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OPIS TECHNICZNY

WEWN�TRZNA INSTALACJA WOD - KAN DLA INKUBATORA    
TECHNOLOGICZNEGO PPN-T II ETAP JASIONKA

I. CZ��� OPISOWA

1. Inwestor

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

UL. SZOPENA 51,  

35-959 RZESZÓW 

2. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nast�puj�ce dane: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Dokumentacj� – cz��� architektoniczno - budowlana; 

• Katalogi firmowe, 

Obowi�zuj�ce normy i normatywy 

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwi�zania techniczne instalacji 

wodoci�gowej wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej wewn�trznej podci�nieniowej dla projektowanego Inkubatora 

Technologicznego PPN-T , Strefa S-1 w Jasionce. 

Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, w cz��ci produkcyjnej 

jednokondygnacyjny, a w cz��ci administracyjno - usługowej trzkondygnacyjnej  

o regularnej formie . 



4. Szczegółowy opis instalacji

4.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywa� b�dzie budynek w wod� do celów higieniczno 

– sanitarnych, produkcyjnych, oraz P-Po�.  

Budynek zasilany b�dzie w wod� z projektowanego przył�cza wodoci�gowego wg. 

odr�bnego opracowania. Ze wzgl�du na zbyt niskie ci�nienie wody w przył�czu 

wodoci�gowym projektuje si� urz�dzenie hydroforowe do podnoszenia ci�nienia firmy 

Grundfos typ Hydro MPC – E 3 CRIE 10-4. 

Powy�sze �ródło zasilania w wod� zostanie opomiarowane. 

 Urz�dzenie hydroforowe do podnoszenia ci�nienia oraz wodomierz główny 

zaprojektowano w pomieszczeniu na parterze Nr 1.18 Pomieszczenie Techniczne  

– Przył�cz wodoci�gowy.  

Instalacja wodoci�gowa wykonana b�dzie z rur stalowych ocynkowanych. 

Dopuszcza si� wykonanie podej�� prowadzonych w bruzdach posadzkach z rur 

tworzywowych. 

Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku i na rysunkach szczegółowych 

rozwini�� aksonometrycznych instalacji wodoci�gowej.  

Główne poziomy wody zimnej prowadzone s� pod stropem parteru projektowanego 

budynku razem z wod� ciepł�, cyrkulacj� oraz instalacj� c. o. na jednym poziomie.  

Pozostałe poziomy wody zimnej na I pi�trze i na II pi�trze rozprowadzane b�d�  

w posadzkach budynku. 

Piony oraz rozprowadzenie instalacji do przyborów wykonane b�dzie w bruzdach  

�ciennych lub obudowane. 

Od poziomów na parterze projektuje si� podej�cia do pionów instalacji hydrantowej  

P–Po�. z zaworami hydrantowymi znajduj�cymi si� na wysoko�ci 1,35 m nad posadzk�

ka�dej kondygnacji. Instalacja p – po�. i instalacja wody zimnej stanowi jeden układ. Do 

pomieszcze� socjalnych przewody prowadzone s� po �cianach i posadzkach  

w bruzdach pomieszcze�. Woda doprowadzona b�dzie do wszystkich przyborów 

sanitarnych w których istnieje zapotrzebowanie na wod� zimn� jak pokazano na rzutach 

budynku i rozwini�ciu aksonometrycznym instalacji wodoci�gowej. Przewody wody  



zimnej prowadzone pod stropem i po wierzchu �cian nale�y zaizolowa� izolacj� z pianki 

poliuretanowej gr. 13 mm, natomiast przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach 

izolowa� otulinami Thermocompact gr. 6 mm.  

Ka�de odgał�zienie od pionu zostało zaopatrzone w zawór przelotowy kulowy  

– pokazano na rozwini�ciach aksonometrycznych instalacji wodoci�gowej. Instalacj�

wody zimnej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych do poł�cze� gwintowanych 

typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 

Dopuszcza si� wykonanie podej�� w bruzdach i posadzkach z rur tworzywowych. 

W cz��ci produkcyjnej budynku w ka�dym pomieszczeniu (hali) oraz pomieszczeniu 

sanitarnym zaprojektowano do pomiaru zu�ytej wody wodomierz skrzydełkowy  

Js 1,0 ø 15 mm umieszczony pod zaprojektowan� umywalk� razem z wodomierzem 

wody ciepłej jak pokazano na rzucie budynku oraz rozwini�ciu aksonometrycznym 

instalacji wodoci�gowej. 

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Instalacje po wykonaniu nale�y przepłuka� i podda� próbie szczelno�ci ci�nieniem 0,9MPa.  

Przybory sanitarne – baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zaprojektowano jako stoj�ce, 

natomiast natryskowe – �cienne. 

Ruroci�gi wody zimnej prowadzone w posadzkach i �cianach budynku nale�y 

układa� w izolacji termicznej ze spienionego polietylenu typu THERMOCOMPACT o gr. 13 

mm na całej długo�ci. 

Powy�sza instalacja wody zimnej doprowadzona została do nast�puj�cych urz�dze�: 

Urz�dzenia

- bateria umywalkowa stoj�ca    szt.  51,0 

- bateria umywalkowa stoj�ca Akcjum ANSO1 

  dla niepełnosprawnych     szt.    3,0 



- bateria zlewozmywakowa stoj�ca   szt.    4,0  

- bateria natryskowe �cienna      szt.    8,0 

- zestaw hydroforowy Hydro MPC-E CRE 10-4  kpl.    1,0 

- wodomierz JS 1-04 ø 15 mm    szt.  13,0 

- wodomierz MWN/JS 50/2,5-S ø 50 mm   szt.    1,0 

Zawory

- zawory kulowe przelotowe ø 15 mm    szt.  33,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 20 mm    szt.  10,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 25 mm    szt.    5,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 32 mm    szt.    4,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 50 mm    szt.  11,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 50 mm ze spustem  szt.    1,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 65 mm    szt.    4,0 

- zawory kulowe przelotowe ø 80 mm    szt.    1,0 

- zawory zwrotny ø 80 mm      szt.    1,0 

- zawory zwrotny antyska � eniowy EA423RE ø 65 mm  szt.    1,0 

- zawory kulowe z filtrem przelotowe ø 15 mm pod baterie szt.  59,0 

- zawory kulowe k�towy ø 15 mm do płuczki ust � powej szt.  28,0 

- zawory pisuarowy ø 15 mm     szt.  11,0 

- zawory kulowe przelotowe ze zł �  czk �  do w �  � a ø 15 mm szt.  10,0 

Rury stalowe ocynkowane

- Rura stalowa ocynkowana ø 15 mm   L =   206,00mb 

- Rura stalowa ocynkowana ø 20 mm   L =     46,00mb

- Rura stalowa ocynkowana ø 25 mm   L =     16,00mb

- Rura stalowa ocynkowana ø 32 mm   L =     22,00mb

- Rura stalowa ocynkowana ø 50 mm   L =     53,00mb

- Rura stalowa ocynkowana ø 65 mm   L =     29,00mb

- Rura stalowa ocynkowana ø 80 mm   L =   130,00mb

Razem          L =   502,00mb 



4.2. Punkt pomiaru wody.

Wodomierz główny

Punkt pomiaru wody czyli wodomierz dla projektowanego budynku zlokalizowano          

w pomieszczeniu na parterze Nr 1.18 - Pomieszczenie Techniczne – Przył�cz 

wodoci�gowy.  

Zapotrzebowanie wody do celów gospodarczych: 

- 108,00 szt – ilo�� pracowników 

- q�r./d = 40 l/d na jednego pracownika 

- q�r./d = 40 l/d x 108,00 = 4320 l/d = 4,32 m3/d 

- qmax/h = 40l/d 108,00 x 1,1 x 2,5 : 8 = 1485 l/h = 1,485 m3/h  

Zapotrzebowanie wody do celów technologicznych: 

- qmax.d = 30,0 m3/d 

- qmax. h = 30 m3/d x 1,1 x 2 : 12 = 5,5 m3/d 

Zapotrzebowanie wody do celów po�arowych dla dwóch działaj�cych równolegle 

hydrantów ø 50 mm. 

2 hydranty P-Po� ø 50 mm  

q = 2,5 l/s 

q = 2 x 2,5 l/s = 5,0 l/s = 18 m3/h + (0,15 x 6,985) = 19,05 m3/h  

Zgodnie z PN-92/B-01706 przyj�to wodomierz sprz��ony POWOGAZ S.A. 

o poni�szych parametrach :  

- typ: MWN/JS 50/2,5-S

- �rednica nominalna : Dn = 50 mm

- nominalny strumie� obj�to�ci qp = 15,0 m3/h.

- maksymalny strumie� obj�to�ci qs = 70,0 m3/h.

- maksymalny roboczy strumie� obj�to�ci = 35,0 m3/h.

- minimalny strumie� obj�to�ci qmin = 0,05 m3/h.

- po�redni strumie� obj�to�ci qt = 3,0  m3/h.

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nale�y zamontowa� kolejno 

zgodnie z kierunkiem przepływu zimnej wody: 

- kolanowe z gwint. wewn.  75 PE/ 65 mm stal 

- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy gwintowany Dn = 65 mm  



- wodomierz sprz��ony  MWN/JS 50/2,5-S DN  – 50 mm 

- zawór kulowy trójdro�ny kołnierzowy Dn = 50 mm  

- zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 423 RE Dn = 65 mm 

- zawór kulowy odcinaj�cy kołnierzowy równoprzelotowy Dn = 65 mm 

Monta� zestawu wodomierzowego wykona� wg. PN-B-10720 z 1998 r. 

Zestaw wodomierzowy nale�y montowa� na typowej konsoli wodomierzowej. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu pomiaru wody   

tw min = +5°C. 

Wodomierz wody zimnej w pomieszczeniach hal

Przewiduje si� zamontowanie nast�puj�cych urz�dze� w pomieszczeniu ka�dej 

hali nowo projektowanego budynku. 

Umywalka  1 szt  qn = 0,07 l/s 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

q = 0,682 (� qn)
0,45 – 0,14 

� qn = 0,07 x 1 = 0,07 l/s 

q = 0,682 x 0,070,45 – 0,14 

q = 0,07 l/s = 0,25 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 0,25 = 0,5 m3/h 

Do pomiaru zu�ycia wody dobrano dla ka�dego pomieszczenia wodomierz 

skrzydełkowy JS1,0 o �rednicy nominalnej ø 15 mm i maksymalnym strumieniu 

obj�to�ci qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

Powy�sze wodomierze zostan� zamontowane pod umywalkami razem  

z wodomierzami ciepłej wody.  

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował b�dzie si� pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 



Uwaga:

Do ka�dego pomieszczenia produkcyjnego zostało wykonane i za�lepione podej�cie  

ø 50 mm z odci�ciem dla podł�czenia urz�dze� technologicznych. W tym przypadku 

nale�y na podł�czeniu zamontowa� w�zeł pomiarowy zu�ycia wody. 

Wodomierz wody zimnej w pomieszczeniu sanitarnym cz��ci produkcyjnej

Przewiduje si� zamontowanie nast�puj�cych urz�dze�. 

Umywalka   2 szt  qn = 0,07 l/s 

Miska ust�powa  2 szt  qn = 0,13 l/s 

Pisuar    1 szt  qn = 0,30 l/s 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

q = 0,682 (� qn)
0,45 – 0,14 

� qn = 0,07 x 2 + 0,13 x 2 + 0,30 x 1 = 0,14 l/s 

q = 0,682 x 0,700,45 – 0,14 

q = 0,44 l/s = 1,58 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 1,58 = 3,17 m3/h 

Do pomiaru zu�ycia wody dobrano dla ka�dego mieszkania wodomierz 

skrzydełkowy JS1,5 o �rednicy nominalnej 15 mm i maksymalnym strumieniu obj�to�ci 

qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

Powy�sze wodomierze zostanie zamontowany w projektowanym w��le 

sanitarnym pod umywalk�. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował b�dzie si� pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 



Zestaw hydroforowy 

Dla zapewnienia odpowiedniego ci�nienia w instalacji wodoci�gowej dla celów 

gospodarczych, produkcyjnych oraz P-Po�. ze wzgl�du na zbyt niskie ci�nienie wody w 

projektowanym przył�czu wodoci�gowym na parterze w pomieszczeniu Nr 1.18 

Pomieszczenie Techniczne – Przył�cz wodoci�gowy zaprojektowano urz�dzenie 

hydroforowe do podnoszenia ci�nienia firmy Grundfos typ Hydro MPC – E 3 CRIE 10-4.  

Zestaw do podnoszenia ci�nienia MPC-E 4 CRIE 10-4  składa si� z trzech pomp CRE, 

przył�cza rurowe od R 2 ½, oraz silników o mocy 1,5 kW.  

- typ - CRIE 10-4

- napi�cie znamionowe – 3x380-415V 

- moc silnika – 1,5 kW 

- przył�cze – R 2 ½’’ 

Zestaw do podnoszenia ci�nienia składa si� z trzech pomp CRIE w układzie 

równoległym, zamontowanym na wspólnej ramie podstawy, z odpowiedni� armatur�   

i szaf� sterownicz�. 

Podczas pracy zestawu pracowały b�d� dwie pompy, a jedna b�dzie rezerwowa.  

Aby zapobiec przenoszeniu drga� do budynków, zaleca si� odizolowanie fundamentu 

zestawu podnoszenia ci�nienia od elementów budynku za pomoc� amortyzatorów 

drga�. 

Je�li zestaw podnoszenia ci�nienia zamontowany jest na ramie podstawy  

z amortyzatorami drga�, na kolektorach nale�y zawsze zamontowa� kompensatory. 

Wa�ne jest, aby zapobiec „wieszaniu" zestawu podnoszenia ci�nienia na ruroci�gu. 

Kompensatory nale�y zamontowa� w minimalnej odległo�ci od kolektora równej 1 do 

1 ½ x nominalna �rednica kołnierza, zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej. 

Zapewnia to kompensacje turbulencji przez kompensatory a w rezultacie lepsze warunki 

po stronie ssawnej i minimalne straty ci�nienia po stronie tłocznej. 

Ruroci�g powinien by� podparty tak, aby nie przenosił napr��e� na kompensatory  

i pomp�. Podczas monta�u nale�y post�powa� zgodnie z instrukcj� producenta. 



4.3. Instalacja wody ciepłej.

Budynek zasilany b�dzie w ciepł� wod� u�ytkow� przygotowan�  

w zaprojektowanej kotłowni  poprzez wymiennik ciepłej wody uj�ty w cz��ci 

technologicznej kotłowni zaprojektowany w oddzielnym opracowaniu. 

Zaprojektowano dwustronny podgrzew CWU zło�ony z dwóch układów przygotowania 

CWU : 

- Układ I ( podstawowy ) : przygotowanie CW w podgrzewaczu pionowym typu Vitocell 

100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kotła przez w��ownic�

- Układ II ( wst�pny) : wst�pny podgrzew CW w podgrzewaczu pionowym typu Vitocell 

100 o poj. 1000 l zasilanym w ciepło z kolektorów słonecznych. 

Kotłownia przygotowywa� b�dzie czynnik grzejny na cele c.o. oraz grzania ciepłej wody  

o parametrach 80/60°C.  

Woda grzana b�dzie w dwóch jednostkach kotłowych pracuj�cych w kaskadzie typu 

VITOPLEX 300 o znamionowej mocy cieplnej 300 kW ka�da, z regulatorem obiegu 

kotła.  

Prowadzenie przewodów wodoci�gowych wody ciepłej pokazano na rzutach budynku  

i na rysunkach szczegółowych rozwini�� aksonometrycznych instalacji wodoci�gowej.  

Główne poziomy ciepłej wody u�ytkowej prowadzone s� pod stropem parteru 

projektowanego budynku razem z wod� zimn�, cyrkulacj� oraz instalacj� c. o. na 

jednym poziomie.  

Pozostałe poziomy wody ciepłej na I pi�trze i na II pi�trze rozprowadzane b�d�  

w posadzkach budynku. 

Piony oraz rozprowadzenie instalacji do przyborów wykonane b�dzie w bruzdach  

w �cianach. 

Ciepła woda doprowadzona b�dzie do wszystkich przyborów w których istnieje 

zapotrzebowanie na ciepł� wod�. 

Armatur� uj�to w instalacji wody zimnej. 

Ka�de podej�cie do pionu nale�y zaopatrzy� w zawór przelotowy kulowy odcinaj�cy jak 

pokazano na rzutach budynku oraz rozwini�ciu instalacji wodoci�gowej. 

Instalacja wody ciepłej bierze pocz�tek w pomieszczeniu projektowanej kotłowni. 



W pomieszczeniu tym na przewodzie wody zimnej przed podgrzewaczem nale�y 

zamontowa� wodomierz do pomiaru zu�ycia wody ciepłej. 

Instalacj� wody ciepłej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych do poł�cze�

gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200 TWT - 2.  

Po wykonaniu instalacj� nale�y wypłuka� oraz wykona� prób� szczelno�ci dwukrotnie: 

raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wod� zimn�, drugi raz wod� o temperaturze + 55 ° C 

na ci�nienie wodoci�gowe bez spadków ci�nienia – zgodnie z Warunkami 

Technicznymi.  

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Armatura

- zawór kulowy przelotowy ø 15 mm     szt.   49,0  

- zawór kulowy przelotowy ø 20 mm     szt.     5,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 25 mm     szt.     4,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 32 mm     szt.     2,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 40 mm     szt.     1,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 50 mm     szt.     1,0 

- zawór kulowy przelotowy z filtrem ø 15 mm pod baterie  szt.   14,0  

- wodomierz PoWoGaz JS 90-1-04 ø 15 mm    szt.   13,0  

Rury

- Rury stal. ocynk. ø 15 mm  - mb. 245,00 

- Rury stal. ocynk. ø 20 mm  - mb.   24,00 

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.   41,00 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.   23,00 

- Rury stal. ocynk. ø 40 mm  - mb.   58,00 

- Rury stal. ocynk. ø 50 mm  - mb.   25,00

Razem         - mb. 416,00  

4.4. Punkt pomiaru wody.



Punkt pomiaru wody – wodomierz projektuje s� w pomieszczeniu ka�dej hali 

oraz w w��le sanitarnym na parterze cz��ci produkcyjno – usługowej budynku. 

Zgodnie z PN-B-10720 z 1998 r. przyj�to wodomierz skrzydełkowy o poni�szych 

parametrach :  

- typ: JS90-1-04 ø 15 PoWoGaz  Pozna�  

Wodomierz wody ciepłej w pomieszczeniach hal

Przewiduje si� zamontowanie nast�puj�cych urz�dze� w pomieszczeniu ka�dej 

hali nowo projektowanego budynku. 

Umywalka  1 szt  qn = 0,07 l/s 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

q = 0,682 (� qn)
0,45 – 0,14 

� qn = 0,07 x 1 = 0,07 l/s 

q = 0,682 x 0,070,45 – 0,14 

q = 0,07 l/s = 0,25 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 0,25 = 0,5 m3/h 

Do pomiaru zu�ycia wody dobrano dla ka�dego pomieszczenia wodomierz 

skrzydełkowy JS90-1-04 o �rednicy nominalnej 15 mm i maksymalnym strumieniu 

obj�to�ci qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

Powy�sze wodomierze zostan� zamontowane pod umywalkami razem z 

wodomierzami zimnej wody.  

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował b�dzie si� pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 

Wodomierz wody ciepłej w pomieszczeniu sanitarnym

Przewiduje si� zamontowanie nast�puj�cych urz�dze�



Umywalka  2 szt  qn = 0,07 l/s 

qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

q = 0,682 (� qn)
0,45 – 0,14 

� qn = 0,07 x 2 = 0,14 l/s 

q = 0,682 x 0,140,45 – 0,14 

q = 0,14 l/s = 0,50 m3/h 

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 

qw = 2 q 

qw = 2 x 0,50 = 1,0 m3/h 

Do pomiaru zu�ycia wody dobrano dla ka�dego mieszkania wodomierz 

skrzydełkowy JS90-1-04 o �rednicy nominalnej 15 mm i maksymalnym strumieniu 

obj�to�ci qmax = 2,0 m3/h prod. PoWoGaz. 

Powy�sze wodomierze zostanie zamontowany w projektowanym w��le 

sanitarnym pod umywalk�. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu klatki schodowej w której 

znajdował b�dzie si� pomiaru wody  minimum twmin = +5°C. 

4.5. Instalacja wody cyrkulacyjnej.

Główne poziomy wody cyrkulacyjnej prowadzone s� pod stropem parteru  

projektowanego budynku w cz��ci mi�dzystropowej pomi�dzy stropem podwieszonym, 

a stropem pomi�dzy kondygnacj� parteru i pi�tra razem z wod� zimn�, ciepła oraz 

instalacja c.o. na jednym poziomie. Przewody wody cyrkulacyjnej zaprojektowane 

zostały do najdalej wysuni�tych poziomów i pionów cyrkulacyjnych tj. na II pi�trze.  

Instalacja wody cyrkulacyjnej wł�czona zostanie do istniej�cej instalacji cyrkulacyjnej 

znajduj�cego si� w pomieszczeniu projektowanej kotłowni powyzszego budynku . 

Piony prowadzone s� w tych samych miejscach co piony wody zimnej i ciepłej  

w bruzdach �cian i zostan� obudowane. 

Ka�dy pion nale�y zaopatrzy� w piwnicy w równowa�ny r�czny zawór MSV-C Danfoss 

regulacyjny do cyrkulacji. 

Instalacja wody cyrkulacyjnej bierze pocz�tek na parterze w pomieszczeniu kotłowni. 



W pomieszczeniu tym na przewodzie wody cyrkulacyjnej nale�y zamontowa� zawór 

zwrotny. 

Na wł�czeniu ka�dego pionu cyrkulacyjnego do instalacji ciepłej wody nale�y 

zamontowa� zawór zwrotny ø 15 mm.  

Instalacj� wody cyrkulacjnej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych do 

poł�cze� gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200 TWT – 2.   

Przewody cyrkulacyjne zaprojektowano do najdalej wysuni�tych punktów instalacji 

ciepłej wody. Instalacj� wody cyrkulacyjnej nale�y ociepli� na całej długo�ci izolacj� z 

pianki poliuretanowej.  

Po wykonaniu instalacj� nale�y wypłuka� oraz wykona� prób� szczelno�ci dwukrotnie: 

raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wod� zimn�, drugi raz wod� o temperaturze + 55 ° C 

na ci�nienie wodoci�gowe bez spadków ci�nienia – zgodnie z Warunkami 

Technicznymi.  

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Armatura

- r�czny równowa�ny zawór MSV-C Danfoss ø 15 mm  szt.   3,0  

- r�czny równowa�ny zawór MSV-C Danfoss ø 20 mm  szt.   2,0  

Rury

- Rury stal. ocynk. ø 15 mm  - mb. 146,00 

- Rury stal. ocynk. ø 20 mm  - mb.   31,50 

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.   42,50 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.   12,00

Razem         - mb. 232,00  



4.6. Instalacja P - Po�.

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki 

i ich usytuowanie budynek jest budynkiem �redniowysokim i został zakwalifikowany do 

kategorii zagro�enia ludzi ZL I i ZL III (klasa odporno�ci po�arowej budynku „E”) o klasie 

odporno�ci ogniowej EI 240 dla cz��ci produkcyjno – usługowej, oraz o klasie 

odporno�ci ogniowej EI 30 ÷ EI 120 dla cz��ci administracyjno - socjalnej.  

W zwi�zku z tym zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych  

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz.U.03.121.1138) w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów istnieje 

konieczno�� wykonania instalacji ga�niczej wyposa�onej w hydranty ø 25 mm, oraz  

ø 50 mm. Jako �e budynek jest budynkiem niskim o powierzchni strefy po�arowej 

przekraczaj�cej 500m2 zakłada si� jednoczesne działanie dwóch s�siaduj�cych 

hydrantów. 

Instalacj� dla celów p – po�. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja 

w cz��ci administracyjno – socjalnej wyposa�ona została w zawory hydrantowe ø 25 

mm umieszczone w szafkach hydrantowych. 

Budynek został podzielony na trzy strefy, w zwi�zku z tym projektuje si� na ka�dym 

pi�trze w ka�dej strefie szafki hydrantowe z zaworami ø 25 mm. 

Przewody instalacji hydrantowej nale�y prowadzi� w bruzdach �cian budynku.   

Zawory hydrantowe montowa� w szafkach na wysoko�ci 1,35 m nad posadzk�. 

Projektuje si� szafki hydrantowe typ PN EN 67 1-1[W-25/25G] o wymiarach 

65x70x25cm prod. Supron1 Olkusz.  

Szafki hydrantowe nale�y wyposa�y� w: 

• Zawór hydrantowy ZH 25 

• Pr�downic� PWh-25 wg PN EN 671 

• W�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb. umieszczony na 

b�bnie zwijaj�cym 

• Ga�nic�

Szafka (wn�ka) powinna by� pomalowana w kolorze RAL na zamówienie i oznakowana 

zgodnie z PN EN 671. 



Przy obliczeniach instalacji p – poz. przyj�to działanie 2 hydrantów równocze�nie przy 

nat��eniu przepływu wody /wydajno��/ przy ci�nieniu wypływu minimum 0,2 MPa z 

zaworu hydrantoweo.  

Nominalna wydajno�� hydrantu 25 mm przy ci�nieniu wynosi 1,0 dm3/s. 

Przej�cia ruroci�gów o �rednicy wi�kszej ni� 4cm przez przegrody konstrukcyjne nale�y 

wypełni� wełn� mineraln� o g�sto�ci minimalnej 100kg/m3 i uszczelni� za pomoc�

�rodka HILTI CP 601S stosowanego do rur niepalnych. 

Dokładny przebieg instalacji pokazano na rzutach budynku oraz rozwini�ciu 

aksonometrycznym instalacji wodoci�gowej. 

- szafki (wn�ki) hydrantowe   – szt. 8 

- zawory hydrantowe ø 25 mm   – szt. 8 

- pr�downica wg PN EN 671                – szt. 8  

- w�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb – szt. 8 

- ga�nice          – szt. 8 

Nat��enie przepływu wody /wydajno��/ przy ci�nieniu 0,2 MPa: 52 l/min strumie�

rozproszony, oraz 33 l/min strumie� zwarty.   

Zaprojektowano równie� podł�czenie zaprojektowanych hydrantów ø 50 mm 

znajduj�cego si� w cz��ci produkcyjno - usługowej budynku jak pokazano na rzucie 

parteru oraz rozwini�ciu instalacji wodoci�gowej. 

Instalacj� p-po�. wyposa�ono w szafki hydrantowe prod. Supron1 Olkusz typ.  

- Hydrant wewn�trzny 52: HW-52 N-K-20 

- Typ: Hydrant wewn�trzny 52 

- Hydrant wewn�trzny na w�� płasko składany Ø 52 (po�arniczy w�� tłoczny) 

- Zawieszany (natynkowy) "N" 

- Model "KOMBI" w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na ga�nic� 6-12 kg 

- Zgodno�� z normami: EN 671-2 

- Rodzaj zamka: EURO - zagł�biony w drzwiach uchwyt pokr�tny Patentowy  

- wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie 

drzwiowej za szybk� szklan� o grubo�ci 1mm, Uniwersalny - ł�cz�cy w sobie cechy 

zamka euro i patentowego; otwarcie nast�puje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy 

pomocy klucza serwisowego. 

�

- Model   - HW-52 N-K-20                �

- Szerko�� - 900 mm�



 -�Wysoko�� - 700 mm�

- Gł�boko�� - 200 mm�

- �rednica zwijadła - 350 mm�

- Długo�� w��a - 20 m�

- Waga - 42 kg�

Ci�nienie pracy: 

Minimalne: 0.2 MPa 

Maksymalne: 0.7 MPa 

Kolory: 

RAL 9010 (biały) - standard 

RAL 3000 (czerwony) - standard 

Inny - wg palety RAL (opcja) 

Wydajno��: 

Q Nom = 150 l/min przy:  

P 	 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza pr�downicy Ø13 mm 

P 	 0.4 MPa - WSP K = 83 dysza pr�downicy Ø12 mm 

P 	 0.6 MPa - WSP K = 49 dysza pr�downicy Ø9 mm 

Wyposa�enie: 

Zawór hydrantowy DN 50 z nasad� 52-T 

Pr�downica PW-52 wg PN-89/M-51028 

Zwijadło kompletne wychylne o 360° 

W�� po�arniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - 20 mb

Ga�nica proszkowa 6÷12 kg - opcja 

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja 

Podstawa, podpora lub podpora-stela� szafy hydrantowej - opcja 

Dodakowy odcinek w��a po�arniczego tłocznego płasko składanego Ø52 – 15 

metrów / 20 metrów - opcja (wymagana zmiana wymiarów gabarytowych szafy) 

Po wykonaniu instalacji P-Po�. i przeprowadzeniu próby szczelno�ci instalacji nale�y 

przeprowadzi� prób� nat��enia wypływu wody z zaworów hydrantowych, która powinna 

wynosi� minimum 0.2 MPa na wylocie. 

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  



Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

UWAGA: Ze wzgl�du na zbyt niskie ci�nienie wody na wej�ciu do budynku dla 

podniesienia ci�nienia dla celów gospodarczych oraz dla celów p – po�. 

zaprojektowano zestaw hydroforowy Hydro MPC-E SRE 10-4 dla podniesienia 

ci�nienia wody w instalacji.   

Instalacj� P-Po� nale�y wykona� zgodniez: 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych’’ 

tom II, oraz zgodnie z instrukcjami monta�u stosowanych systemów 

instalacyjnych. 

- Rozporz�dzenie MSWiA z dnia 16 czerwiec 2003 r w sprawie ochrony 

przeciwpo�arowej Dz. U Nr 121 

- PN-EN 671-1:1999 Stałe urz�dzenia Ga�nicze. Hydranty 

Armatura

- Zawór hydrantowy ø 25 mm  - szt. 8,00 

- Zawór hydrantowy ø 50 mm  - szt. 3,00 

Rury

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb. 15,00 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.   8,00 

- Rury stal. ocynk. ø 40 mm  - mb.   0,50 

- Rury stal. ocynk. ø 50 mm  - mb.   7,40

Razem         - mb.  30,90  

5. Izolacja termiczna

5.1 Instalacja wody zimnej 



Po wykonaniu prób i odbiorów instalacji przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu 

�cian na całej długo�ci nale�y zaizolowa� za pomoc� izolacji z pianki poliuretanowej 

stosuj�c nast�puj�ce grubo�ci w zale�no�ci od �rednicy przewodów: 

ø 15 mm -  13 mm 

ø 20 mm -  13 mm 

ø 25 mm -  13 mm 

ø 32 mm -  13 mm 

ø 50 mm -  13 mm 

ø 65 mm -  13 mm 

ø 80 mm -  13 mm 

Przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolowa� otulinami Termocompact S 

gr. 6 mm. 

5.2 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone pod stropem parteru nale�y izolowa�

otulinami z pianki polietylenowej: 

dla rur do  ø25   -      gr  20 mm  

dla rur       ø 25 - ø40   -     gr  30 mm  

dla rur       ø 40– ø100  -    gr  = �rednicy wewn�trznej rury  

Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w bruzdach i w posadzkach 

nale�y izolowa� rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej Thermacompact S grubo�ci 

6 mm.  

6. Mocowanie przewodów

Maksymalne odległo�ci pomi�dzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur 

stalowych ocynkowanych winny wynosi�: 

ø 15 mm -  1,5  m 

ø 20 mm -  1,5  m 

ø 25 mm -  2,0  m 

ø 32 mm -  2,0  m 



ø 40 mm -  2,0  m 

ø 50 mm -  2,0  m 

ø 65 mm -  2,0  m 

ø 80 mm -  2,0  m 

Sposób zamocowania rur pozostawia si� do swobodnego wyboru i zastosowania przez 

wykonawc� robót. 

7. Kanalizacja sanitarna wewn�trzna.

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami powy�szy projekt obejmuje wewn�trzn�

instalacj� kanalizacji sanitarnej odprowadzaj�ce �cieki z poszczególnych pomieszcze�

cz��ci administracyjno – biurowej oraz cz��ci produkcyjnej projektowanego budynku. 


cieki sanitarne z budynku odprowadzane b�d� do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

zewn�trznej, a nast�pnie do istniej�cej kanalizacji sanitarnej zewn�trznej biegn�cej  

w poprzek działki wzdłu� drogi wojewódzkiej do studzienki kanalizacyjnej S1.  

Poziomy kanalizacyjne prowadzone s� pod posadzk� kondygnacji parteru nowo 

projektowanego budynku jak pokazano na rzucie parteru budynku oraz rozwini�ciach 

kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne umieszczone zostały w szachtach, które 

zostan� obmurowane jak pokazano na rzutach budynku.  

Ka�dy pion zaopatrzony został w rewizj� zamontowana na wys. 0,3 do 0,5 m nad 

posadzk� najni�szej kondygnacji tj. parteru.  


rednice, spadki, oraz sposób prowadzenia pokazano na rzutach budynku, oraz 

rozwini�ciach instalacji kanalizacyjnej. 

Piony oraz podej�cia kanalizacyjne zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych PVC  

ø 50 mm ÷ 160 mm. 

Piony kanalizacyjne projektuje si� wykona� na �cianie w bruzdach (szachtach) oraz na 

zewn�trz �cian obudowane i zaopatrzy� w rewizje PVC ø 50 ÷ ø 100 mm. Rewizje 

umie�ci� minimum 0.50 m nad posadzk�. Powy�sze piony b�d� wyprowadzone ponad 

dach budynku minimum 60 cm i zako�czone rurami wywiewnymi z PVC . Piony oraz 

poziomy i podej�cia odpływowe od urz�dze� sanitarnych projektuje si� z rur PVC  

ø 0,05, 0,10, 0,15 m uszczelniane na uszczelk� gumow�. 



Cz��� podej�� odpływowych od urz�dze� sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych 

została umieszczona w cz��ci miedzy stropowej pomi�dzy stropem podstawowym,  

a stropem podwieszonym jak pokazano na rozwini�ciach instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Materiały u�yte do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej winny posiada�

niezb�dne dopuszczenia do obrotu i aprobaty techniczne, tak samo w przypadku 

urz�dze� sanitarnych.  


rednice, spadki oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w cz��ci rysunkowej 

rozwini�cia instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Podej�cia pod przybory wykona� za pomoc� syfonów o �rednicy odpowiedniej dla 

ka�dego rodzaju przyboru. 

Materiały u�yte do wykonania instalacji kanalizacyjnej winne by� u�yte z Polsk� Norm�              

i atestem, tak samo w przypadku urz�dze� sanitarnych. 

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Zestawienie urz�dze	 kanalizacji sanitarnej

Parter – cz��� produkcyjna

Umywalka ROCA Victoria 52 cm z otworem nr kat. A325394007 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    14 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    14  

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    1 

Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007        szt.    2 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04           szt.    2 

Kratka PVC ø 50 mm              szt.    1 

Parter – cz��� administracyjno - biurowa



Umywalka ROCA Victoria 52 cm bez otworu nr kat. A32539D000 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    20 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    20  

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    6 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    6 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    6 

Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007        szt.    14 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04           szt.    14 

Kratka PVC ø 50 mm              szt.    5 

Kratka PVC ø 110 mm              szt.    4 

Zlewozmywak stalowy Franke - Mikado MOL 611 pojedynczy z ociekaczem    szt.    1 

Syfon do zlewozmywaka Franke – KARLAK – SYF030         szt.    1 

Zlewozmywak stalowy Franke DSN 720T podwójny          szt.    2 

Syfon do zlewozmywaka Franke – MOSTEK nr. kat. 510720000        szt.    2 

Parter – cz��� administracyjno – biurowa dla niepełnosprawnych

Umywalka AKCJUM 57/66 cm symbol AN01           szt.    1 

Syfon umywalkowy               szt.    1 

Miska ust�powa kompakt AKCJUM WBKS           szt.    1 

Deska sedesowa z pokryw� AKCJUM DS./WB          szt.    1 

I Pi�tro

Umywalka ROCA Victoria 52 cm bez otworu nr kat. A32539D000 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    9 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    9  

Umywalka ROCA Victoria 52 cm z otworem nr kat. A325394007 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    4 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    4  

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    1 



Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007        szt.    6 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04           szt.    6 

Zlewozmywak stalowy Franke - Mikado MOL 611 pojedynczy z ociekaczem    szt.    1 

Syfon do zlewozmywaka Franke – KARLAK – SYF030         szt.   1 

Kratka PVC ø 50 mm              szt.    6 

Kabina prysznicowa OMNIRES trój�cienna z drzwiami uchylnymi S-80T       szt.    6 

Kabina prysznicowa OMNIRES dwu�cienna z drzwiami uchylnymi S-80K       szt.    2 

Brodzik KOŁO STANDARD PLUS 80 – 80x80 cm kod: XBK 1480        szt.    8 

Syfon do brodzika Koło Tasso 50             szt.    8 

I Pi�tro – cz��� administracyjno – biurowa dla niepełnosprawnych

Umywalka AKCJUM 57/66 cm symbol AN01           szt.    1 

Syfon umywalkowy               szt.    1 

Miska ust�powa kompakt AKCJUM WBKS           szt.    1 

Deska sedesowa z pokryw� AKCJUM DS./WB          szt.    1 

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    1 

II Pi�tro

Umywalka ROCA Victoria 52 cm bez otworu nr kat. A32539D000 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    6 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    6  

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    1 

Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007        szt.    3 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04           szt.    3 

Kratka PVC ø 50 mm              szt.    3 

II Pi�tro – cz��� administracyjno – biurowa dla niepełnosprawnych

Umywalka AKCJUM 57/66 cm symbol AN01           szt.    1 

Syfon umywalkowy               szt.    1 



Miska ust�powa kompakt AKCJUM WBKS           szt.    1 

Deska sedesowa z pokryw� AKCJUM DS./WB          szt.    1 

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000          szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010        szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110       szt.    1 

Rury PVC

- ø 50 mm           mb.    135,00 

- ø 75 mm           mb.      13,00 

- ø 110 mm           mb.    323,00 

- ø 160 mm           mb.    353,00

Razem =  mb.    824,00 

Rewizja PVC

- ø 50 mm           szt.      1,00 

- ø 110 mm           szt.    36,00 

Rura wywiewna PVC

- ø 50/110 mm           szt.      4,00 

- ø 110/160 mm           szt.    17,00 

8. Kanalizacja deszczowa wewn�trzna

Dla odwodnienia dachów projektowanego budynku Inkubatora 

Technologicznego zaprojektowano wykonanie odwodnienia dachu w systemie 

kanalizacji podci�nieniowej „PLUVIA - GEBERIT”. W miejscach pokazanych na rzucie 

dachu usytuowane zostan� wpusty dachowe. Nale�y stosowa� wpusty podwójne  

z grzałk� elektryczn�. Odprowadzenie wód opadowych z wpustów do pionów zbiorczych 

wykona� pod stropem konstrukcyjnym II pietra w cz��ci miedzy stropowej budynku 

biurowego, oraz pod stropem w cz��ci produkcyjnej budynku. 

Instalacj� podci�nieniowej kanalizacji deszczowej nale�y wykona� z rur HDPE 

ł�czonych metod� zgrzewania. Ruroci�gi montowa� przy u�yciu systemowych 

zawiesze�.  Po zako�czeniu monta�u instalacj� w cało�ci powy�sz� kanalizacj� nale�y 

zaizolowa� izolacj� akustyczn� (maty akustyczne) i przeciwroszeniow� zgodnie z 



aksonometriami instalacji kanalizacyjnej oraz katalogiem GEBERIT opracowanymi przez 

firm� GEBERIT.  

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej EI 240.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Dla bezpiecze�stwa przed zalaniem budynku w przypadku dreszczów nawałowych przy 

braku mo�liwo�ci odprowadzenia wód deszczowych przez instalacj� kanalizacji 

podci�nieniowej nale�y wykona� przelewy bezpiecze�stwa (zgodnie z cz���

architektoniczno – konstrukcyjna). 

Poziomy kanalizacyjne projektuje si� z rur PVC klasy SN 4 kanalizacyjnych 

umieszczonych pod posadzk� parteru.  


cieki deszczowe zostan� odprowadzone do zaprojektowanej zewn�trznej kanalizacji 

deszczowej. 

Instalacj� wewn�trznej kanalizacji deszczowej podci�nieniowej nale�y wykona� wg. 

zał�czonych rzutów budynku na których naniesiono tras� powy�szej kanalizacji oraz 

rozwini�� aksonometrycznych kanalizacji deszczowej opracowanych przez firm�

GEBERIT. 

Zestawienie materiałów oraz rozwini�cia aksonometryczne opracowane przez firm�

GEBERIT zał�czono do powy�szego opisu jako zał�czniki. 

W powy�szej cz��ci uj�to rury i kształtki kanalizacji deszczowej poziomów 

kanalizacyjnych pod posadzkami parteru do zewn�trznej strony budynku. 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Rury PVC

ø 160 x 4,0 mm –  L = 62,00 m  

ø 200 x 4,9 mm –  L = 12,00 m  

Rewizje PVC

ø 160  - szt.  7 

ø 200  - szt.  3 



Kanalizacja deszczowa podci�nieniowa ,,PLUVIA’’

Wpust dachowy d56 typ 7 podwójny - 25,00 szt 

Podgrzewacz wpustu d56 typ 7  - 25,00 szt 

Kołnierz przył�czeniowy typ 7  - 25,00 szt 

Kołnierz mocuj�cy typ 7 40x40  - 25,00 szt 

Rury HDPE

Rura PE ø 40 mm –  L = 55,00 m  

Rura PE ø 50 mm –  L = 48,00 m  

Rura PE ø 56 mm –  L =   4,00 m  

Rura PE ø 63 mm –  L = 70,00 m  

Rura PE ø 75 mm –  L = 23,00 m  

Rura PE ø 90 mm –  L = 52,00 m  

Rura PE ø 110 mm –  L = 53,00 m  

Kształtki, mocowania oraz maty izolacyjne akustyczne wg. zestawienia opracowanego 

przez firm� GEBERIT.  

9. Ogólne warunki wykonania robót.

W zakresie wykonania i odbioru obowi�zuj� ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – monta�owych cz. II – Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 

Ruroci�gi wodoci�gowe nale�y podda� próbie na ci�nienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-
10700. 
Przed przyst�pieniem do próby na ci�nienie instalacj� nale�y kilkakrotnie przepłuka�

mieszank� wody i powietrza , a� do uzyskania zawarto�ci zanieczyszcze� mniejszych 

ni� 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowa�. 

Po pomy�lnym przeprowadzeniu prób nale�y poziome , oraz pionowe odcinki instalacji 

ciepłej wody , oraz cyrkulacji zaizolowa� otulinami ze spienionego polietylenu o grubo�ci 

9 mm. 



Po ko�cowym płukaniu instalacji nale�y w zaworach termostatycznych do regulacji inst. 

cyrkulacyjnej nale�y wykona� nastawy wst�pne, a nast�pnie doregulowa� pokr�tłami do 

prawidłowo działaj�cej instalacji cyrkulacyjnej. 

Po wykonaniu kanalizacji wewn�trznej nale�y wykona� prób� szczelno�ci , a nast�pnie 

zasypa� wykopy na kanalizacji wewn�trznej. 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 

materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) dopuszcza 

si� oferowanie urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych 

parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót  

w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej 

wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej.

Opracował: 
MIECZYSŁAW BOBER 
    UPR. NR S-189/90 
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4.0 1 Hydro MPC-E 3 CRIE10-4

Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od

aktualnego

Nr katalogowy: 91044168

Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny 

ze standardem DIN 1988/T5.

Zestaw jest wyposażony w pompy CR(I)E 

ze zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. 

- Hydro MPC-E utrzymuje stałe ciśnienie przez 

ciągłą regulację prędkości pomp CR(I)E.

- Osiągi zestawu są dopasowywane do 

zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby

pomp CR(I)E i pracę równoległą załączonych pomp.

- Zamiana pomp jest automatyczna w zależności 

od obciążenia, czasu i zakłócenia.

Zestaw składa się z:

- 3 pionowym pomp wielostopniowych typu 

CRIE10-4 z silnikami M(M)GE ze zintegrowanymi 

przetwornicami częstotliwości

Wszystkie elementy pomp CRI(E) stykające się 

z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali 

nierdzewnej.

Podstawa i głowica pomp CR(E) wykonane są 

z żeliwa; reszta podstawowych elementów 

wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Pompy posiadają kasetowe uszczelnienie wału 

HQQE (SiC/SiC/EPDM).

- Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej 

DIN W.-Nr 1.4571.

- Jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów 

odcinających dla każdej pompy.

Zawory zwrotne są zgodne z DVGW, zawory 

odcinające z DIN i DVGW.

- Przyłącza z zaworem odcinającym dla 

przyłączenia membranowego zbiornika 

ciśnieniowego.

- Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście 

analogowe 4-20 mA)
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- Płyty podstawy ze stali nierdzewnej 

DIN W.-Nr. 1.4301.

- Szafy sterowniczej Control MPC w obudowie 

ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, 

wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, 

zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami 

i sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem i zbiornik 

membranowy dostępne są jako osprzęt.

Praca pomp jest regulowana przez Control MPC 

z następującymi funkcjami:

- Inteligentny sterownik pomp

- Utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą 

regulację prędkości obrotowej pomp CR(I)E.

- Regulator PID z ustawialnymi parametrami PI 

(Kp+Ti).

- Stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie 

od ciśnienia wlotowego.

- Praca zał/wył przy małych przepływach.

- Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu 

utrzymania optymalnej sprawności

- Wybór min. czasu pomiędzy zał/wył, 

automatycznej

zamiany i priorytetu pomp.

- Funkcja automatycznego testu pomp 

niepracujących

- Pompa rezerwowa

- Czujnik rezerwowy

- Praca ręczna

- Zewnętrzny wpływ na wartość zadaną.

- Funkcje cyfrowego zdalnego sterowania:

•zał/wył zestawu

•maks., min. lub punkt pracy użytkownika

•do 7 różnych wartości zadanych

- Wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być 

konfigurowane indywidualnie

- Funkcje kontroli pomp i zestawu

•minimalne i maksymalne granice wartości 

aktualnych

•ciśnienie wlotowe

•zabezpieczenie silnika

•stała kontrola stanu kabli i przetworników

•Alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami

- Funkcje wyświetlacza i sygnalizacji

•graficzny wyświetlacz 320x240 pikseli 

z podświetleniem 

•zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona 

dioda sygnalizacji zakłócenia

•bezpotencjałowe styki przełączające pracy 

i zakłócenia

- Komunikacja Grundfos bus

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC 

zamontowane są na ramie podstawy.
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Zestaw podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie 

wstępnie ustawiony i przetestowany.

Zestawy podwyższania ciśnienia - opcje.:

Dopuszczalna temp. cieczy: 5 °C .. 70 °C

Max. ciśnienie robocze     : 16 bar

Wydajność (Pompownia): 39 m3/h

Wydajność bez 1 pompy:

rezerwowej wg. DIN 1988/T5  : 26 m3/h

Wydajność bez 1 pompy:

Napięcie zasilania          : 380-415 V, 50-60 Hz, PE

Prąd znamionowy             : 10.2 A

Liczba pomp głównych    : 3

Moc nominalna           : 1.5 kW

Rozruch-pompy główne: elektroniczny

Liczba pomp pomocniczych: 0

Wymiar, króciec ssawny     : Rp 2 1/2

Wymiar, króciec tłoczny    : Rp 2 1/2

Masa netto: 271 kg

Moc nominalna:

Zbiorniki membranowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem:

i sterowniki patrz osprzęt.\:
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Hydro MPC-E 3 CRIE10-4

Tłoczona ciecz = Woda

Temperatura cieczy = 20 °C

Gęstość = 998.2 kg/m3

Opis Wartość

Nazwa wyrobu:: Hydro MPC-E 3 CRIE10-4

Nr wyrobu:: 91044168

Numer EAN:: 5700834746161

Cena: Na życzenie

  

Techniczne:

Min.Q systemu: 5 m3/h

Max flow: 39 m3/h

Max.Q systemu: 26 m3/h

H max: 40 m

Liczba wirników pompy głównej: 4

Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A

Podstawowy typ pompy: CRIE10-4

Nr pompy: 96547057

Liczba pomp: 3

Zawór zwrotny- strona tłoczna: strona tłoczna

  

Instalacja:

Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar

Maksymalne ciśnienie wlotowe: 12 bar

Króciec ssawny: Rp 2 1/2

Króciec tłoczny: Rp 2 1/2

Ciśnienie: PN 10/16

  

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 5 .. 70 °C

Temperatura cieczy: 20 °C

Gęstość: 998.2 kg/m3

  

Dane elektryczne:

Moc (P2) pompy głównej: 1.5 kW

Częstotliwość podstawowa: 50 Hz

Napięcie nominalne: 3 x 380-415 V, 50-60 Hz, PE

Rozruch-pompy główne: elektroniczny

Prąd nominalny zestawu: 10.2 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Eliminacja zakłóceń radiowych: EMC Certificate - Hydro MPC 1
[2007]

  

Układy sterowania:

Typ regulacji: E

Panel sterowania: CU 351

  

Zbiornik:

Membranowy zbiornik ciśnieniowy: Nie

  

Inne:

Wyrób podstawowy: Y

Masa netto: 271 kg

Masa: 381 kg

Język: GB

Typoszereg: Miedzynarodowy

Plik konfiguracyjny Hydro MPC: 96307205

Wersja Epstana: V5.0841
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

91044168 Hydro MPC-E 3 CRIE10-4 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.

91044168 Hydro MPC-E 3 CRIE10-4 50 Hz

FIELD WIRING

MAX.

CONTROL MPC

MAINS SUPPLY

EXTERNAL CONTROL AND COMMUNICATION

X11
2.5 MM2

X0

3x380-415 V, 50-60 Hz, PE

Q00

T1

L1

T2

L2

T3

L3

10

MAX. 24 VDC, 5 MA

11

REMOTE CONTROL

ACCORDING CONFIGURATION

12

PE

13

PE

14 15

IF AN EARTH LEAKAGE CURRENT

BREAKER SHALL BE INSTALLED

IN THE MAINS SUPPLY, IT MUST

BE MARKED

57 58

MAX.2 A, 240 V, MIN 10 MA

70

COMMON ALARM

+

NO

71

NC

72

C

73

COMMON OPERATION

NO

74

3012

NC

75

C
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Strona: 1/4

Ilo�� jm

25 szt

25 szt

25 szt

25 szt

54,5 m

47,6 m

3,6 m

69,6 m

22,5 m

51,7 m

52,6 m

365.000.16.0 Rura PE d75

366.000.16.0 Rura PE d90

367.000.16.0 Rura PE d110

361.000.16.0 Rura PE d50

363.000.16.0 Rura PE d56

364.000.16.0 Rura PE d63

359.578.00.1 Pluvia-kołnierz przył�czeniowy typ 7 Bitumen-Sopralen

359.630.00.1 Pluvia-kołnierz mocuj�cy typ 7,40x40

Rury HDPE

360.000.16.0 Rura PE d40

Wpust Pluvia

359.550.00.1 Pluvia-wpust dachowy d56 typ 7 podwójny

359.557.00.1 Pluvia-podgrzewacz wpustu d56 typ 7

Zestawienie materiałów Pluvia

Nr. artykułu Nazwa artykułu

Numer projektu: 991246a

Nazwa projektu: Inkubator Technologiczny,  Taj�cina

Opis projektu: Data/Czas : 2010-06-30 / 10:24:12

Odpowiedzialny: Geberit Sp. z o.o.

52,6 m

12 szt

6 szt

3 szt

6 szt

3 szt

59 szt

22 szt

11 szt

1 szt

1 szt

2 szt

2 szt

3 szt

2 szt

31 szt

4 szt 363.055.16.1 Kolano PE d56/90st.

361.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d50

361.750.16.1 Kompletna za�lepka PE d50

361.771.16.1 Elektromufa PE d50

361.112.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d50/50

361.162.16.1 Trójnik PE prosty 88.5st. d50/50

361.558.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d50/40

361.045.16.1 Kolano PE d50/45st.

361.055.16.1 Kolano PE d50/90st.

361.109.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d50/40

360.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d40

360.750.16.1 Kompletna za�lepka PE d40

360.771.16.1 Elektromufa PE d40

Kształtki HDPE

360.045.16.1 Kolano PE d40/45st.

360.055.16.1 Kolano PE d40/90st.

360.159.16.1 Trójnik PE prosty 88.5st. d40/40
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Zestawienie materiałów Pluvia

Nr. artykułu Nazwa artykułu

Numer projektu: 991246a

Nazwa projektu: Inkubator Technologiczny,  Taj�cina

Opis projektu: Data/Czas : 2010-06-30 / 10:24:12

Odpowiedzialny: Geberit Sp. z o.o.

9 szt

11 szt

31 szt

12 szt

1 szt

2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

4 szt

2 szt

18 szt

4 szt

364.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d63

364.771.16.1 Elektromufa PE d63

365.045.16.1 Kolano PE d75/45st.

364.560.16.1 Zw��ka symetryczna PE d63/50

364.565.16.1 Zw��ka symetryczna PE d63/56

364.566.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d63/56

364.109.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d63/40

364.112.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d63/50

364.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d63

363.771.16.1 Elektromufa PE d56

364.045.16.1 Kolano PE d63/45st.

364.055.16.1 Kolano PE d63/90st.

363.559.16.1 Zw��ka symetryczna PE d56/40

363.560.16.1 Zw��ka symetryczna PE d56/50

4 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

3 szt

5 szt

6 szt

3 szt

3 szt

3 szt

9 szt

9 szt

3 szt

3 szt

6 szt

3 szt

3 szt

12 szt

367.581.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d110/90

367.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d110

367.771.16.1 Elektromufa PE d110

367.135.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d110/110

367.561.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d110/50

367.580.16.1 Zw��ka symetryczna PE d110/90

366.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d90

366.771.16.1 Elektromufa PE d90

367.045.16.1 Kolano PE d110/45st.

366.112.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d90/50

366.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d90

366.571.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d90/63

365.571.16.1 Zw��ka niesymetryczna PE d75/63

365.700.16.1 Kielich kompensacyjny PE d75

365.771.16.1 Elektromufa PE d75

365.109.16.1 Trójnik PE sko�ny 45st. d75/40

365.451.16.1 Czyszczak PE prosty 90st. d75

365.570.16.1 Zw��ka symetryczna PE d75/63
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Zestawienie materiałów Pluvia

Nr. artykułu Nazwa artykułu

Numer projektu: 991246a

Nazwa projektu: Inkubator Technologiczny,  Taj�cina

Opis projektu: Data/Czas : 2010-06-30 / 10:24:12

Odpowiedzialny: Geberit Sp. z o.o.

9 szt

24 szt

42 szt

16 szt

5 szt

16 szt

36 szt

30 szt

146 szt

212 szt

114 szt

203,0 m

362.837.26.1 Płytka monta�owa M10

362.862.26.1 Podwieszenie profila monta�owego Pluvia

362.863.26.1 Profil mont.Pluvia

361.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d50

362.826.26.1 Płytka monta�owa 1/2"

362.836.00.1 Pr�t gwintowany M10/0.5m

361.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d50

361.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 1/2"

361.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d50 M10

Mocowanie Pluvia

360.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 1/2"

360.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d40 M10

360.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d40

203,0 m

32 szt

533 szt

22 szt

3 szt

10 szt

89 szt

7 szt

4 szt

4 szt

23 szt

17 szt

6 szt

12 szt

47 szt

15 szt

3 szt

54 szt

367.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d110 1/2"

367.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d110

366.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 M10

366.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d90

367.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d110

365.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d75

366.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d90

366.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"

365.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d75

365.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2"

365.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d75 M10

364.841.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2"

364.843.00.2 Regulowany uchwyt rurowy d63 M10

364.861.00.1 Pluvia-uchwyt rurowy d63

362.864.26.1 EIement ł�cz�cy profile monta�owe Pluvia

362.865.26.1 Klin mont.Pluvia

364.776.16.1 Opaska elektrozgrzewalna PE d63
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Zestawienie materiałów Pluvia

Nr. artykułu Nazwa artykułu

Numer projektu: 991246a

Nazwa projektu: Inkubator Technologiczny,  Taj�cina

Opis projektu: Data/Czas : 2010-06-30 / 10:24:12

Odpowiedzialny: Geberit Sp. z o.o.

31,8 szt

44,5 szt

19 szt

Projekt(y) cz��ciowy(e): 991246_001a; 991246_002a; 991246_003a; 991246_004a; 991246_005a; 991246_006a; 991246_007a; 

991246_008a; 991246_009a; 991246_010a

Projekt: 991246a [\\GDEPFN53\trans_PLWA\23_PM\plgun\0_Data\991246\2010.06.29\991246a.gpp]

Pluvia Akcesoria

356.001.00.1 Isol-mata izolacyjna akustyczna

356.003.00.1 Isol-mata izolacyjna akustyczna samoprzylepna dla rur d56/63

356.004.00.1 Isol-mata izolacyjna akustyczna samoprzylepna dla rur d75
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