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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  

budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 

realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego 

II etap w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz 

 instalacji ch!odzenia 

 

SST-S4 INSTALACJA WENTYLACJI, 

KLIMATYZACJI ORAZ CH"ODZENIA 
 

1.Wst#p 
 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 

i odbioru robót zwianych z instalacj  wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji ch!odzenia  

w projektowanym budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej 

realizowanego w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego II etap. 

 

1.1.1.Zakres robót 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej oraz 

instalacji ch!odzenia na podstawie Dokumentacji Projektowej zawieraj cej rysunki robocze 

ww. instalacji w zakresie: 

 Instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz ch!odzenia 

 

 

1.1.1. Charakterystyka techniczna robót zwi zanych z wykonaniem instalacji 

wentylacji i klimatyzacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji ch!odzenia 

 

 Monta" kana!ów wentylacyjnych z p!yt CLIMAVER – A2 PLUS. 

 Monta" kratek wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych z przepustnic  regulacyjn  

i kierownicami. 

 Monta" centrali nawiewno – wywiewnej typu roof-top 1xBAH 035 SNM (lub 

równowa"nej) z wbudowanym agregatem ch!odniczym o wydajno#ci: 

V=6100 m
3
/h. 

 Monta" centrali nawiewno – wywiewnej typu roof-top 1xBAH 035 SNM (lub 

równowa"nej) z wbudowanym agregatem ch!odniczym o wydajno#ci: 

V=6600 m
3
/h. 

 Monta" przepustnic 

 Monta" t!umików akustycznych 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3.Zakres robót obj#tych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych  

z monta"em elementów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w projektowanym 

budynku jak p.1.1. 

Zaprojektowano dwa uk!ady wentylacji i klimatyzacji oparte na centralach wentylacyjnych 

nawiewno-wywiewnych typu Rooftop. 

 

1.4.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako#$ wykonania oraz za zgodno#$ robót  

z dokumentacj  projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami In"yniera. 

 

2.Materia!y 
 

Materia!y do wykonania robót monta"owych wentylacji i klimatyzacji nale"y stosowa$ 

zgodnie z Dokumentacj  Projektow  – opisem technicznym i rysunkami. 

 

 Kana!y wentylacyjne na dachu z blachy stalowej ocynkowanej typu A-I. 

 Kana!y wentylacyjne z p!yt wewn trz budynku CLIMAVER – A2 PLUS 

 Zszywki s!u" ce do ! czenia pow!ok paroizolacyjnych p!yt 

 Ta#ma samoprzylepna aluminiowa ( Climaver lub UL-181 A-P) 

 Profile aluminiowe typu PERFIVER-L i PERFIVER-H. 

 Kratki nawiewne i wywiewne N-IV z przepustnic  regulacyjn  

 Izolacja gr. 15mm z we!ny mineralnej 

 Centrala nawiewno – wywiewna typu roof-top 1xBAH 035 SNM (lub 

równowa"nej) z wbudowanym agregatem ch!odniczym o wydajno#ci: 

V=6100 m
3
/h 

 Centrala nawiewno – wywiewna typu roof-top 1xBAH 035 SNM (lub 

równowa"nej) z wbudowanym agregatem ch!odniczym o wydajno#ci: 

V=6100 m
3
/h. 

 

 

Kana!y instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

 

P!yty CLIMAVER s  sztywnymi p!ytami wykonanymi z g%sto sprasowanych w!ókien 

szklanych po! czonych "ywica termoutwardzaln , pokrytymi od strony zewn%trznej 

wzmocnion  foli  aluminiow  stanowi c  barier% powietrzn   i posiadaj cymi ró"norodne 

pow!oki od strony przep!ywaj cego powietrza. W rozpatrywanym przypadku zastosowano 

p!yty typu A2 PLUS. P!yty s!u"  do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie  

i akustycznie przewodów o przekrojach prostok tnych s!u" cych do przesy!u powietrza  

w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Warunki stosowania  p!yt  

w przedmiotowej instalacji spe!niaj  i nie przekraczaj  warunków brzegowych tj. t=120°C, 

V=20m/s i &pSt=800 Pa. Do wykonania przewodów w systemie CLIMAVER potrzebne s  

równie" nast%puj ce materia!y pomocnicze:  

 zszywki do ! czenia ze sob  dwóch pow!ok paraizolacyjnych ( pomagaj c w ten 

sposób we wst%pnym formowaniu przewodów,  
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 ta#my aluminiowej CLIMAVER samoprzylepnej ( szeroko#$ 50mm ) do 

zewn%trznego uszczelniania oraz ! czenia poszczególnych sekcji przewodów,  

 klej akrylowy CLIMAVER do p!yt z we!ny szklanej stosowany przy 

wykonywaniu kszta!tek – nadaj c im wi%ksz  sztywno#$,  

 profile aluminiowe PERFIVER – L maj ce na celu wzmacnia$ i uszczelnia$ 

wewn%trzne ! czenia przewodów ( profil ten czyni przewody odporne na 

czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie. Stosowanie profili jest 

konieczne przy wykonywaniu przewodów, w których ci#nienie b%dzie wi%ksze 

ni" 500 Pa.)  

 profile aluminiowe PERFIVER – H, s!u"  do obrabiania wszelkich brzegów p!yt 

w przypadku po! cze' urz dze' klimatyzacyjnych, kratek, dyfuzorów, 

przepustnic, klap po"arowych itp. 

 zu"ycie materia!ów pomocniczych na 100m
2
 p!yty wynosi #rednio: 5 rolek 

ta#my aluminiowej, 1 paczka zszywek i 2 butelki kleju. 

 Dodatkowa izolacja kana!ów wentylacyjnych o gr. 15mm z we!ny mineralnej, 

 

Elastyczne izolowane przewody wentylacyjne Alnor ISODUCT wykonane s  z szczelnego 

r%kawa z folii aluminiowej wzmacnianej zatopiona siatk  z w!ókien poliestrowych oraz 

we!ny szklanej gr.32mm. Przewody s!u"  do po! czenia elastycznego kana!ów g!ównych 

rozprowadzaj cych z nawiewnikami i wywiewnikami. Przewody posiadaj  wszystkie 

wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Uzbrojenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

 

W ramach projektowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przewidziano 

nast%puj ce elementy regulacyjne, nawiewne i wyci gowe: 

 

 przepustnice wielop!aszczyznowe typu PW-II z r%czn  regulacj  

 przepustnice jedno i wielop!aszczyznowe przy kratkach i anemostatach 

nawiewnych i wywiewnych zintegrowane z nawiewnikami i wywiewnikami 

 Kratki nawiewne N-IV ( lub równowa"ne ) przepustnic  regulacyjn  

 Kratki wywiewne W-IV ( lub równowa"ne ) przepustnic  regulacyjn  

 

Instalacja ch!odzenia 

Zadaniem instalacji ch!odzenia jest odprowadzenie zysków ciep!a. Projekt ch!odzenia 

wykonano w oparciu o instalacje ch!odnicz  z bezpo#rednim odparowaniem czynnika 

ch!odniczego. System ch!odzenia wykorzystuje wysokoefektywny czynnik ch!odniczy 

R410A, który nie dzia!a niszcz co na warstw% ozonow . Stosowanie tego czynnika 

zapewnia zwi%kszon  efektywno#$ energetyczn , wydajno#$ systemu oraz transfer ciep!a 

(ch!odu), co w efekcie wp!ywa na redukcj% rozmiarów instalacji (kosztów monta"u). 

Instalacj% ch!odnicz  nale"y wykona$ z rur miedzianych (nale"y zabezpieczy$ rury przed 

dostaniem si% do wewn trz wody lub kurzu). Do monta"u nale"y u"y$ trójników 

monta"owych oraz zaworów rozpr%"nych (monta" zaworu rozpr%"nego w odleg!o#ci do  

2 m od jednostki wewn%trznej) dostarczonych w komplecie z urz dzeniami przez 

producenta. Przewody podczas lutowania musz  by$ wype!nione suchym azotem, aby nie 

tworzy!a si% utleniona pow!oka na wewn%trznej powierzchni przewodów.  

Przewody nale"y izolowa$ izolacj  ciepln  z otuliny zimnochronnej z Panki polietylenowo-

kauczukowej typu Thermaflex A/C, wspó!czynnik przewodzenia ciep!a otuliny 0,034 
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W/mK. Ka"da rura powinna by$ izolowana osobno. Wszystkie po! czenia odcinków 

izolacji nale"y skleja$ doczo!owo. Stosowa$ nale"y klej Thermaglue. Miejsca po! cze' 

dodatkowo zabezpieczy$ ta#m  Thermatape AC. 

 

W projektowanym obiekcie zaprojektowano trzy systemy: 

 

1 system – jednostka zewn%trzna i wewn%trzna kasetonowa typu DHM 12N firmy 

LENNOX (lub równowa"ne) 

  

2 system dla serwerowni – podwójny system dzia!aj cy naprzemiennie jednostka 

zewn%trzna i wewn%trzna #cienna typu GHM 18 NLA  firmy LENNOX (lub 

równowa"ne) 

 

3 system – jednostka zewn%trzna i wewn%trzna kasetonowa typu GHM 9NLA firmy 

LENNOX (lub równowa"ne) 

 

Instalacja wyci gowa z odci gów miejscowych oraz wentylacja awaryjna 

Zadaniem odci gów miejscowych jest wentylacja dygestoriów natomiast wentylacja 

wyci gowa awaryjna jest zintegrowana z czujnikami LPG oraz st%"enia oparów benzyny. 

W projektowanym obiekcie zaprojektowano nast%puj ce systemy: 

1 uk!ad w pomieszczeniu pracowni materia!ów kompozytowych LMKiP dwa uk!ady 

odci gów miejscowych  z okapów z wykorzystaniem wentylatorów wyci gowych typu 

WDEx-16-138 firmy Juwent (lub równowa"ne) 

 

2 uk!ad w pomieszczeniu pracowni materia!ów kompozytowych LMKiP z dwóch 

dygestoriów odci g zaprojektowano z wykorzystaniem wentylatora wyci gowego typu 

WD-20-J-1380-K firmy Juwent (lub równowa"ne) 

 

3 uk!ad w pomieszczeniu pracowni materia!ów kompozytowych LMKiP wentylacja 

wyci gowa-awaryjna uruchamiana automatycznie detektorem LPG DEX 15/N firmy 

Gazex (lub równowa"ne) uk!ad zako'czony wentylatorem dachowym typu WDEx-40-

700 firmy Juwent (lub równowa"ne) 

 

4 uk!ad w pomieszczeniu pracowni materia!ów polimerowych LMKiP2 i pracowni 

auksetyków LMKiP1 zaprojektowano dwa odci gi miejscowe z okapów  

z wykorzystaniem wentylatorów wyci gowych typu WD-20-J-900 firmy Juwent (lub 

równowa"ne) 

 

5 uk!ad w pomieszczeniu pracowni bada' silników t!okowych LKWP2 wentylacja 

wyci gowa-awaryjna uruchamiana automatycznie czujnikiem nadmiernego st%"enia 

oparów benzyny typu DEX 31K firmy Gazex (lub równowa"ne) uk!ad zako'czony 

wentylatorem dachowym typu WDEx-16-1380 firmy Juwent (lub równowa"ne)  

 

6 uk!ad w pomieszczeniu pracowni bada' silników t!okowych LKWP2 zaprojektowano 

odci g spalin typu NTP-B z wentylatorem N16 firmy Nederman (lub równowa"ne) 
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3.Sprz#t 
 

Do wykonania robót monta"owych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz 

ch!odzenia proponuje si% u"y$ nast%puj cego sprz%tu, zgodnie z technologi  za!o"on   

w dokumentacji projektowej: 

 

 Samochód dostawczy 0.9t 

 (uraw samochodowy 4.0t 

 Wyci garka mechaniczna z nap%dem elektrycznym 1.6-3.2t 

 Zestaw narz%dzi CLIMAVER MM do monta"u kana!ów i k towników. 

 

 

4.Wykonanie robót 
 

Wszelkie prace monta"owe wykona$ zgodnie z:  

 

 „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Monta"owych” t. II  Instalacje Sanitarne i Przemys!owe 

 Instrukcj  monta"u kana!ów wentylacyjnych w systemie CLIMAVER 

 obowi zuj cymi Normami i przepisami szczegó!owymi dotycz cymi instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 Centrale i wentylatory dachowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR 

producentów poszczególnych urz dze' oraz ich zalece' 

 Kana!y pionowe biegn ce w szachtach wentylacyjnych wykonywanych  

w technologii wylewanych #cian "elbetowych lub betonowych, nale"y montowa$ na 

etapie wykonywania ww. robót betoniarskich. 

 

5.Kontrola jako$ci 
 

5.1. Kontrola jako$ci materia!ów 

 

Wszystkie materia!y do wykonywania robót musz  odpowiada$ wymaganiom dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada$ #wiadectwa jako#ci 

producentów i uzyska$ akceptacj% In"yniera. 

 

5.2. Kontrola jako$ci robót 

 

Kontrola jako#ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno#ci wykonania robót  

z Dokumentacja Techniczn , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami In"yniera. Kontroli 

jako#ci podlega wykonanie: 

 

 Usytuowanie i w!a#ciwe pod! czenie kana!ów do projektowanych urz dze' i central 

wentylacyjnych 

 Usytuowanie i osadzenie wentylatorów dachowych  

 Szczelno#ci instalacji nawiewno-wyci gowej  

 Rozruchów technologicznych w!a#ciwych urz dze' ( central, wentylatorów, itp.) 

 Sprawdzenie parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego w zakresie 

projektowanych parametrów 
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 Tras prowadzenia kana!ów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakresie 

zgodno#ci z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn  

 Regulacji hydraulicznej jako#ciowo – ilo#ciowej rozp!ywów powietrza  

w projektowanej instalacji. 

 

 

6.Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru poszczególnych prac s : 

 

m
2
 – kszta!tki i kana!y wentylacyjne prostok tne wykonywane z p!yt CLIMAVER oraz  

        kana!y wentylacyjne i kszta!tki z blachy stalowej ocynkowane typu A-I. 

 

szt – elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej: przepustnice, kratki  

         nawiewne i wywiewne, regulatory przep!ywu itp. 

 

kpl – centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe. 

 

 

7.Odbiór robót 
 

 7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Odbioru dokona$ zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta"owych” t. II  Instalacje Sanitarne i Przemys!owe. 

 

7.2.Sprawdzenie jako$ci wykonanych robót 

 

 Sprawdzenie jako#ci wykonanych robót obejmuje ocen%: 

 Prawid!owo#ci wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacj  Projektow   

i Specyfikacj  Techniczn . 

 Prawid!owo#ci wykonania po! cze' kana!ów wykonanych z p!yt i ich 

szczelno#ci. 

 Jako#ci zastosowanych materia!ów instalacyjnych. 

 Prób szczelno#ci instalacji potwierdzonej protoko!em z bada'. 

 Lokalizacji urz dze' regulacyjnych. 

 Potwierdzenie protokolarne regulacji rozp!ywów powietrza w instalacji 

wentylacyjnej nawiewnej jak i wywiewnej. 

 Zgodno#ci rozstawów elementów mocuj cych przewody wentylacyjne do 

przegród budowlanych zgodnych z zaleceniami producenta kana!ów. 

 

 

8.Przepisy zwi zane z instalacj  wentylacji 
 

8.1. Normy 

 

1.  PN-EN 1505:2001    

     Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta!tki wentylacyjne z blachy o przekroju  
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     prostok tnym. Wymiary 

2.  PN-EN 1506:2001     

     Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta!tki wentylacyjne z blachy o przekroju  

     ko!owym. Wymiary 

3.  PN-EN 1886:2001   

      Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.  W!a#ciwo#ci  

      mechaniczne 

4.  PN-EN 13182:2004  

     Wentylacja budynków. Wymagania dotycz ce przyrz dów do pomiaru pr%dko#ci  

     powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

5.  PN-EN 12220:2001   

     Wentylacja budynków. Sie$ przewodów. Wymiary ko!nierzy o przekroju ko!owym do  

     wentylacji ogólnej 

6.  PN-EN 12236:2003  

     Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.  

     Wymagania wytrzyma!o#ciowe 

7.  PN-EN 12237:2004 (U)   Wentylacja budynków. Sie$ przewodów. Wytrzyma!o#$ i 

szczelno#$ przewodów z blachy o przekroju ko!owym 

8.  PN-EN 12599:2002  

     Wentylacja budynków. Procedury bada' i metody pomiarowe dotycz ce odbioru  

     wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

9.  PN-EN 12599:2002/AC:2004 

     Wentylacja budynków. Procedury bada' i metody pomiarowe dotycz ce odbioru  

      wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

10. PN-EN 12792:2004 (U) 

      Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

11. PN-EN 13053:2004   

      Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i  

       charakterystyki dzia!ania urz dze', elementów sk!adowych i sekcji 

12. PN-EN 13142:2004 (U)  

      Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe   

      charakterystyki dzia!ania 

13. PN-EN 13180:2004  

      Wentylacja budynków. Sie$ przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne    

      dotycz ce przewodów gi%tkich 

14. PN-EN 13403:2004 (U)  

      Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sie$  przewodów wykonana z p!yt  

       izolacyjnych 

15. PN-EN 13465:2004 (U)  

      Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do okre#lenia  przep!ywów powietrza w    

      pomieszczeniach 

16. PN-EN 14134:2004 (U) 

      Wentylacja budynków. Badanie w!a#ciwo#ci i prawid!owo#ci dzia!ania instalacji  

      wentylacji w budynkach mieszkalnych 

17. PN-EN 14239:2004 (U) 

      Wentylacja budynków. Sie$ przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 

18. PN-89/B-01410 

      Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 

19. PN-76/B-03420 
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 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn%trznego 

20. PN-78/B-03421 

 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn%trznego w  

       pomieszczeniach przeznaczonych do sta!ego przebywania ludzi 

21.  PN-83/B-03430 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u"yteczno#ci  

       publicznej. Wymagania 

22.  PN-83/B-03430/Az3:2000 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u"yteczno#ci  

       publicznej. Wymagania (Zmiana Az3) 

23.  PN-73/B-03431 

 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

24.  PN-67/B-03432 

 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemys!owym. Wymagania  

        techniczne 

25.  PN-B-03434:1999 

 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

26.  PN-B-76001:1996 

 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno#$. Wymagania i badania 

27.  PN-B-76002:1996 

 Wentylacja. Po! czenia urz dze', przewodów i kszta!tek wentylacyjnych blaszanych 

 

 
 

 

UWAGI KO%COWE 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz dzenia oferty na 

wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporz dzenia 

oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna& si# z projektem instalacji 

sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  
 

 

 

                                                                                                             Opracowa! :  
                                                                                                             mgr in". W. Szymczak 

                                                                                                             nr uprawnie': S-64/94 

 


