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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
dla projektu wentylacji mechanicznej pływalni miejs kiej w Śremie, ul. Staszica 1A, 63-100 Śrem, 
dz. nr 2304/1, 2590/1, gmina Śrem 

 
 
 

SST 1.6.1. - Roboty w zakresie instalacji wentylacj i mechanicznej i klimatyzacji.  
CPV 45331000-6 Instalowanie urz ądzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

 
1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. Obejmuje w szczególności wymagania właściwości urządzeń i 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 
instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru. 
Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 
 
CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
CPV 45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna  
 
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji objętych 
przedmiarem robót. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
określony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla budynku. 
 
1.4 Definicje i okre ślenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi i nomenklaturą Polskich Norm. Poniżej podano podstawowe 
określenia stosowane w warunkach technicznych. 
� Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego 
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
� Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 
wprowadzających powietrze w ruch 
� Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza 
� Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi 
� Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
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� Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
� Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
� Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
� Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 

Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
� Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
� Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
� Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
� Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do ogrzewania powietrza 
� Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 
� Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
� Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
� Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
� Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
� Klapa po żarowa 

Zespół o odpowiedniej odporności ogniowej, umieszczony w między dwiema strefami pożarowymi,  
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 
� Temperatura robocza  

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą posiadać 
świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  
Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.2 Wymagania do materiałów wyszczególnionych w pub likowanych katalogach 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach 
ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam 
wskazane. 
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2.3 Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w  katalogach. 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania 
w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami 
producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów 
wyrobów. 
 
2.4 Szczegółowy opis urz ądzeń i materiałów 
Poniżej podano wymagania, na podstawie których należy dobrać i wycenić wszystkie urządzenia. 
Przed zakupem każde urządzenie (dobór) ma być przestawione do akceptacji przez Inwestora. Przed 
zamówieniem należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu urządzeń, kart 
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, 
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z  części dokumentacji, należy zgłosić 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały określone przez nazwy własne lub dostawców/ 
producentów, należy rozumieć jako przykładowe, ale określające standard wykonania, użytych 
materiałów lub parametrów urządzeń. Oznacza to, że nie mogą być zaoferowane przez Wykonawców 
urządzenia i materiały o niższym standardzie, gorszej jakości i parametrach technicznych niż 
określone w projekcie. Oferent proponujący urządzenia i materiały zamienne, jest zobowiązany 
przedstawić do oceny i zatwierdzenia analizę porównawczą. 
 
 

2.4.1 Centrale wentylacyjne basenowe. 

Parametry regulowane założeniowe: 
   LATO ZIMA 

tw [ 0C ] +30±2 +30±2 
x [g/kg] 14,8±0,4 14,8±0,4 

Zespół NW1 

φ [%] 55±5 55±5 
tw [ 0C ] +30±2 +30±2 
x [g/kg] 14,8±0,4 14,8±0,4 

Zespół NW2 

φ [%] 55±5 55±5 

 
Centrale wentylacyjne basenowe uzdatniają powietrze, zarówno w okresie letnim i zimowym poprzez 
odprowadzanie wilgoci oraz ogrzewanie stref basenowych.  
Centrale w wykonaniu wewnętrznym, basenowym. Urządzenia montować na ramach nośnych (w 
dostawie central), mocowanych do żelbetowej posadzki.  
Na życzenie Inwestora, dostawca central winien wykazać się doświadczeniem w produkcji 
specjalistycznych central basenowych. 
 
Centrala wentylacyjna wyposażona powinna być w następujące elementy funkcjonalne: 

- pompę ciepła z parownikiem i skraplaczem, zlokalizowanymi w ciągu powietrza nawiewanego; 
- wymiennik krzyżowy z by-pasem, stanowiący sekcję odzysku ciepła; 
- komorę mieszania; 
- filtry powietrza świeżego i usuwanego z pomieszczeń; 
- wentylatory z płynną regulacją wydajności; 
- przepustnice powietrza świeżego i usuwanego na zewnątrz oraz komory mieszania; 
- wbudowany układ automatycznej regulacji wraz z okablowaniem. 
- nagrzewnica wodną z zaworem 3-drogowym 

 
W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się zastosowanie central w wykonaniu basenowym, opartych 
na typowych elementach funkcjonalnych (wymiennik krzyżowy, komora mieszania, filtry, nagrzewnica 
wodna). Należy wtedy zweryfikować i dostosować zapotrzebowanie energii cieplnej i elektrycznej oraz 
ze względu na inną budowę i gabaryty – układ kanałów zasilających oraz lokalizację urządzeń, w celu 
zapewnienia serwisu. 
 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące central basenowych: 

- wszystkie elementy central zabezpieczone antykorozyjnie przed środowiskiem basenowym; 
- konstrukcja szkieletowa – np. lakierowane aluminium,  wsparta na ramie nośnej malowanej 

proszkowo 
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- Konstrukcja obudowy z paneli wykonanych ze stali, zabezpieczonych antykorozyjnie, 
wypełnionych izolacją termiczną 

- obudowa umożliwiająca dostęp do panelu elektrycznego oraz wszystkich elementów centrali; 
drzwi lub demontowane panele wyposażone w uszczelki 

- Elementy centrali na czas transportu i montażu zabezpieczone folią plastikową. 
- taca na kondensat wykonana ze stali nierdzewnej , wyposażona w spust do kanalizacji i syfon 

odprowadzenai skroplin 
- wysokowydajne obiegi parownika i skraplacza, materiał wykonania miedź i lakierowane 

aluminium 
- obiegi chłodnicze wykonane z miedzi, wyposażone w kompletny osprzęt chłodniczy 
- wentylatory z płynną regulacją wydajności, z napędem bezpośrednim 
- Współczynnik zużycia energii elektrycznej przez silniki wentylatorów nie gorszy jak  

w przepisach obowiązujących w Polsce. 
- Filtry powietrza klasy min G4 
- Przepustnice wielopłaszczyznowe, wyposażone w siłowniki 
- kompletna automatyka zabezpieczająco – sterująca w tym zawory 3-drogowe nagrzewnicy, 

termostaty p. zamrożeniowe, siłowniki przepustnic, czujniki temperatury i wilgotności, 
presostaty filtrów, zabezpieczenia wentylatorów. 

- Układ sterowania jest dostarczany razem z centralą, okablowany i po testach fabrycznych 
 
 

2.4.2 Centrale wentylacyjne pozostałych zespołów. 

- Centrale zespołów NW3 i NW5 zabezpieczone antykorozyjnie przed środowiskiem 
basenowym, po stronie wyciągu i na zewnątrz; 

- Centrale zespołów NW7, NW8, NW9, NW10 – w wykonaniu zewnętrznym , zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych 

- Centrale utrzymują temperatury nawiewu, równe temperaturom założeniowym pomieszczeń 
±2C w okresie zimowym, a centrale zespołów NW8, NW10 –także w okresie letnim 

- Wyposażenie central, zgodne z opisem, zawartym w P.W. wraz z pełną automatyką 
zabezpieczająco – regulującą 

- Układ sterowania jest dostarczany razem z centralą, okablowany i po testach fabrycznych 
- Konstrukcja central szkieletowa, wsparta na ramie nośnej malowanej 
- Obudowa typu „sandwich”, wypełniona izolacją termiczną 
- obudowa umożliwiająca łatwy dostęp do wszystkich elementów centrali; drzwi lub 

demontowane szczelne panele 
- Elementy centrali na czas transportu i montażu zabezpieczone folią plastikową. 
- Wymienniki odzysku ciepła (obrotowe, krzyżowe), zabezpieczone przed zamarzaniem, np. 

przez by-pas 
- Wymienniki odzysku ciepła wyposażone w odkraplacz, wannę ze stali nierdzewnej i syfon do 

odprowadzania skroplin 
- Minimalna sprawność odzysku ciepła 67% 
- Nagrzewnica wodna, wykonana z miedzianych rur z lamelami aluminiowymi, wyposażona w w 

termostat przeciwzamrożeniowy, zawór 3-drogowy z siłownikiem 
- Wentylatory z bezpośrednim napędem 
- Silniki wentylatorów z płynną regulacją wydajności 
- Współczynnik zużycia energii elektrycznej przez silniki wentylatorów nie gorszy jak  

w przepisach obowiązujących w Polsce. 
- Filtry powietrza klasy min G4 
- Przepustnice wielopłaszczyznowe, wyposażone w siłowniki 
- kompletna automatyka zabezpieczająco – sterująca w tym zawory 3-drogowe nagrzewnicy, 

termostaty p. zamrożeniowe, siłowniki przepustnic, czujniki temperatury, presostaty filtrów, 
zabezpieczenia wentylatorów. 

- Układ sterowania jest dostarczany razem z centralą, okablowany i po testach fabrycznych 
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2.4.3 Przewody wentylacyjne.  

- Powietrze wentylacyjne rozprowadzające powietrze o przekroju prostokątnym i okrągłym, 
klasa szczelności A, niskociśnieniowe. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, gatunek 
stali DX51D+Z275-M-A-C, WG PN-EN 10327:2005.  

- Dopuszcza się, w uzgodnieniu z Inwestorem zastosowanie innego materiału kanałów 
wentylacyjnych, np. w technologii ALP, pod warunkiem spełnienia warunków zabezpieczeń 
antykorozyjnych, opisanych w P.W. oraz zastosowania odpowiednich wzmocnień kanałów, 
przed nadmiernym ciśnieniem (w szczególności, przy podłączeniu do central wentylacyjnych), 
a także odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas robót budowlanych i 
ekspoatacji 

- Stosować zabezpieczenia antykorozyjne przewodów, jak w P.W. 
- Czerpnię wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczyć siatką z drutu ocynkowanego. 
- Stosować tłumiki posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia. 
- Przewody elastyczne, flex – taśma poliestrowa zwinięta spiralnie, wzmocniona pierścieniem z 

drutu stalowego. 
 

2.4.4 Elementy nawiewne i wyci ągowe 

- Jako elementy nawiewne na hale basenowe stosować szczelinowe szyny nawiewne do 
zastosowań basenowych. 

- Kratki nawiewne i wyciągowe wykonane, z ruchomymi kierownicami, ustawianymi pojedynczo, 
wyposażone w kierownice. Wyposażone w ramkę montażową i zamek do krytego mocowania; 
kratki mocowane w stropie podwieszanym o strumieniu pionowym – w zamek do mocowania 
w stropie 

- Materiał kratek, w szczególności zabezpieczonych antykorozyjnie, jak opisano w P.W. 
- Wszystkie elementy nawiewne i wyciągowe mają być w wykonaniu estetycznym. Kolor należy 

ustalić na etapie realizacji z Inwestorem 
 

2.4.5 Klapy ppo ż 

- Klapy z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym 
siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną. Standardowo siłownik wyposażony jest w 
wyzwalacz termiczny (termoelement wewnątrz i na zewnątrz klapy). Siłownik elektryczny 
pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Brak 
zasilania siłownika spowodowany zanikiem napięcia lub zadziałaniem wyzwalacza wskutek 
przekroczenia temperatury spowoduje, że układ napędu zamknie przegrodę i utrzymuje ją w 
pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie 
prądu, ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. Siłownik wyposażony jest 
w dwa wyłączniki krańcowe (położenia zamkniętego i położenia otwartego przegrody). 

-  Zasilanie i sterowanie siłownikami klap ppoż z instalacji SAP 
 

2.4.6 Izolacje techniczne 

- Wełna mineralna w płaszczu aluminiowym o współczynniku przewodzenia ciepła max. 
0,040 [W/mK] w temperaturze +10C 

- Izolacja kauczukowa, zimnochronna o współczynniku przewodzenia ciepła max. 0,033 [W/mK] 
- Izolacja przeciwogniowa, EIS120 w okładzinie z folli aluminiowej,  o współczynniku 

przewodzenia ciepła max. 0,050 [W/mK] 
- Izolacja poszczególnych kanałów wentylacyjnych wg P.W 
- Przewody freonowe, prowadzone na zewnątrz, izolowane, zabezpieczyć przed działaniem 

czynników atmosferycznych 
 

2.4.7 Klimatyzator 

- Stosować klimatyzator typu ściennego  
- Agregat skraplający typu inwerter, czynnik chłodniczy R410A 

2.4.8 Instalacja chłodnicza 

- Instalację freonową wykonać z rur okrągłych, miedzianych bez szwu, wg PN-EN 12735-
1:2010, przeznaczonych do transportu czynnika chłodniczego.  
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- Rury łączyć należy przez lutowanie, z zastosowaniem wypełniacza miedziano – fosforowego 
(BcuP), nie wymagającego topnika. 

- Przewody freonowe izolować izolacją kauczukową, zimnochronną,  w formie otulin o grubości 
13 mm. 

- Rurociągi mocować z zastosowaniem podwieszeń i uchwytów systemowych. w miejscach 
podwieszeń i uchwytów stosować uchwyty, przeznaczone dla kauczukowej izolacji 

 

2.4.9 Instalacja odprowadzenia skroplin 

- Instalację odprowadzenie skroplin wykonać z rur PVC twardych.  
- Rury łączyć przez klejenie.  

 
 
3 SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 
nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
 
 
4 TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 
organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 
Urządzenia i materiały należy transportować w sposób zapewniający bezpieczeństwo przed 
uszkodzeniem, zakrzywieniem, złamaniem konstrukcji lub zarysowaniem powłoki lakierniczej. 
Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: centrale klimatyzacyjne, wentylatory, elementy 
tłumików należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 
o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych Zeszyt 5” wydanych przez COBRITI Instal, 2002.09 z zastrzeżeniem 
stosowania aktualnie obowiązujących norm, dtr urządzeń oraz instrukcji montażu, pod fachowym 
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów  należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub 
osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź 
ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
 
5.2 Centrala wentylacyjna. 

o Centrale wentylacyjne montować na ramie nośnej, mocowanej do posadzki/ dachu, w sposób 
trwały i pewny.  

o Przy montażu central należy stosować wibroizolatory gumowe.  
o Centrale podłączać do przewodów poprzez króćce elastyczne. 
o Uruchomienie central należy dokonać przez autoryzowany serwis dostawcy. 

 
 
5.3 Przewody wentylacyjne.  

o Połączenia przewodów i kształtek wykonane są z lekkich profili blaszanych, skręcane w 
narożach śrubami i doszczelnianych klamrami, w połączeniach stosowane są uszczelki 
samoprzylepne 

o Przewody wentylacyjne należy mocować do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub 
podporach, przy użyciu mocowań systemowych, np. w systemie Walraven, w sposób trwały i 
pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku. 
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o Stosować systemowe podwieszenia kanałów wentylacyjnych izolowanych ogniochronnie, 
zgodne z DTR i Aprobatą techniczną producenta izolacji ogniochronnej.  

o Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy 
zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem 
muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań 
z instalacji na budynek. 

o Przepusty instalacyjne, przez przegrody odporności ogniowej uszczelnić pianką ogniochronną 
o odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego  

o Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod 
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną 
filcową lub gumową. 

o Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

o Na rozgałęzieniach przewodów należy montować przepustnice regulacyjne, kanałowe, 
ręczne. Po wyregulowaniu instalacji oznaczyć położenie. 

o Przepustnice powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni 
napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego.  

o Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w 
instalacji. 

o Przewody elastyczne  powinny odpowiadać następującym wymogom: 
- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia 

przepływającego nimi powietrza 
- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], 

pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
- połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
- niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia. 

o W celu umożliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji wnętrza przewodów wentylacyjnych 
należy zdemontować kratki oraz zawory wentylacyjne a także zamontować szczelne dekle 
rewizyjne. Czyszczenie instalacji należy  zlecić specjalistycznej firmie. 

 
5.4 Klapy ppo ż 

o Klapy ppoż montować ze szczególną starannością, zgodnie z wytycznymi producenta oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

o Przepusty instalacyjne, po montażu klap p.poż uszczelnić pianką ogniochronną o odporności 
ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 
5.5 Izolacje 

o Izolację wełnę mineralną mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub 
klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1m2 
powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej 
samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów 
dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji 
dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. W przypadku 
stosowania szpilek klejonych, na izolacji należy dodatkowo założyć co 1m opaski z taśmy 
PCV. 

o Jako izolację kauczukową przewodów wentylacyjnych stosować płyty. Powierzchnia izolacji 
powinna być sucha i czysta. Do mmontażu stosować zalecany przez producenta izolacji, 
odpowiedni klej. Złącza klejone wzmocnić taśmą. Naklejanie taśmy i uruchamianie instalacji 
można rozpocząć po zakończeniu czasu klejenia, który określa dostawca izolacji.  

o Izolację ogniochronną montować zgodnie z DTR producenta 
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o Jako izolację termiczną i przeciwkondensacyjną przewodów freonowych stosować otuliny 
kauczukowe z podwójną warstwą samoprzylepną. Przed zaizolowaniem, powierzchnię rur 
dokładnie oczyścić,  odtłuścić i osuszyć. Podczas montażu należy bezwzględnie stosować się 
do instrukcji montażu dostawcy izolacji, z zastosowaniem sprzętu i elementów dodatkowych; 
jak płyny czyszczące, klej, taśma zabezpieczająca; zalecanych przez dostawcę. Przewody 
prowadzone na zewnątrz, po zaizolowaniu zabezpieczyć przed działaniem czynników 
atmosferycznych 

o Izolacje techniczne przewodów wentylacyjnych wykonać ze szczególną starannością, zgodnie 
z wytycznymi producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
5.6 Agregat skraplaj ący 

o Agregat skraplający montować na elewacji, wg P.W, na konstrukcji wsporczej. 
o Przy montażu należy stosować wibroizolatory gumowe. 

 
5.7 Instalacja chłodnicza 

o Przewody freonowe prowadzone na zewnątrz, zabezpieczyć przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

o Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych. Rurociągi mocować z 
zastosowaniem podwieszeń i uchwytów systemowych agodnie z wytycznymi producenta. 

 
5.8 Instalacja odprowadzenia skroplin 

o Instalację odprowadzenia skroplin poziomą prowadzić ze spadkiem ok. 2%. Skropliny 
odprowadzić wg projektu wykonawczego 

 
 
5.9 Inne 

o Wszystkie elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i 
popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny posiadać 
komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy. 

o Projektowane instalacje, należy prowadzić bezkolizyjnie innymi instalacjami i elementami 
konstrukcji budynku; istniejącymi i projektowanymi. 

 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

o usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
o prowadzenia instalacji przewodowej; wentylacyjnej i freonowych; na odpowiednich 

wysokościach i odległościach poziomych, 
o usytuowania nawiewników i wywiewników, 
o bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami wykonywanymi i istniejącymi, 
o odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin, 
o odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych, i freonowych (w sposób 

trwały i pewny), 
o powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 
o materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych,  
o połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 

szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 
o powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu, 
o urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny posiadać charakterystyki techniczne 

zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. 
 
6.2 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, 
zostaną odrzucone.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor 
nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy 
eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7 ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
o PN-EN 12599:2013-04 – „Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”.  
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
 
Wszystkie instalacje kanałowe muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały o normalnej 
szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wykonać wg normy PN-B-76001:1996 – 
„Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 
 
Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy 
wykonać szczegółowy protokół. 
 
 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie 

2. PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

3. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące 
czystości powietrza 

4. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
5. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym 
6. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
7. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych Wymagania wytrzymałościowe 
8. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
9. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
10. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
11. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące 

właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 
12. PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 12 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


