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1. Podstawa opracowania

– Umowa ze Zleceniodawcą,

– Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem,

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie  zawiera  projekt  wykonawczy  instalacji  klimatyzacyjnej  dla  pomieszczeń

biurowych Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Jastrowie.

3. Dane ogólne obiektu

W  części  rysunkowej  opracowania  pokazano  trasy  prowadzenia  instalacji,  lokalizacje

urządzeń i  elementów instalacji.  Wszelkie  zmiany związane z  powyższym należy każdorazowo

uzgadniać z jednostką projektową i Inwestorem.

Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie

systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części

rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach,

opisowej i rysunkowej opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje wewnętrzne:

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalację klimatyzacji;

 4 Instalacja klimatyzacji

 4.1 Zasada działania

W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  komfortu  w  pomieszczeniach  zaprojektowano

klimatyzację pomieszczeń. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła

pochodzących  od  promieniowania  słonecznego  oraz  tych  powstających  w  pomieszczeniu.

Największy  udział  w  sumie  zysków  mają  zyski  pochodzące  od  promieniowania  słonecznego

przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osób przebywających w pomieszczeniu
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oraz będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń.

Klimatyzacja  pomieszczeń  realizowana  będzie  przez  inwerterowy  system  VRF  firmy

MITSUBISHI  HEAVY  INDUSTRIES  z  agregatem  chłodniczym  usytuowanym  na  ścianie

zewnętrznej  i  ściennymi  oraz  kasetonowymi  jednostkami  wewnętrznymi,  montowanymi  z

pompkami skroplin. Każde pomieszczenie ma możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniu.

Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń wg rysunków załączonych do dokumentacji.

 4.2 Materiały i montaż

Układ  chłodniczy  (układ  jednostki  zewnętrznej  z  przynależnymi  jednostkami

wewnętrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji. Jako jednostki wewnętrzne przewiduje

się zastosowanie urządzeń kasetowych. System musi umożliwiać indywidualną regulację urządzeń

w  każdym  pomieszczeniu.  Montaż  jednostki  zewnętrznej  przewiduje  się  na  dachu  budynku.

Agregat  należy umieścić  na  ramie  konstrukcyjnej.  Rozprowadzenie  przewodów korytarzami,  w

przestrzeni podstropowej.

Rodzaj oraz usytuowanie poszczególnych urządzeń wg załączonych rysunków

Instalacje wykonać z rur miedzianych zgodnie z częścią rysunkową. Rury będą prowadzone

w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacje zamontować tak, aby były one oddalone od siebie na

odległość  umożliwiającą  ewentualny  demontaż  i  założenie  nowej  izolacji  cieplnej  w  razie  jej

uszkodzenia.

 4.3 Izolacja termiczna

Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie wolno

obłożyć izolacją termiczną żadnych instalacji przed wykonaniem prób i odbioru. Izolacja nie może

posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne

płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno.

 4.4 Odbiór instalacji klimatyzacji

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu

należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 3 MPa i pozostawić

w tym stanie na 24 godziny. Jeżeli wytyczne producenta urządzeń wymagają innych warunków

przeprowadzania prób szczelności należy się do nich dostosować.
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 5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

 5.1 Projektowane rozwiązania

Z instalacji klimatyzacji odprowadzane będą ścieki:

– skropliny z powietrza

Skropliny  za  pomocą  pompek  skroplin  będą  odprowadzone  grawitacyjnie  pionów

wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej.  Instalację  należy  wykonać  z  uwzględnieniem

następujących warunków:

– Instalację skroplinową wykonywać z rur PVC klejonych ze spadkiem min 1,5% w kierunku

pionu KS

– Instalację  skroplinową  należy  zabezpieczyć  przed  zamarzaniem  poprzez  zastosowanie

izolacji z wełny mineralnej o grubości 20 mm i kabla grzewczego

– Instalację skroplinową wyposażyć w punkty pozwalające na odpowietrzenie

– Instalacje skroplinową przed włączeniem do pionu KS wyposażyć w syfon umożliwiający

ręczne zalanie wody w przypadku wyschnięcia

Trasy, średnice i spadki przewodów pokazano na rysunkach.

 5.2 Materiały

Instalacje kanalizacji należy wykonać z klejonych rur PVC

 5.3 Badania szczelności

Badanie przewodów kanalizacyjnych składa się z badań oględzinowych i pomiarowych oraz

badań szczelności.

Wyniki  badań należy uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  warunki  techniczne  podane w

normach  zostaną  dotrzymane,  w  przeciwnym  razie  należy  poprawić  usterki  i  ponownie

przeprowadzić odbiór.
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 6 Wytyczne instalacji elektrycznej

Klimatyzatory  należy  podłączyć  do  rozdzielni  elektrycznej  stosując  następujące

zabezpieczenie elektryczne:

– układ klimatyzacyjny – zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe C20

Zasilanie jednostki zewnętrznej wykonać za pomocą następującego przewodu:

– układ klimatyzacyjny – YDY5*4mm2

Zasilanie jednostki wewnętrznej wykonać za pomocą następującego przewodu:

– układ klimatyzacyjny – YDY3*2,5mm2

Sterowanie wykonać za pomocą następującego przewodu:

– układ klimatyzacyjny nr 1 – YDY2*0,5mm2

 7 Uwagi końcowe

– Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

– W przypadku wystąpienia wątpliwości  co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia

sytuacji  nieprzewidzianych  niniejszym  projektem  należy  wezwać  projektanta,  który  w

ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

– Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonywania i odbioru

robót budowlanych”.

– Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.

– Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej. 

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do

innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy wymaga zgody autorów.

W realizacji inwestycji należy stosować materiały i urządzenia z zachowaniem wskazanych

w  projekcie  parametrów  technicznych,  wszelkie  zmiany  są  możliwe  po  uzyskaniu  akceptacji

Projektanta i  Inwestora.  Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy autorzy projektu nie

ponoszą odpowiedzialności.
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