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Oświadczenie 
Oświadczamy zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy – 

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888), że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 
1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczeń w 

budynku administracyjnym MPEC przy ul. Kochanowskiego 25 w Rzeszowie. 

 

2. Charakterystyka obiektu 
Projekt dotyczy 1-piętrowego budynku przy ul. Kochanowskiego 25  

w Rzeszowie. Pomieszczenia parteru objęte opracowaniem nie posiadają 

sufitów podwieszanych. Na piętrze w większości pomieszczeń sufit podwieszany 

kasetonowy. Wysokość pomieszczeń na parterze i na 1 piętrze waha się pomiędzy 

2,71 i 2,78 m. Instalacja klimatyzacji będzie prowadzona nad sufitami i docelowo 

zostanie zabudowana sufitami podwieszanymi lub obudowana płytami g-k. Budynek 

posiada wentylację grawitacyjną, brak wentylacji mechanicznej. 

 

3. Podstawa opracowania 
- uzgodnienia z Inwestorem 

- rzuty architektoniczne po inwentaryzacji, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności: 

Prawo Budowlane, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami. 

PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego. 

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

- parametry powietrza zewnętrznego: 

- zima – 20° C , φ = 100% 

- lato + 32° C , φ = 45%. 

Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: 

- zima wynikowa 

- lato + 24° C ± 2 °C 

 

 



4. Opis instalacji klimatyzacji 
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych zostanie zrealizowana w oparciu o 2 

niezależne systemy typu DVM (VRF) prod. SAMSUNG.. Dokładny rozdział pokazano 

w tabeli obliczeń oraz doboru urządzeń. Wszystkie systemy w oparciu o czynnik 

chłodniczy R410A. Systemy VRF wyposażone są w automatyczny restart po zaniku 

zasilania. 

Na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora oraz w wyniku 

przeprowadzonych obliczeń zysków ciepła dobrano klimatyzatory ścienne i 

kasetonowe (parter) oraz klimatyzatory kasetonowe (I piętro) w układzie VRF prod. 

SAMSUNG, które będą obniżały temperaturę do zadanego poziomu. System 

sterowania jednostką VRF pozwala na płynną kontrolę wydajności w zakresie 10-

130% w zależności od obciążenia termicznego, dzięki zastosowaniu 

zoptymalizowanego algorytmu sterującego pracą sprężarki inwerterowej. Dzięki 

takiemu sterowaniu silnikiem wentylatora jednostki zewnętrznej system zapewnia 

niski poziom hałasu, efektywne i szybkie ogrzewanie, schładzanie oraz minimalne 

zużycie energii elektrycznej. 

Zaprojektowane klimatyzatory w rozpatrywanych pomieszczeniach są modelami 

chłodząco-grzewczymi przygotowanymi do pracy całorocznej, czyli mogą pracować 

w funkcji chłodzenia w zakresie temperatur -5°C do 48°C oraz w funkcji grzania w 

zakresie temperatur -25°C do 24°C. Wszystkie jednostki wewnętrzne podłączone do 

jednej jednostki zewnętrznej muszą pracować tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w 

trybie chłodzenia lub wszystkie w trybie grzania. 

Jednostki zewnętrzne zaprojektowanych systemów VRF zostaną posadowione na 

ścianie wschodniej  na konstrukcji wsporczej 1 m nad poziomem terenu.  Jednostki 

zewnętrzne będą połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą rur 

chłodniczych oraz kabli zasilających i sterowniczych zgodnie z wytycznymi 

elektrycznymi producenta. 

Jednostki wewnętrzne ścienne zostaną zamontowane na ścianach nie wyżej niż 8 

cm od sufitu. Montaż jednostek kasetonowych należy dostosować do poziomu 

sufitów podwieszanych. Jednostki zewnętrzne ponadto zostaną osadzone na 

podkładkach antywibracyjnych w celu ograniczenia hałasu i przenoszenia drgań na 

konstrukcję. Podkładki antywibracyjne są dostarczane w cenie klimatyzatorów. 

Szczegółowe informacje techniczne zaprojektowanych klimatyzatorów na 



załączonych kartach katalogowych. Lokalizację jednostek wewnętrznych i 

zewnętrznych klimatyzatorów pokazano na rysunkach. 

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika 

chłodniczego R410A wg PN EN 12735-1. Przewody mocować do stropu lub ścian 

przy pomocy uchwytów z wkładką termiczną- gumową. Wszystkie przewody 

zaizolować termicznie otulinami do przewodów chłodniczych np. Thermaflex AC Coil 

gr. 6÷13mm. Otuliny łączyć przy pomocy klejenia dla pełnej szczelności izolacji. 

Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań. Przejścia przez przegrody 

budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych pianką PU. 

Instalację skroplin należy wykonać w systemie klejonym Nibco. Rurociągi prowadzić 

ze spadkiem min. 2% w kierunku odpływu. Odprowadzenie skroplin przewidziano 

grawitacyjnie – dla instalacji parteru przewidziano odprowadzenie skroplin na poziom 

terenu w pobliżu jednostek zewnętrznych, natomiast dla instalacji na piętrze 

przewidziano włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Przed włączeniem do 

kanalizacji należy przewidzieć syfon antyzapachowy z łatwym dostępem i 

możliwością czyszczenia. 

 

4.1 Część elektryczna  
Komunikacja pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi odbywa 

się za pomocą przewodów ekranowanych typu LIYCY 2x1mm2, prowadzone razem z 

instalacją chłodniczą zgodnie z instrukcją producenta.  

Zasilanie jednostek zewnętrznych  przewiduje się wykonać odrębnymi 

wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy głównej budynku 

Rnn.  

Jednostkę zewnętrzną parteru zasilić przewodem YDY 5x4mm2 i 

zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym typu S303C20. 

Jednostkę zewnętrzną piętra zasilić przewodem YDY 5x4mm2 i zabezpieczyć 

wyłącznikiem instalacyjnym typu S303C25. 

Do zasilania jednostek wewnętrznych zastosować przewody typu YDY 

3x2,5mm2. WLZ dla jednostek zewnętrznych parteru wyprowadzić z naściennej 

rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatu i zabezpieczyć wyłącznikiem 

instalacyjnym typu S301C10. 

WLZ dla jednostek wewnętrznych na piętrze wyprowadzić z rozdzielnicy 

podtynkowej  RK zlokalizowanej w korytarzu.  



Szczegółowe dane elektryczne znajdują w projekcie doborowym dołączonym 

do projektu. 

Sterowanie klimatyzatorami przewidziano pilotami bezprzewodowymi na 

podczerwień z poziomu każdego pomieszczenia. Lokalizację jednostek 

wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów pokazano na rzutach budynku. 

Dodatkowo zaprojektowano możliwość zdalnego sterowania układami klimatyzacji za 

pomocą serwera klimatyzacji typu DMS-2. Linię komunikacyjną jednostek 

zewnętrznych należy podłączyć do wybranego portu serwera za pomocą 

dwużyłowego przewodu ekranowanego np. LIYCY 2x1mm2 oraz podłączyć sieć 

Ethernet istniejącą w budynku. Łączenie z serwerem klimatyzacji następuje po 

podaniu właściwego numeru IP za pomocą przeglądarki www. 

 

5. Elementy instalacji 
- klimatyzatory marki SAMSUNG  

- systemowe wsporniki pod klimatyzatory typu split, 

- systemowe trójniki systemu DVM, 

- rury chłodnicze miedziane preizolowane 

- rury do odprowadzenia skroplin PVC-U np. NIBCO 

- przewody komunikacyjne i zasilające 

 

6. Zagadnienia ppoż. 
Pomieszczenia objęte zakresem opracowania znajdują się w jednej strefie 

ppoż.. Wszystkie prace na obiekcie należy wykonać zgodnie z przepisami ppoż. 

 

7. Zagadnienia B.H.P. 
Prace montażowe należy wykonać z zachowaniem przepisów zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47 poz. 401. Inwestor powinien 

przeszkolić pracowników i wywiesić instrukcję pracy klimatyzacji. Prace remontowe  

powinny dokonywać tylko osoby z uprawnieniami SEP i FGAZ. 

 

8. Warunki wykonania 
Instalację należy wykonać zgodnie ze schematami chłodniczymi i 

elektrycznymi załączonymi do projektu. Połączenia rurociągów miedzianych i 



trójników systemowych należy wykonywać techniką lutowania twardego w osłonie 

gazu obojętnego np. azotu. Firma wykonująca instalację winna posiadać certyfikat 

firmowy FGAZ, a jej pracownicy personalne certyfikaty FGAZ oraz uprawnienia SEP 
gr. I i II.  

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne 

ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. 

Dla czynnika chłodniczego R410A ciśnienie próby powinno wynosić 4,1 MPa i trwać 

24 godziny. Próby należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje 

ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska. Część 2: projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 

dokumentowanie . 

Po pozytywnej próbie szczelności, instalację należy wypłukać czynnikiem 

chłodniczym przy użyciu stacji FRI3 OIL w celu oczyszczenia instalacji z tlenków 

powstałych podczas lutowania rurociągów i ewentualnych zanieczyszczeń 

mechanicznych. Operację płukania powierzyć firmie posiadającej certyfikat szkolenia 

w zakresie obsługi stacji FRI 3 OIL. Po operacji płukania, instalację osuszyć 

próżniowo do ciśnienia min. -0,1MPa i potwierdzić stabilność próżni w okresie 4 

godzin. Następnie napełnić roboczym czynnikiem chłodniczym R410A. 

 

9. Odbiór robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne oraz zgodnie 

normą PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziębnicze i pompy ciepła . Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: projektowanie, 

budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. Przy wykonywaniu robót 

niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez Wykonawcę a także 

Inspektora Nadzoru. Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru 

inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy Robót. Odbiorowi robót 

podlega sprawdzenie: - zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową , odbiór 

próby szczelności, jakości izolacji zimnochronnej, wydajności ziębniczej urządzeń w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

Na podstawie protokołów z uruchomienia układów klimatyzacji Inwestor winien 
w terminie 14 dni od ich przekazania zgłosić instalacje klimatyzacji w 
Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). 



10. Prace towarzyszące 
- budowlane: 

- wykonanie przebić konstrukcyjnych, 

- zapewnienie dostępu rewizyjnego do urządzeń montowanych w przestrzeni 

  między sufitowej 

- elektryczne: 

- zabezpieczenie, doprowadzenie i podłączenie klimatyzatorów do sieci elektrycznej, 

- okablowanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie zasilania i 

komunikacji 

 

II.OBLICZENIA I DOBÓR KLIMATYZATORÓW 
PARTER 
Nr 
pom
. 

Nazwa pom. Piętro Kier Pow. 
m2 

Wys. 

m 
Kub. 
m3 

Zyski 
kW 

Dobór Qchł 
kW 

1. Biuro parter N 17,83 3,0 53,4 1,06 AM022TNVDKH/EU 2,2 
2. Szatnia parter N 22,99 3,0 68,9 1,37 AM022TNVDKH/EU 2,2 
3. Pom. socjalne parter N 17,52 3,0 52,5 1,05 AM022TNVDKH/EU 2,2 
4. Warsztat TEE parter S 30,55 3,0 91,6 1,83 AM036TNVDKH/EU 3,6 
5. Świetlica parter S 31,59 3,0 94,7 1,89 AM036TNVDKH/EU 3,6 
6. Dyspozytornia parter S 30,87 3,0 92,6 1,85 AM036NNNDEH/EU 3,6 
7. Biuro kier. parter S 10,3 3,0 30,9 0,61 AM015TNVDKH/EU 1,5 

Razem: 18,9 kW  
 

I PIĘTRO 
Nr 
pom
. 

Nazwa 
pom. 

Piętro Kier Pow. 
m2 

Wys. 

m 
Kub. 
m3 

Zyski 
kW 

Dobór Qchł 
kW 

1. Biuro 

Mistrza 

TPN 

I piętro W 14,59 3,0 43,7 1,31 AM015NNNDEH/EU 1,5 

2. Aneks 

kuchenny 

I piętro W 10,5 3,0 31,5 1,26 AM015NNNDEH/EU 1,5 



3. Jadalnia I I piętro W 23,32 3,0 69,9 2,09 AM028NNNDEH/EU 2,8 
4. Biuro kier. 

TPN 

I piętro S 15,62 3,0 46,8 1,40 AM015NNNDEH/EU 1,5 

5. Biuro TPN I piętro S 14,22 3,0 42,6 1,27 AM015NNNDEH/EU 1,5 
6. Biuro 

Mistrzów 
I piętro S 29,55 3,0 88,6 2,65 AM036NNNDEH/EU 3,6 

7. Biuro TE I piętro S 15,39 3,0 46,1 1,38 AM015NNNDEH/EU 1,5 
8. Jadalnia 

TEE 

I piętro S 27,57 3,0 82,7 2,48 AM028NNNDEH/EU 2,8 

9. Pom. 

Dyżurne 

TEE 

I piętro N 16,12 3,0 48,3 1,44 AM022NNNDEH/EU 2,2 

10.  Szatnia 
TPN 

I piętro N 27,24 3,0 81,7 2,45 AM028NNNDEH/EU 2,8 

11. Szatnia 

TEE 

I piętro N 36,68 3,0 110,0 3,30 AM036NNNDEH/EU 3,6 

12. Warsztat 

AKPiA 

I piętro S 22,0 3,0 66,0 2,6 AM028NNNDEH/EU 2,8 

13. Aneks TEE I piętro S 13,2 3,0 39,6 1,3 AM015NNNDEH/EU 1,5 

Razem: 29,6 kW  
 
III.ZESTAWIENIE I POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ URZĄDZEŃ 

Nr Nazwa 
urządzenia 

Ilość 
faz 

Max. 
pobór 
Mocy 
[kW] 

Ilość 
urządzeń 

Razem 
Pobór 
mocy 
[kW] 

Producent 

1. Jednostka zewn. 

AM060NXMDGR/EU (22,4kW) 

3 4,13 1 4,13 Samsung 

2. Jednostka zewn. 

AM0100KXMDGH/EU (28,0kW) 

3 7,29 1 7,29 Samsung 

3. Jednostka wew. 

AM015TNVDKH/EU 

1 0,027 1 0,027 Samsung 

4. Jednostka wew. 

AM022TNVDKH/EU 

1 0,027 3 0,081 Samsung 

5. Jednostka wew. 1 0,027 2 0,054 Samsung 



AM036TNVDKH/EU 

6. Jednostka wew. 

AM015NNNDEH/EU 

1 0,018 6 0,108 Samsung 

7. Jednostka wew. 

AM022NNNDEH/EU 

1 0,018 1 0,018 Samsung 

8. Jednostka wew. 

AM028NNNDEH/EU 

1 0,018 4 0,072 Samsung 

9. Jednostka wew. 

AM036NNNDEH/EU 

1 0,020 3 0,060 Samsung 

Razem:    11,84 kW 
 
 
 
 
UWAGA! 
Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach albo 
pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie należy traktować jakby były ujęte 
w obydwu. 

 
                                 


