( I strefa klimatyczna ) : 

- terr~peratura powietrza zewnqtrznego tz = -16 OC, 

- wilgotnogc wzglqdna powietrza zewnqtrznego (p= 100 %, 

- temperatura powietrza wewnqtrznego tw =+20 OC, 

- wilgotnosC powietrza wewnqtrznego wyn i kowa. 

Parametry obliczeniowe powietrza dla lata ( I strefa klimatyczna ) : 

- temperatura powietrza zewnqtrznego tz = +28 OC, 

- wilgotnoSC wzglqdna powietrza zewnqtrznego (p = 52 %, 

- temperatura powietrza wewnqtrznego tw =+24 OC, 

- wilgotnoSC powietrza wewnqtrznego wynikowa. 

4.3. Aule 

Parametry obliczeniowe powietrza dla zimy ( I strefa klimatyczna ) : 

- temperatura powietrza zewnqtrznego tz = -16 OC, 

- wilgotnoSC wzglqdna powietrza zewnqtrznego (p = 100 %, 

- temperatura powietrza wewnqtrznego tw =+20 OC, 
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- wilgotnosC powietrza wewnqtrznego wynikowa. 

Parametry obliczeniowe powietrza dla lata ( I strefa klimatyczna ) : 

- temperatura powietrza zewnqtrznego tz = +28 OC, 

- wilgotnoSC wzgledna powietrza zewnqtrznego (P = 52 %, 

- temperatura powietrza wewnqtrznego tw =+24 OC, 

- wilgotnoSC powietrza wewnqtrznego wynikowa. 

Audytorium nr I - pomieszczenie nr 1/10 i 218 

- kubatura 620 m3, 

- iloSC miejsc 278, 

- iloSC powietrza wentylacyjnego 4200 m3/h - zesp6l wentylacyjny Ill 

- Zyski ciepta 40008 W. 

Audytorium nr IV - pomieszczenie nr 219 

- kubatura 580 m3, 

- ilosC miejsc 164, 

- iloSC powietrza wentylacyjnego 2500 m3/h - zesp61 wentylacyjny Ill 

- zyski ciepla 27020 W. 

5. Opis systemu schtadzania, dogrzewania oraz systemu modernizacji 

wentylacji wyciqgowej. 

5.1. Bar 

Proponuje siq wykorzystanie jeszcze jednego (dodatkowego) pionu 

wentylacyjnego o srednicy 160 mm, kt6ry +qczy poziom garatu w dachem 

budynku. Na dachu oba wyjScia z pionow wentylacyjnych pdqczone by byly z 

wentylatorem dachowym wyciqgowym zapewniajqcym odpowiedni wydatek i 

sprqi powietrza. Dodatkowy kana+ wentylacyjny zaslepiC w garaiu. 

5.2 Pomieszczenia biurowe i la boratorium kom puterowe 

Zaprojektowano system schladzar~ia pomieszczen oparty na 

indywidualnych urzqdzeniach typu split. Klimatyzatory w pomieszczeniach 

biurowych zapewniaC majq chlodzenie i grzanie. 

5.3. Aule 
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Proponl-~je siq niezalezne uklady grzewczo - chlodzqce zapewr~iajqce 

mozliwosC indywidualnej automatycznej regulacji temperatury w audytoriach 

w okresie letnim jak i zimowym. 

6. Dobor urzqdzen. 

6.1.1 Pomieszczenie biurowe pok. nr 101 a w budynku WydziaCu 

Zarzqdzania i Ekonomii. 

Klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chlodzenia i grzania, ktory w przypadku 

zaniku napiecia i ponownym jego pojawieniu siq automatycznie uruchomi siq. 

Jednostka zewnetrzna zamontowana bqdzie na dachu auli wydziatu. 

Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzone zostanq pompkq skroplin do 

kanalizacji pod umywalkq znajdujqcq s i ~  w pomieszczeniu gastronomiczny 

pietro nizej. Klimatyzator sterowany sterownikiem przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSC chlodnicza: 3400 W, 

- wydajnoSC grzewcza: 41 00 W, 

- zakres pracy dla trybu chtodzenia: od -1 0 do +46'~, 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -15 do + 20°c, 

- czynnik chlodniczy: R-41 OA, 

- zasilanie: 1 -, 50Hz, 230V, 

- cisnienie akustyczne jednostki wewnqtrznej: 31127 dB(A), 

- nominalny pob6r prqdu chtodzenielgrzania: 1,2111,28 kW, 

- wyrr~iary jednostki wewnqtrznej: wyslszerlgl = 23018401840 [mm], 

- ciezar jednostki wewnqtrznej: 23 kg, 

- wymiary jednostki zewnetrznej: wyslszerlgl = 55017651285 [mm], 

- ciqzar jednostki zewnqtrznej: 32 kg, 

- ciSnienie akustyczne jednostki zewnqtrznej: 48144 dB(A). 

6.1.2 Pomieszczenie biurowe pok. nr 101 b w budynku WydziaCu 

Zarzqdzania i Ekonomii. 
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Klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chlodzenia i grzania, ktory w przypadku 

zaniku napiqcia i ponownym jego pojawieniu siq automatycznie uruchomi siq. 

Jednostka zewnqtrzna zamontowana bqdzie na dachu auli wydzialu. 

Skropliny z jednostki wewnqtrznej odprowadzone zostanq pompkq 

skroplin do kanalizacji pod umywalkq znajdujqcq siq w pomieszczeniu 

gastronomiczny piqtro nizej. Klimatyzator sterowany sterownikiem 

przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSC chlodnicza: 3400 W, 

- wydajnoSC grzewcza: 41 00 W, 

- zakres pracy dla trybu chlodzenia: od -1 0 do +46'~. 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -1 5 do + 2 0 ' ~ ~  

- czynnik chbdniczy: R-41 OA, 

- zasilanie: 1 -, 50Hz, 230V, 

- ciSnienie akustyczne jednostki wewnqtrznej: 31127 dB(A), 

- nominalny pobbr prqdu chlodzer~ielgrzania: 1,2111,28 kW, 

- wymiary jednostki wewnqtrznej: wyslszerlgl = 23018401840 [mm], 

- ciqzar jednostki wewnqtrznej: 23 kg, 

- wymiary jednostki zewnqtrznej: wyslszerlgl = 55017651285 [mm], 

- ciqzar jednostki zewnqtrznej: 32 kg, 

- ciSnienie akustyczne jednostki zewnqtrznej: 48144 dB(A). 

6.1.3 Pomieszczenie biurowe pok. nr 102 w budynku Wydzialu 

Zarzqdzania i Ekonomii. 

Klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chlodzenia i grzania, ktory w przypad ku 

zaniku napiqcia i ponownym jego pojawieniu siq automatycznie uruchomi siq. 

Jednostka zewnqtrzna zamontowana bqdzie na dachu auli wydzialu. 

Skropliny z jednostki wewnqtrznej odprowadzone zostanq pompkq 

skroplin do kanalizacji pod umywalkq znajdujqcq siq w pomieszczeniu 
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gastronomicznym piqtro nizej. Klimatyzator sterowany sterownikiem 

przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSC chtodnicza: 71 00 W, 

- wydajnoSC grzewcza: 8000 W, 

- zakres pracy dla trybu chtodzenia: od -15 do +50°c, 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -20 do + 15,5O~, 

- czynni k chtodniczy: R-4 1 OA, 

- zasilanie: 1 -, 50Hz, 230V, 

- cisnienie akustyczne jednostki wewnqtrznej: 33128 dB(A), 

- nominalny pobbr prqdu chtodzenielgrzania: 2,1612,56 kW, 

- wymiary jednostki wewnqtrznej: wyslszerlgt = 23018401840 [mm], 

- ciqzar jednostki wewnqtrznej: 23 kg, 

- wymiary jednostki zewnqtrznej: wyslszerlgt = 77019001320 [mm], 

- ciqzar jednostki zewnqtrznej: 68 kg, 

- cisnienie akustyczne jednostki zewnqtrznej: 49147 dB(A). 

6.1.4 Sala Laboratorium Komputerowe nr 214 w budynku Wydzialu 

Zarzqdzania i Ekonomii. 

Klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chtodzenia i grzania, ktory w przypadku 

zaniku napiqcia i ponownym jego pojawieniu siq automatycznie uruchomi siq. 

Jednostka zewnqtrzna zamontowana bqdzie na dachu auli wydziatu. 

Skropliny z jed nostki wewnqtrznej od prowadzone zostanq pompkq 

skroplin do kanalizacji pod umywalkq znajdujqca siq w pomieszczeniu toalet. 

Klimatyzator sterowany sterownikiem przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSc chtodnicza: 10000 W, 

- wydajnoSC grzewcza: 11200 W, 

- zakres pracy dla trybu chtodzenia: od -15 do +5o0c, 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -20 do + 1 5 . 5 ~ ~ .  

- czynnik chtodniczy: R-41 OA, 

- zasilanie: I-,  50Hz, 400V, 
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- ciSnienie a kustyczne jednostki wewnqtrznej: 37/32 dB(A), 

- nominalny pobor prqdu chbdzenielgrzania: 2,64/3,14 kW, 

- wymiary jednostki wewnqtrznej: wys/szer/g+ = 28818401840 [mm], 

- ciqzar jednostki wewnqtrznej: 27 kg, 

- wymiary jednostki zewnqtrznej: wys/szer/g+ = 1345/900/320 [rnm], 

- ciqtar jednostki zewnqtrznej: 106 kg, 

- cisnienie akustyczne jednostki zewnqtrznej: 51 dB(A). 

6.1.5 Bar 

Wentylator dachowy iqczqcy oba piony wentylacyjne wyprowadzone na dach 

budynku wyposazony w skrzynkq rozprqznq tiumiqcq oraz regulator obrotow 

zainstalowany w kuchni. 

V= 3 000m3/h 

Ap = 200 Pa 

- moc - 470 W 

- prqd-2,IOA 

- ciqzar - 29 kg 

- poziom cisnienie akustyczne w odlegbsci 4/10 m. - 51/53 dB 

6.1.6. Audytorium nr I 

3 sztuki - klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chbdzenia i grzania, ktory 

w przypadku zaniku napiqcia i ponownym jego pojawieniu siq 

automatycznie uruchomi siq. 

Jednostka zewnqtrzna zamontowana bqdzie na dachu audytorium 

wydzialu. 

Skropliny z jednostki wewnqtrznej odprowadzone zostanq pompkq 

skroplin do kanalizacji. Klimatyzator sterowany sterownikiem przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSc chiodnicza: 14000 W, 

- wydajnoSc grzewcza: 16200 W, 

- zakres pracy dla trybu chiodzenia: od -1 0 do +46'~. 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -20 do + 2o0cl 
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- czynnik chlodniczy: R-4.1OA, 

- zasilanie: 3-, 50Hz, 400V, 

6.1.7 Audytorium nr IV 

2 sztuki - klimatyzator kasetonowy typu split z inverterem zapewniajqcym 

ekonomicznq eksploatacje z funkcjq chlodzenia i grzania, ktory w przypadku 

zaniku napiecia i ponownym jego pojawieniu sie automatycznie uruchomi sie. 

Jed nostka zewnetrzna zamontowana bedzie na dachu audytorium wydzialu. 

Skropliny z jednostki wewnetrznej odprowadzone zostanq pompkq skroplin do 

kanalizacji. Klimatyzator sterowany sterownikiem przewodowym. 

Parametry klimatyzatora: 

- wydajnoSC chlodnicza: 14000 W, 

- wydajnoSC grzewcza: 16200 W, 

- zakres pracy dla trybu chlodzenia: od -1 0 do +46'~, 

- zakres pracy dla tryby grzania: od -20 do + 2 0 ' ~ ~  

- czynnik chlodniczy: R-4.1 OA, 

- zasilanie: 3-, 50Hz, 400V, 

6.1.8 lnstalacja chlodnicza. 

lnstalacje chlodniczq wykonaC z miedzi i zaizolowac termicznie 

i przeciwkondensacyjnie termaflexem o grubosci 25 mm. 

6.1.9 instalacji skroplin. 

Projekti~je sie instalacje skroplin z przewodow PE o Srednicy 15 mm. 

Z pomieszczen nr 101 a, 101 b i 102 skropliny odprowadzane bedq z pomocq 

np. porr~pek skroplin ASPEN Orange. 

6.1 . I0  Sterowanie: 

Sterowanie od bywa sie za pomocq indywidualnych sterowni kow dla kazdego 

klimatyzatora. 

Wentylator dachowy sterowany regulatorem obrotow zainstalowanym w kuchni. 
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7. Wytyczne braniowe. 

7.1 Brania budowlano - konstrukcyjna. 

- wykonaC przebicia dla przeprowadzenia instalacji chlodniczej i skroplin, 

7.2 Brania elektryczna. 

- doprowadzik energiq elektrycznq do urzqdzeri. 

8. Uwagi koncowe. 

- urzqdzer~ia montowaC zgodnie z instrukcjq montazu producenta. 


