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1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej
związanej z montażem i demontażem Digestoriów oraz wymianą częściową urządzeń towarzyszących.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną zrealizowane w ramach modernizacji laboratoriów w obiekcie UOKIK przy ul. Sienkiewicza 3 – w zakresie
wykonania i odbioru robót polegających na montażu instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej związanych z
podłączeniem nowych digestoriów oraz wymianie w istniejącej szafie laboratoryjnej i istniejącym Digestorium.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych i
montażowych.
Specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie ze Specyfikacją związaną z dostawą nowych urządzeń i
wymaganiami z tym związanymi..
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót oraz wymagania dla robót,
ich kontroli i odbioru w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką.
Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie podłączenia nowych wentylatorów dachowych odprowadzających opary
Digestoriów dla nowych czterech urządzeń oraz dwóch istniejących aparatów laboratoryjnych. W ramach niniejszego
zadania należy zdemontować istniejącą instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej wraz z istniejącymi czterema
digestoriami oraz instalację wentylacji jednego istniejącego digestorium i szafy laboratoryjnej.
Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z DTR urządzeń oraz wentylatorów.
1.4.

Określenia podstawowe

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.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza.
Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
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.
Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.
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.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami .
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji DTR urządzeń.
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń
związanych z pracami konserwacyjnymi.
Urządzenia i elementy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie.
Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.

Przewody wentylacyjne Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
b) mur obustronnie otynkowany;
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.
2.2.1.

Urządzenia wetylacyjne Materiały
Dla potrzeb podłączenia digestoriów zastosować wentylatory dachowe antywybuchowe chemoodporne o parametrach
zgodnych z DTR Digestoriów :
Zgodnie z wymaganiami przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami
toksycznymi
pod dygestorium przepływ powietrza przez komorę dygestorium i gwarantujący bezpieczną pracę z substancjami
3
3
toksycznymi pod dygestorium przy przepływie maksimum 570m /h (+/- 5%) oraz 330 m /h (+/- 5%).
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich własności technicznych
2.2.2.

3.
3.1.

SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
3.2.

Sprzęt do wykonywania instalacji klimatyzacji freonowej

Przy montażu należy używać narzędzi stosowanych wyłącznie w układach wentylacyjnych, zapewni to odporność na
wysokie ciśnienie i zapobiegnie przedostawaniu się do układu obcych substancji
4.
4.1.

TRANSPORT
Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy montażu instalacji
wentylacji mechanicznej. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu
wewnętrznego z magazynu budowy.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych. Zaleca się
dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.
Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości
powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane
przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać przepisów
transportowanych.
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki.
4.2.

Transport i przechowywanie aparatów wentylacyjnych.

Wetylatory na miejsce montażu dostarczane są w postaci aparatów zabezpieczonych na czas transportu opakowaniem z
folią bąbelkową i tekturą falistą. Rozładowanie ze środka transportu i transport na placu budowy powinien odbywać się
przy pomocy wózka widłowego.
Dane dotyczące masy i wymiarów poszczególnych wentylatorów podane są na tabliczkach znamionowych. Bezpośrednio
po dostarczeniu urządzenia na miejsce należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji.
W wypadku, kiedy widły podnośnika są zbyt krótkie, należy zastosować nakładki przedłużające.
Wentylatory należy transportować wyłącznie w pozycji ich normalnej pracy i nie należy składować stawiając jeden na
drugim. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte gwarancją i
roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora.
Urządzenia – należy składować w pomieszczeniach, w których:
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- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20ºC
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od 30ºC do + 40ºC
- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające korodująco
na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.1.

Przewody wentylacyjne - Wykonanie

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002.

Przewody wentylacyjne - Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100
mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody
powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający
odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje akustyczne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na
przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne
i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
5.1.1.

a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c) elementów instalacji niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być
takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
5.1.2.
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych
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powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie
umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy stosować wewnątrz przewodów
ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urządzeń czyszczących.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki
lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o
minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
Średnica przewodu
w ściance przewodu
Mm
mm
D
A
B
200≤d≤315
300
100
315<d≤500
400
200
>500
500
400
1)

1)

600

500

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
Średnica przewodu
w ściance przewodu
Mm
mm
s1)
A
B
≤200
300
100
200<sd≤500
400
200
>500
500
400
2)

1)
2)

600

500

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż
minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób
otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
f) filtry (z dwóch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap
pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana
o
lub łuki o kącie większym niż 45 , a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być
większa niż 10 m.
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W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne
w odstępach nie większych niż 6 m.
5.2.

Wentylatory

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku
(przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.)
oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w
połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny być tak
zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania
wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatorów z przekładnią pasową).
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami.
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.
Przygotowanie wentylacji do rozruchu
Rozruch przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać
ważne
czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy:
wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,
odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,
wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,
a) instalacja elektryczna
5.2.1.

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić
prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii
elektrycznej.
b) filtry kieszeniowe
Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić
nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.
e) wentylatory
Przed uruchomieniem wentylator wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy
sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po
jego uruchomieniu.
Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia
elektrycznego należy sprawdzić:
podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),
sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,
przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich
ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów elektrycznych,
sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na
obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia.
5.3.

Filtry powietrza

Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu
filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mogą być:
- mocowane w przegrodzie,
- zamontowane w sieci przewodów.
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza
na filtr. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed
zabrudzeniem.
5.4.

Wywiewniki

Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
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Przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych
zmian kierunków. W przypadku łączenia wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie
należy:
- zgniatać tych przewodów,
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów
bez uszkodzenia elementów przegrody. Wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac
budowlanych.
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
5.5.

Wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np.
przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory wlotowe wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków,
liści itp.
Wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
5.6.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający
trwałe zablokowanie dzwigni 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.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
5.7.

Tłumiki hałasu

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym:
- kierunek przepływu powietrza,
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ).
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować w
przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od
pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
5.8.

Okablowanie w miejscu instalacji

- okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane przez uprawnionego elektryka
- okablowanie musi być montowane zgodnie z instrukcja montażową
5.9.

Testowanie

- testy instalacji wykonać zgodnie z instrukcją serwisowa producenta
- po zakończeniu testowania należy normalnie uruchomić urządzenie i sprawdzić
Kierunki i moce podmuchu z wentylatorów urządzenia wewnętrznego
5.10.

Demontaż istniejącej instalacji wentylacji

Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej polega na demontażu kanałów, kratek, podpór i
podwieszeń pod kanały prowadzone pod stropem pomieszczeń oraz wentylatorów dachowych.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła,
nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
6.1.1.
Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e) Określenie strumienia powietrza na każdym wywiewniku; jeśli to konieczne,
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
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h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
i) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
j) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
6.1.2.
Procedura prac
6.2.2.1. Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez
poszczególne układy instalacji do całych instalacji.
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. Powyższe
powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu
regulacji.
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające
poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia
prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym
a działaniem tych urządzeń.
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie
działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy
regulatora.
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
Zakres ilościowy sprawdzenia działania instalacji określono w punkcie 4.3.2.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji
wstępnej instalacji.
6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
6.2.2.3. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.
6.2.2.4. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach:
b) Dostępność do sieci przewodów.
6.2.2.5. Kontrola działania wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w
poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie).
6.2.2.6. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych
wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a) Działania włącznika rozruchowego;
b) Działania klap pożarowych (wyzwalanie);
c) Działania regulacji strumienia powietrza;
6.2.

Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry i wielkości zadane zgodnie z
wymaganiami,
6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy 3.
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Funkcje instalacji
FZ
1
1
0
1
2
0
1
FH
1
1
1
1
1
1
1
F FHM
1
1
1
1
1
1
1
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie
0 – pomiar nie jest konieczny; 1 – wykonać w każdym przypadku; 2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie
F – filtracja (jeżeli występuje)
H – ogrzewanie
M – mieszania
Z – bez żadnego procesu termodynamicznego

Prędkość powietrza w pomieszczeniu

Poziom dźwięku A

Temperatura powietrza nawiewanego **) i
temperatura powietrza w pomieszczeniu

Strumień objętości powietrza
nawiewanego i wywiewanego

Pomieszczenie

Opór przepływu na filtrze

Temperatura powietrza *)

Pobór prądu silnika

Parametry

Instalacja

Strumień objętości powietrza *)

Tablica 3. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Miejsce pomiaru

0
2
2

6.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania
6.3.2.1. Wymagania ogólne
W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej
procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności
dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowego.
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed rozpoczęciem montażu instalacji i
stanowić jeden z czterech poziomów, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w
umowie lub projekcie, należy stosować poziom A.
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, o ile nie dokonano
innych uzgodnień.
6.3.2.2. Określenia
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który powinien być sprawdzony,
lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), które powinny być zmierzone.
Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji (wentylatory, nawiewniki
powietrza, fan-coile itp.), których funkcje są tego samego rodzaju i które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w
tym samym rzędzie wielkości.
6.3.2.3. Zakres ilościowy
.
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 4. Wzory
dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n ≥ 10.
Tablica 4. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji
Poziom wykonania
pomiarów kontrolnych i
kontroli działania
A
B
C
D

Wzór do obliczenia zakresu
p = 1,6 x n0,4
p = 2,23 x n0,45
p = 3,16 x n0,5
p=n

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5:
p - liczba podobnych elementów wybranych do badań;
n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji

Zakres ilościowy i jakościowy pomiarów należy uzgodnić z Inwestorem.
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne, jeśli są identyczne i ich
parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie wywiewniki powietrza tego samego
rodzaju, które obsługują pomieszczenia porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne
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lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza.
Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w podobny sposób, to wtedy
ogólną liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo podziału na oddzielne instalacje.
6.3.2.4. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów
i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych.
2
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe
pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania
ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków.
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne,
chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach
projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być
uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów
Parametr
Niepewność
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu
± 10 %
Strumień objętości powietrza w całej instalacji
± 10 %
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi
± 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi
± 0,1 ºC
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu
± 0,1 dB(A)
*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak również wszystkie
błędy pomiarowe

Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one określone w
projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych
niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami.
6.3.2.5. Pomiary specjalne
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z wystarczającą
dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne.
Program pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione
w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników.
Uzgodnienia te powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji.
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy o
tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W pewnych przypadkach
może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych.
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym warunkom. W
przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich
parametrów w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki
projektowe.
7.

OBMIAR ROBÓT
1. Jednostką obmiaru instalacji wentylacji jest:
2

m;

7.1.



mm,



szt

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać następujące
ustalenia:
a)Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz określenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany;
b)Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem
protokołu z badań;
c) Parametry podstawowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);
d)Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);
e)Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi (wg tablicy 5);
f)Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;
g)Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie
instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane (np. przez
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powołanie się na projekt techniczny instalacji).
Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i
ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych
urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599
8.2.

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z
montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z wymaganiami inwestora oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją DTR urządzeń, zarówno w zakresie
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać
następujące badania:
8.2.1. Badanie ogólne
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń i systemu odprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
8.2.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
1) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
8.2.3. Badanie filtrów powietrza
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu
płynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f) Sprawdzenie czystości filtra.
8.2.4. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.2.5. Badanie wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.2.6. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
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d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemienia;
- schematów połączeń w obudowach.
8.2.7. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Czas działania;
d) Rodzaj stosowanych elementów wywiewnych;
e) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
f) Klasa filtrów
g) Sumaryczna moc elektryczna;
h) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
i) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
8.2.8. Wykaz dokumentów inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat
oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym
certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy) .
8.2.9. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi
instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji;
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące,
regulatory, styczniki, wyłączniki);
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót
Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.










Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania
Prace pomiarowe i przygotowawcze
Oznakowanie robót
Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór
Wykonanie prób, rozruchu i regulacji
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji
Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi
montaż kształtek, uszczelnienie połączeń międzykanałowych, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji
projektowej

montaż elementów przyłączeniowych (flex) oraz urządzeń końcowych

montaż zawiesi i uchwytów

wykonanie izolacji termicznych kanałów

wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poż)

dla wentylatorów: montaż wentylatorów, króćców elastycznych, tłumików, przepustnic, redukcji, oznakowania,
wykonanie automatyki i regulacji, próby i rozruchu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymiary.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym –
Wymiary.
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających.
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne.
ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe.
PN-EN 1057 : 1999 – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
Wytyczne techniczne oraz DTR opracowane przez producenta urządzeń
„Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych”; Zeszyt 5 Wymagań Technicznych COBRTI
INSTAL z września 2002 r., zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego właściwe dla kategorii budynku
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