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STI 01.01 TECHNOLOGIA KLIMATYZACJI + INSTALACJE SANITARNE 
 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i 
odbioru w zakresie dostawy i kompletnego monta u wyposa enia serwerowni w klimatyzacj  precyzyjn  
i demonta u istniej cej dla zadania: "Modernizacja sieci LAN - Wyposa enie serwerowni w klimatyzacj  
precyzyjn " przy ul. Ko ciuszki 78/82 w Olsztynie. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-monta owych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj : 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót: 
a/ - dostawa i monta  urz dze  i sprz tu dla realizacji klimatyzacji precyzyjnej oraz organizacji 
rozprowadzenia powietrza klimatyzowanego w pomieszczeniu serwerowni, w tym: 

 dostawa i monta  szaf klimatyzacji precyzyjnej, 
 dostawa i monta  systemu i sterownia systemem klimatyzacji, 
 wykonanie elastycznych kurtyn rozdzielaj cych strefy "gor cej" od "zimnej" pomieszczenia.  

b/ - dostawa i monta  urz dze  i kompletnych instalacji dla realizacji ch odzenia w systemie 
bezpo redniego odparowania freonu (system DX ) szaf klimatyzacyjnych klimatyzacji precyzyjnej, w tym: 

 dostawa i monta  skraplaczy, 
 dostawa i monta  instalacji rurowej, 
 badania, rozruch i regulacja instalacji. 

c/ - wykonanie instalacji wod.-kan. dla celów dostarczenia wody do nawil aczy szaf klimatyzacyjnych  
oraz odprowadzenia skroplin z szaf klimatyzacyjnych, w tym: 

 dostawa i monta  elementów instalacji rurowej, 
 dostawa i monta  armatury, 

e/ - dostawa i monta  kompletnej izolacji termicznej i parochronnej dla instalacji freonowej ch odzenia 
oraz instalacji wody zimnej do nawil aczy szaf klimatyzacyjnych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe: 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  zgodne z obowi zuj cymi 
Polskimi Normami i Specyfikacj  Techniczn  „Wymagania Ogólne" . 

- Poj cia ogólne techniki wentylacji i klimatyzacji 

 
Wentylacja jest zorganizowanym procesem wymiany powietrza z jednoczesnym usuwaniem na 
zewn trz substancji wydzielaj cych si  w pomieszczeniu. 
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Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cz ci maj ca na celu 
usuniecie powietrza zu ytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewn trznego. 
 
Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okre lonych parametrów i 

ciwo ci po danych ze wzgl dów higienicznych i ze wzgl du na dobre samopoczucie ludzi (tzw. 
Klimatyzacja komfortowa) lub warto ci parametrów wymaganych przez technologi  produkcji (tzw. 
Klimatyzacja technologiczna). 

Klimatyzacja pomieszczenia jest to proces uzyskiwania powietrza, o okre lonych parametrach, 
po danego w danym pomieszczeniu polegaj cym g ównie na: sch odzeniu/ogrzaniu powietrza w 
pomieszczeniu do temperatury innej ni  temperatura otoczenia, zmiany jego wilgotno ci oraz 
oczyszczenia. 

Strefa przebywania ludzi - cz  przestrzeni pomieszczenia do wysoko ci 2 m nad pod og , a tak e nad 
pomostami, gdzie przebywaj  ludzie, w której za pomoc  instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej 
trzeba zapewni  wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
 
Komfort cieplny - stan zadowolenia cz owieka ze rodowiska termicznego (PN-85/N-08013). 

Niezb dny strumie  obj to ci powietrza zewn trznego - strumie  powietrza zewn trznego, który ze 
wzgl dów higienicznych nale y doprowadzi  do osób przebywaj cych w pomieszczeniu w celu 
utrzymania odpowiedniej jako ci powietrza wewn trznego, w tym zapewnienia odczucia wie ci 
powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego cia a i utrzymania na normalnym poziomie zawarto ci 
tlenu i dwutlenku w gla. 

Krotno  wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa warto  intensywno ci wentylacji 
pomieszczenia, liczba okre laj ca ile razy w ci gu godziny przep ywa przez pomieszczenie strumie  
powietrza o obj to ci równej obj to ci pomieszczenia. 
 
Powietrze zewn trzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewn trz obiektu. 

Powietrze wewn trzne - powietrze znajduj ce si  wewn trz pomieszczenia lub w klimatyzowanej 
przestrzeni. 

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewn trzne - znajduj ce si  w granicach strefy, w 
której utrzymuje si  parametry wymagane ze wzgl du na przebywanie ludzi. 
 
Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymaga  technologii - 
powietrze wyst puj ce w bezpo rednim s siedztwie cz owieka, chronionego przedmiotu lub miejsca 
realizacji procesu technologicznego. 

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane - powietrze wewn trzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego. 
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Powietrze wyrzutowe - ca  lub cz  powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 

Powietrze recyrkulacyjne - cz  powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym 
uzdatnieniu do uk adu nawiewnego. 

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewn trznego - warto ci liczbowe temperatury i wilgotno ci 
wzgl dnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewn trznego, które nale y przyjmowa  a danej 
miejscowo ci przy obliczaniu i doborze urz dze  wentylacji i klimatyzacji. 

Obliczeniowe parametry powietrza wewn trznego - warto ci liczbowe temperatury, wilgotno ci 
wzgl dnej i pr dko ci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu 
specjalnych wymaga  technologii, które nale y przyjmowa  - w funkcji przeznaczenia i trybu 

ytkowania pomieszcze  - przy obliczaniu i doborze urz dze  wentylacji i klimatyzacji. 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury. 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze  sta ych lub 
ciek ych. 
 
Mieszanie powietrza - mieszanie dwóch lub wi cej strumieni powietrza maj ce na celu uzyskanie 
powietrza o okre lonych parametrach. 

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtórny obieg powietrza - skierowanie cz ci powietrza 
wywiewanego z pomieszczenia do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyró nia si  
tak e recyrkulacj  powietrza wewn trz pomieszczenia, b  skutkiem indukcyjnego dzia ania 
nawiewników. 

Odzyskiwanie ciep a lub/i wilgoci - wykorzystanie ciep a lub/i wilgoci odpadowej z procesów 
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciep o 
lub/i wilgo  przez instalacj  wentylacyjn  lub klimatyzacyjn . 

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodz ca wskutek dzia ania naturalnych si  przyrody tj. si  wyporu 
termicznego lub/i si y naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez ró nic  g sto ci powietrza na 
zewn trz i wewn trz pomieszczenia. 

Infiltracja powietrza - nap yw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno ci w przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiaj cych powietrze w ruch. 
 
Wentylacja ogólna - wentylacja polegaj ca na wymianie powietrza w ca ym pomieszczeniu. 

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegaj ca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegaj ca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
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Wentylacja nadci nieniowa - wentylacja charakteryzuj ca si  przewag  strumienia powietrza 
nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której nast puje przep yw powietrza przez otwory i 
nieszczelno ci w przegrodach z pomieszczenia na zewn trz. 

Wentylacja podci nieniowa - wentylacja charakteryzuj ca si  przewag  strumienia powietrza 
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której nast puje przep yw powietrza przez otwory i 
nieszczelno ci w przegrodach z zewn trz do pomieszczenia. 

- Poj cia ogólne techniki instalacji wod.-kan. 
Instalacja wodoci gowa - zespó  powi zanych zesob  elementów s cych do zaopatrywania w wod  
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowi cych ca  techniczno-u ytkow . 
 
Instalacja ciep ej wody - cz  instalacji wodoci gowej s ca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwy szonej temperaturze, uznanej za u ytkow . 
 
Wodomierz - urz dzenie pomiarowe. 
 
Podgrzewacz wody - urz dzenie do przygotowania ciep ej wody u ytkowej. 

Centralne przygotowanie ciep ej wody u ytkowej - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do 
punktów czerpalnych w obr bie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energi  ciepln . 

Zasuwa -armatura wbudowana w wodoci g s ca do zamkni cia dop ywu wody dla wy czenia 
uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodoci gu. 
 
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Filtr mechaniczny - urz dzenie s ce do zatrzymania zanieczyszcze  w postaci cia  sta ych unoszonych 
w strumieniu wody. 

Hydrant wewn trzny - miejsce poboru wody w obr bie obiektu budowlanego do gaszenia po aru. 

ytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powo ana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w 
obr bie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Kszta tki - s  to elementy pozwalaj ce na pod czenie przewodów z armatur  i urz dzeniami. 

Kompensator - element do kompensacji wyd  cieplnych na instalacji ciep ej wody i cyrkulacji. 
 
Reduktor ci nienia - urz dzenie s ce do obni ania i stabilizacji ci nienia wody. 

Instalacja kanalizacyjna - zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do odprowadzania cieków 
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika. 

Przewód odp ywowy (poziom) - przewód s cy do odprowadzania cieków z pionów do pod czenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Przewód spustowy (pion) - przewód s cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odp ywowego. 
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Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód cz cy instalacj  kanalizacyjn cieków bytowo-
gospodarczych z atmosfer , s cy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewn trznej) oraz 
wyrównywania ci nienia. 

Podej cie - przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odp ywowym. 

Przybór sanitarny - urz dzenie s ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych 
powsta ych w wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Czyszczak - element instalacji umo liwiaj cy dost p do wn trza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 
oczyszczenia. 

- Poj cia ogólne techniki izolacji termicznych: 
Izolacja cieplna - os ona powierzchni ruroci gów, armatury i urz dze  ograniczaj ca straty przesy anego 
lub magazynowanego ciep a do otoczenia. 

Izolacja parochronna ruroci gów - otuliny izolacyjne wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej w 
postaci cylindrycznych rur bez rozci cia. S  do izolowania termicznego oraz ochrony przeciw 
kondensacyjnej wewn trznych instalacji ch odniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sanitarnych. 

Izolacja w ciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materia u o odpowiednio ma ym 
wspó czynniku przewodzenia ciep  

aszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroni ca izolacj  w ciw  przed niekorzystnymi wp ywami 
zewn trznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia). 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót: 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2.0. MATERIA Y 
 
Ogólne warunki stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2.1. Materia y dla realizacji klimatyzacji precyzyjnej oraz organizacji rozprowadzenia powietrza 
klimatyzowanego w dwóch pomieszczeniach (nr 2.6 i 2.7), 

 szafy klimatyzacyjne klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem przednim, 
Oznakowane CE 

 centralny sterownik, 
 Oznakowane CE 

 
SCZEGÓ OWE DANE DOTYCZ CE URZ DE : 
 
2.1.1.  Szafa klimatyzacyjna - klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem przednim,  z elektronicznym 
            zaworem rozpr nym typu EXV  z konstrukcj  bazow  wysoko ci h = 200 mm  ... szt. 2 
 Znak CE 
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DANE TECHNICZNE: 
Szafa klimatyzacyjna z nadmuchem przednim + skraplacz z elektronicznym zaworem rozpr nym 

L.p. Wyszczególnienie Warto  Jednostka 
miary 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
I Przyj te dane wyj ciowe dla urz dzenia klimatyzacyjnego    
     
 Temperatura powietrza nap ywaj cego na ch odnic  

urz dzenia klimatyzacyjnego 
+ 24,0 oC  

 Wilgotno  powietrza nap ywaj cego na ch odnic  
urz dzenia klimatyzacyjnego 

50 % ww.  

 Wydatek powietrza urz dzenia klimatyzacyjnego 5.580 m3/h  
 Wysoko  nad poziomem morza 40 m  
 Czynnik ch odniczy R 410A -  
 Zasilanie elektryczne 3x400 V/50 Hz   
 Obci alno  20 do 100 %  
     
II Podstawowe dane urz dzenia klimatyzacyjnego    
     
 Ilo  urz dze  2 Szt. W tym jedna szt. 

rezerwa 
 Urz dzenie klimatyzacyjne sytemu digital z nadmuchem 

powietrza klimatyzowanego 
przednim - ynna regulacja 

wydajno ci ch odniczej 
 Wydajno  ch odnicza  18,0 kW  
 Wydajno  ch odnicza jawna 18,0 kW  
 SHR 1,0 -  
 Wydajno  ch odnicza netto 17,0 kW  
 Wydajno  ch odnicza jawna-netto 17,0 kW  
 Temperatura powietrza na wyj ciu z ch odnicy urz dzenia 

klimatyzacyjnego 
14,3 oC  

 Wilgotno  powietrza na wyj ciu z ch odnicy urz dzenia 
klimatyzacyjnego 

91,9 % ww.  

 SPL pomierzczenia (@ 2m, wolnej przestrzeni) 62,9 dB(A)  
 Temperatura powietrza nawiewnego 14,8 oC  
 Wilgotno  powietrza nawiewnego 89,3 % ww.  
 Temperatura skraplania 45,3 oC  
 Pobór mocy urz dzenia 5,10 kW  
 ERR urz dzenia 3,24 -  
 Pobór mocy systemu 5,65 kW  
 Klasa filtra wewn trznego F5 -  
 Szeroko  844 mm  
 boko  890 mm  
 Wysoko  1.950 mm  
 Masa 300 kg  
     
II.1 Wentylatory    
     
 Ilo  1 Szt.  
 Typ  Basic -  
 Zasilanie elektryczne 3x 400 V/50 Hz -  
 Pobór mocy elektrycznej  1 x 0,97 kW  
 Pobór pr du w trybie pracy 1x 1,62 A  
 Pobór pr du maksymalny 1x 3,1 A  
     
II.2 Spr arki    
     
 Ilo  1 Szt.  
 Typ  Digital Scroll -  
 Zasilanie elektryczne 3x 400 V/50 Hz -  
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 Pobór mocy elektrycznej  1 x 4,1 kW  
 COP spr arki 4,39 -  
 Pobór pr du 7,41 A  
 Pobór pr du maksymalny 1x 11,80 A  
     
II.3 Wyposa enie opcjonalne    
     
II.3.1 Nawil acz    
     
 Ilo  1 szt  
 Maksymalna wydajno  pary 1x 13,0 Kg/h  
 Minimalna wydajno  pary 1x 2,7 Kg/h  
 Typ nawil acza Elektrodowo 

zanurzeniowy 
-  

 Zasilanie elektryczne 3x 400 V /50 Hz   
 Nominalny pobór mocy elektrycznej 1x 9,0 kW  
 Pobór pr du maksymalny 1x 13,0 A  
     
II.3.2 "Re-heating" gor cym gazem    
     
 Wydajno  "re-heating'u" 12,1 kW  
 Aktywny przep yw powietrza 2.628 m3/h  
 Temperatura powietrza nap ywaj cego 14,3 oC  
 Wilgotno  powietrza nap ywaj cego 91,9 % ww.  
 Temperatura powietrza wyp ywaj cego 20,7 oC  
 Wilgotno  powietrza wyp ywajacego 61,3 % ww.  
     
III Skraplacz freonu    
     
 Ilo  urz dze  2 Szt. W tym jedna szt. 

rezerwa 
 Model skraplacza - -  
 Wykonanie (wersja) standard -  
 Przep yw powietrza wertykalny -  
 Zasilanie elektryczne 1x 230 V/50 Hz -  
 Regulator Variex Tak -  
 Wydajno  cieplna 22,1 kW  
 Temperatura powietrza zewn trznego 35,0 oC  
 Wydajno  przep ywu powietrza skraplacza przy 

maksymalnej pr dko ci wentylatora 
7.400 m3/h  

 Wydajno  przep ywu powietrza skraplacza w trybie pracy 7.400 m3/h  
 ESP skraplacza przy maksymalnej pr dko ci wentylatora 0 Pa  
 SPL maksymalne na zewn trz (@5 m, wolnej przestrzeni) 50 dB(A)  
 SPL na zewn trz w trybie pracy (@5 m, wolnej przestrzeni) 50 dB(A)  
 Pobór mocy elektrycznej 0,55 kW  
 Maksymalny pobór pr du 2,50 A  
 Szeroko  1112 mm  
 boko  1340 mm  
 Wysoko  907 mm  
 Masa 75 kg  

 

Wyposa enie: 

 start zimowy, 
 wlot powietrza od góry, wylot od frontu urz dzenia, 
 styki bezpotencja owe (stan pracy urz dzenia, alarmy), 
 mo liwa wspó praca automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru 
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 czujnik sygnalizuj cy zu ycie filtrów, filtr klasy F5 
 spr arki ze sta  pr dko ci  obrotow  silnika z p ynn  regulacj   wydajno ci ch odniczej  
 awaria elementu steruj cego nie powoduje wy czenia si  urz dzenia 
 równowa na d ugo   instalacji freonowej  - do 50 mb 
 mo liwo  pod czenia dwóch niezale nie pracuj cych systemów sterowania i nadzoru szaf 

klimatyzacji precyzyjnej za pomoc  dwóch ró nych protoko ów komunikacji   
 elektroniczny zawór rozpr ny na wyposa eniu szaf klimatyzacji precyzyjnej 
 wentylator z bezstopniow  regulacj  pr dko ci obrotowej w funkcji temperatury mierzonej na 

powrocie do szafy, mo liwo  regulacji spr u dyspozycyjnego, 
 mo liwo  sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel techniczny bez 

konieczno ci otwierania os on ochronnych (podczas normalnej pracy urz dzenia) 
 czujnik wykrycia wody pod urz dzeniem , 
 obecno  du ego sterownika graficznego na jednej z szaf  
 pojemno  pami ci sterownika na jednej z szaf do 400 zdarze  oraz mo liwo  po czenia w 

system do 32 urz dze  za pomoc  sieci LAN 
 certyfikat Eurovent potwierdzaj cy parametry techniczne zawarte w karcie doborowej 

urz dzenia 
 modu  podstawy wysoko ci h = 200 mm. 

 
2.1.2.  Cyfrowy panel do kontroli i sterowania pracy systemu klimatyzacji  ...................... kpl. 1 
 Znak CE 
 
2.2. Materia y dla realizacji instalacji ch odzenia w systemie bezpo redniego odparowania freonu: 
 
2.2.1. Rury miedziane do instalacji ch odniczych, oznakowane CE, 
 
2.3. Materia y dla realizacji adaptacji istniej cych przy czy wod.-kan. dla celów dostarczania wody do 
nawil aczy szaf klimatyzacyjnych i systemów zraszania "dry cooler'ów" oraz odprowadzenia skroplin z 
szaf klimatyzacyjnych: 

• rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane ze stali 10BX, oznaczone - S 
deklaracja zgodno ci z PN-H-74200:1998 

• czniki z eliwa ci gliwego, ocynkowane 
 znak CE 
lub 

• rury miedziane instalacyjne , znak CE 
 

• zawory antyska eniowe maksymalne 
ci nienie robocze 10 bar, maksymalna 
temperatura robocza +100°C znak CE 

• zawory odcinaj ce kulowe maksymalne 
ci nienie robocze 10 bar maksymalna 
temperatura robocza +100°C 
znak CE 

• zawory spustowe kulowe maksymalne 
ci nienie robocze 10 bar maksymalna 
temperatura robocza 100°C 
znak CE 
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•  filtry mechaniczne siatkowe 
ci nienie robocze 10 bar maksymalna 
temperatura robocza 100°C 
znak CE 

• podparcia przesuwne 
deklaracja zgodno ci 

• rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, czone na 
uszczelki gumowe (kanalizacja pozosta a) 
znak CE 

• kszta tki kanalizacyjne z PVC 
znak CE 

•  
2.4. Materia y dla realizacji izolacji termicznej i parochronnej instalacji ch odzenia mieszanin  cieczy 
nisko krzepliwej: 

• otuliny na bazie kauczuku syntetycznego K-Flex ST gr. 13 mm 
dla instalacji ch odzenia  
wspó czynnik przewodzenia ciep a l = 0,033 W/mK przy 0°C  
temperatura pracy od -50° do +105°C odporno  na dyfuzje pary 
 wodnej m > 10000 (wg DIN 52615) znak CE 
lub odpowiedniej jako ci 

klasyfikacja ogniowa ITB 
• klej kontaktowy dla kauczuku syntetycznego o krótkim czasie schni cia  

znak CE 
2.5.    Sk adowanie materia ów 

Szafy klimatyzacyjne, skraplacze i przewody nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 
Przewody luzem uk ada  nale y na g adkim i czystym pod u. Rury do instalacji ch odniczych winny by  
na ko cach szczelnie zamkni te (zaci ni te lub z plastikowymi kapturkami). 

 
Nie nale y wsuwa  przewodów o mniejszych rednicach do wi kszych. 

Urz dzenia, armatura i inny asortyment powinny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w 
opakowaniach fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym pod u. 

 
3.0. SPRZ T 

Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowa  drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym 
z technologii prowadzenia robót. 

 
4.0. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" 

Wykonawca powinien dysponowa  sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i 
skrzyniowym do 5 t. 

Przewody i urz dzenia nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  
przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych narz dzi i metod prze adunku. 
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Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. 

Materia y przewo one powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym przesuni ciem i uszkodzeniem 
w czasie transportu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" . 
Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu/Przedstawicielowi Zmawiaj cego do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót. 

5.2. Wymagania szczególne 

5.2.1. Monta  ca ci nowoprojektowanego systemu klimatyzacji, cznie ze wszystkimi instalacjami i 
elementami wchodz cymi w jego sk ad, nale y realizowa  etapowo, po jednej szafie klimatyzacyjnej, 
umo liwiaj c ci  i nieprzerwan  prac  urz dze  technologicznych zlokalizowanych w pomieszczeniu 
serwerowni.  

5.2.2. Przej cia ruroci gów instalacji ch odzenia nale y uszczelni  masa uszczelniaj ca Hilti CFS-S ACR, 
która jest produktem uszczelniaj cym aplikowanym wokó  rur miedzianych lub izolacji ruroci gów dla 
uzyskania uszczelnienia przepustów w przegrodach budowlanych, którego zadaniem jest przywrócenie 
odporno ci ogniowej konstrukcji cian i stropów w miejscach, w których wykonano otwory 
umo liwiaj ce przeprowadzenie ruroci gów. 

5.3. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem monta u Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wp yw na monta  instalacji odpowiadaj  
za eniom projektowym. 

 

5.4. Monta  urz dze  i sprz tu klimatyzacji precyzyjnej i elementów systemu rozprowadzenia 
powietrza klimatyzowanego 
 
5.4.1. W pomieszczeniu serwerowni nale y zainstalowa  kolejno, w sposób zorganizowany w miejscach 
wskazanych przez Zamawiaj cego po planowych przemieszczeniach raków, szafy klimatyzacji precyzyjnej 
o parametrach technicznych podanych w p. 2.2.1.  
 
5.4.2. Szafy klimatyzacji precyzyjnej posadowi  na firmowej konstrukcji bazowej (cokole) o wysoko ci 
h=200 mm. 
 
5.4.3. Wykona  rozdzia  w pomieszczeniu na strefy "gor " i "zimn " podwieszaj c kurtyny elestyczne 
zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego. 
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5.5. Monta  urz dze , elementów i instalacji ch odzenia bezpo redniego odparowania  

5.5.1. Monta  skraplaczy freonu 
Monta  nale y przeprowadzi ci le wg instrukcji dostarczanej z urz dzeniem. Sposób mocowania 
powinien zabezpieczy  przed przenoszeniem drga . Powierzchnia stalowych konstrukcji wsporczych, 
zlokalizowanych na cianie zewn trznej obiektu, powinna by  wypoziomowana. Wokó  urz dze  
zapewni  miejsce do czynno ci serwisowych. 
 
5.5.2. Monta  przewodów instalacji ch odniczej 

Przewody rurowe instalacji freonowej nale y prowadzi  zgodnie z zaleceniami instrukcji monta u 
producenta urz dze  klimatyzacyjnych. 

Przewody rurowe poziome, prowadzone na zewn trz powinny spoczywa  na systemowych podporach 
sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego wykonane s  rury.  

Przewody rurowe poziome, prowadzone  przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na 
systemowych podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z 
którego wykonane s  rury. 
 
Przewody rurowe nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd  cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza si  prowadzenia przewodów bez 
stosowania kompensacji wyd  cieplnych. 

Przewody rurowe nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej. 

Na pionowych przewodach powinny by  co najmniej dwa uchwyty na wysoko ci kondygnacji.  

5.5.4. Monta  armatury 

Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
 
Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
 
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna 
do obs ugi i konserwacji. 
 
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu czynnika by  zgodny z 
oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze. 
 
Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar , zgodnie z projektem. 
 
5.5.5. Podpory 
Podpory sta e i przesuwne 
Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
by  zgodne z "Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych" Zeszyt nr 10 
Wymaga  Technicznych COBRTI INSTAL oraz projektem.  
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu, a konstrukcja 
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze os onowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") lub izolacji 
osadzonej w warstwach pod a stropu. 
Przewód w rurze os onowej lub izolacji powinien by  prowadzony swobodnie. 

Tuleje ochronne 

Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem 
pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne. 

 
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury. 

Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury 
przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow , 
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop. 
 

Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 5 cm z ka dej strony, a 
przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki. 

Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale 
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i 
utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  
wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci 
ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem 
szczegó owym znajduj cym si  w projekcie. 
 
 
5.7. Wykonanie przy czy  wod. - kan. dla celów dostarczania wody do nawil aczy szaf 
klimatyzacyjnych  oraz odprowadzenia z nich skroplin. 
 
Woda zimna 
 
- Do wykonania przy czy instalacji wody zimnej do celów nawil ania szaf klimatyzacyjnych wykorzysta  
nale y istniej ce przy cze do pomieszcze  WC (znajduj ce si  w kanale prze azowym od strony 
zachodniej budynku) dokonuj c wcinki i wyposa aj c odcinek przeznaczony dla klimatyzacji w niezb dn  
armatur  zaporow , zawór antyska eniowy i filtry mechaniczne siatkowe. 
 
- Trasa ruroci gu zasilaj cego w wod  zimn  do nawil ania w szafach klimatyzacyjnych pokazano na 
rysunkach dokumentacji projektowej.  
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- Ruroci g wody zimnej, poza obr bem kana u prze azowego, nale y prowadzi  wzd  instalacji 
freonowej, wykorzystuj c ich systemowe podpory.  
 
- W najni szych punktach instalacji umie ci  spusty, którymi mo na w razie potrzeby  opró nia  
instalacj . 
 
Odprowadzania skroplin 
 

Odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej wykona  do istniej cej studzienki 
och adzania zlokalizowanej w kot owni obiektu. Instalacj  skroplinow  wykonan  z rur PE zgrzewanych; 
przewody u  w przestrzeni istniej cego kana u prze azowego po stronie wschodniej budynku ze 
spadkiem min 1,5 %.  
 
Celem odprowadzenia skroplin od szaf klimatyzacyjnych z miejsca ich lokalizacji do instalacji 
odprowadzenia skroplin projektowanej w przestrzeni istniej cego kana u prze azowego nale y wykona  
w istniej cej posadzce bruzdy na u enie projektowanych przy czy.  
 
Prowadzenie przewodów skroplin w bruzdach bez podpór 
Przewód poziomy, u ony w bruzdach w posadzce, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  
prowadzony bez podpór w rurze os onowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") lub izolacji osadzonej w 
warstwach pod a posadzki. 
Przewód w rurze os onowej lub izolacji powinien by  prowadzony swobodnie. 

Tuleje ochronne 

Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem 
pionowym przez strop), nale y stosowa  tuleje ochronne. 

 
W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury. 

Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale 
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i 
utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien by  
wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci 
ogniowej E; izolacyjno ci ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z rozwi zaniem 
szczegó owym znajduj cym si  w projekcie. 
 
5.8.Monta  izolacji 
 
- Wszystkie prace monta owe na rurach i kszta tkach powinny by  wykonywane w temperaturze 
otoczenia. 
 
- Monta  izolacji nale y prowadzi ci le wg instrukcji monta u producenta otulin. Powierzchnia 
ruroci gów, armatury i urz dze  powinna by  czysta, sucha. Nie dopuszcza si  wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami, t uszczem itd. oraz na 
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powierzchniach z nie ca kiem wyschni  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn . Je eli zajdzie taka 
potrzeba, powierzchni  nale y oczy ci  z kurzu, brudu, oleju, t uszczu i py u za pomoc  p ynu 
czyszcz cego. 
 
- Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by  równie  suche, czyste i nie 
uszkodzone. 
 
- Sk adowanie materia ów na stanowisku pracy powinno wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
 
- Nale y zwraca  uwag  na narz dzia (no e i wykrojniki), powinny by  ostre klej powinien by wie y a 

dzle czyste. 
 
- Izolacja podczas monta u powinna by  „ ciskana". Jest to istotne zw aszcza przy po czeniach oraz gdy 
materia  jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.  
 
- Nie mo na czy  otulin tylko za pomoc  klipsów monta owych. 
- Zawsze nale y klei  starannie izolacje na stykach czo owych i wzd nych nanosz c równomiernie 
cienk  warstw  kleju z dwóch stron. 
 
- Nale y przykleja  równie  otulin  do rury na jej ko cach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nale y 
izolowa  instalacji podczas jej dzia ania. 
 
- Po zako czeniu monta u izolacji nale y odczeka  ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zako czy  si  ca kowicie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" . 
 
6.2. Kontrola jako ci materia ów 
 
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego lub jego przedstawiciela. 

6.3. Kontrola jako ci robót 
 
6.3.1. Urz dzenia klimatyzacji precyzyjnej oraz organizacji rozprowadzenia powietrza klimatyzowanego 
 
6.3.1.1. Warunki przyst pienia do bada  
Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach: 
a/ po uko czeniu monta u oraz dokonaniu regulacji instalacji ch odzenia i pozosta ych niezb dnych do 
funkcjonowania systemu klimatyzacji 
b/ w okresie gwarancyjnym 
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6.3.1.2. Kontrola dzia ania instalacji 
 
Celem kontroli dzia ania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mo liwo ci dzia ania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciep a, itp. zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie. 

 
Prace wst pne 
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne: 
a/ Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach normalnej eksploatacji (72 godziny), 
b/ Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych, 
c/ Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
d/ Nastawienie elementów regulacyjnych umiejscowionych na instalacji ch odz cej, z uwzgl dnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych, 
e/ Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie  z wymaganiami projektowymi, 
f/ Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wst pnej; 
g/ Przeszkolenie s b eksploatacyjnych, je li istniej . 

 
Procedura prac 
 
Wymagania ogólne 
 
Kontrola dzia ania urz dze  klimatyzacyjnych klimatyzacji precyzyjnej powinna post powa  w kolejno ci 
od pojedynczych urz dze  i cz ci sk adowych instalacji, przez poszczególne uk ady instalacji (np. 
ogrzewczy, nawil ania itp.) do ca ych instalacji. 
Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych warunków 
pracy (np. ogrzewanie /ch odzenie, cz ciowa i pe na wydajno , stany alarmowe itp.). Powy sze 
powinno uwzgl dnia  blokady i wspó dzia anie ró nych uk adów regulacji, jak równie  sekwencje 
regulacji i symulacj  nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany uk ad regulacji lub 
wyst puje okre lona odpowied  uk adu regulacji. 
Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  poszczególnych elementów sk adowych instalacji. Nie jest 
wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich wska nikach. W 
celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze  regulacyjnych nale y równie  obserwowa  
zale no  mi dzy sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze . 
Dzia anie regulatora sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian  jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c 
jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e usterk , nale y 
sprawdzi  sygna  wej ciowy regulatora. Nale y obserwowa  stabilno  dzia ania instalacji jako ca ci. 
W czasie kontroli dzia ania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych bada , nastaw i 
regulacji wst pnej instalacji. 
Ca  bada  kontrolnych prowadzi ci le wg listy kontrolnej instrukcji obs ugi dostarczonej przez 
producenta. 
 
Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i sygnalizacyjnych 
Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych warunkach 
eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w szczególno ci: 

a) Warto ci zadanej temperatury wewn trznej, 
b) Dzia ania w cznika rozruchowego, 
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c) Dzia anie detekcji wilgoci na powierzchni pod ogi pod szaf , 
d) Wspó dzia ania z instalacjami ochrony przeciwpo arowej, 

     
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga parametry projektowe i 
wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami.  
 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych: 
 
Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach serwerowni: 
- temperatura tp = 20  oC +/- 1 oC 
- wilgotno  wzgl. p= 40 % ww. +/- 5 % ww. 
 
System musi zapewnia  utrzymanie temperatury powietrza wlotowego urz dze  ch odzonych b cych 
w normalnym stanie pracy, na poziomie 20 +/1 oC, 
-  pomiar temperatury powietrza wlotowego urz dze  ch odzonych wykonywany b dzie na wysoko ci 
oko o 1,8 m w p aszczy nie przednich drzwi co najmniej 4 szaf serwerowych. 
System musi zapewni  utrzymanie wilgotno ci wzgl dnej powietrza w Serwerowni w zakresie od 35 % 
do 45 %. W okresie letnim dopuszcza si  wilgotno  wzgl dn  na poziomie wy szym lecz nie 
przekraczaj cym 55 % ww. 
- pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza wykonywany b dzie w p aszczy nie przednich drzwi co 
najmniej 2 szaf serwerowych; 
 
Wyniki pomiarów winny by  zawarte w protokóle bada . 
 
6.3.2. Urz dzenia i instalacja ch odzenia bezpo redniego odparowania 

Warunki przyst pienia do bada  

Badania nale y przeprowadzi  w nast puj cych fazach: 
a) przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej  

przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed na eniem otuliny 
c) po uko czeniu monta u oraz dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

Kontrola dzia ania instalacji 

Celem kontroli dzia ania instalacji ch odzenia systemu klimatyzacji jest potwierdzenie mo liwo ci 
dzia ania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
zosta y prawid owo zamontowane i dzia aj  efektywnie. 

Prace wst pne 
Przed rozpocz ciem kontroli dzia ania instalacji nale y wykona  nast puj ce prace wst pne: 

a) Próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci  (72 godziny), 
b) Nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych, 
c) Nastawienie elementów regulacji, 
d) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 

e) Nastawienie  elementów zasilania  elektrycznego  zgodnie  z wymaganiami 
projektowymi, 
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f) Przed enie protoko ów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie 
regulacji wst pnej, 

g) Przeszkolenie s b eksploatacyjnych, je li istniej . 
 
Procedura prac 
 
Wymagania ogólne 
Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze  i cz ci sk adowych 
instalacji, do ca ych instalacji. 
Poszczególne cz ci sk adowe i uk ady instalacji powinny by  doprowadzone do okre lonych warunków 
pracy (np. cz ciowa i pe na wydajno , stany alarmowe itp.). Powy sze powinno uwzgl dnia  blokady i 
wspó dzia anie ró nych uk adów regulacji, jak równie  sekwencje regulacji i symulacj  nadzwyczajnych 
warunków, dla których zastosowano dany uk ad regulacji lub wyst puje okre lona odpowied  uk adu 
regulacji. 
Nale y obserwowa  rzeczywist  reakcj  poszczególnych elementów sk adowych instalacji. Nie jest 
wystarczaj ce poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych po rednich wska nikach. W 
celu potwierdzenia prawid owego dzia ania urz dze  regulacyjnych nale y równie  obserwowa  
zale no  mi dzy sygna em wymuszaj cym a dzia aniem tych urz dze . 
Dzia anie regulatora sprawdza si  przez kilkakrotn  zmian  jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj c 
jednocze nie dzia anie spowodowane przez ten regulator. Je li badanie to wyka e usterk , nale y 
sprawdzi  sygna  wej ciowy regulatora. Nale y obserwowa  stabilno  dzia ania instalacji jako ca ci. 
W czasie kontroli dzia ania instalacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych bada , nastaw i 
regulacji wst pnej instalacji. 
Kontrola dzia ania urz dze  uk adu ch odzenia 

a) Kierunek obrotów wentylatorów skraplaczy,  
b) Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci 
wentylatora, 
c) Dzia anie wy cznika, 
d) czanie i wy czanie regulacji, 
e) Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych, 

 
Badania odbiorcze 
 
Zakres bada  odbiorczych 
 
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji ch odzenia. 
Szczegó owy zakres bada  odbiorczych powinien zosta  ustalony instrukcji obs ugi producenta urz dze  
klimatyzacyjnych i powinny one obj  co najmniej badania odbiorcze: 
- odpowietrzenia,  
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury,  
 
Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji ch odzenia 
 
Warunki wykonania badania szczelno ci 
a/ Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem obudow , przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
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b/ Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia szachtów, kana ów i wykonania obudów, w 
których zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej 
instalacji, wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach 
odbiorów cz ciowych. 
c/ Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone gazem oboj tnym (azotem). Nie dopuszcza si  
wykonania badania szczelno ci spr onym powietrzem. 
d/ Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  
ci nienia próbnego. 
e/ Podczas badania szczelno ci instalacja powinna by  od czona od urz dze  (skraplacze, szafy 
klimatyzacyjne i zabezpieczenia w szafach). 
 
Wszelkie prace odbiorcze prowadzi ci le wg instrukcji producenta. 
 
 
7.0.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" . 
 
Jednostkami obmiaru s : 
- urz dzenia        1 szt. 

- przewody rurowe i kszta tki 1 mb 
dla ka dego typu i rednicy; d ugo  nale y mierzy  wzd  osi przewodu, do ogólnej d ugo ci przewodu 
nale y wliczy  d ugo  armatury czonej na gwint i czników; d ugo  zw ki nale y wliczy  do d ugo ci 
przewodu o wi kszej rednicy; ca kowit  d ugo  przewodów przy badaniach instalacji na szczelno  
powinna stanowi  suma d ugo ci przewodów zasilaj cych i powrotnych 
- armatura   1 szt. 

W przypadku robót zanikaj cych obmiar winien by  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 
jego wyniki nale y umie ci  w protokole odbiorowym, który nale y zachowa  do odbioru ko cowego. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" . 

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie elementów instalacji 

Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji i 
w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej 
instalacji. 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  wykonywane przez 
innych pracowników. 

Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów 
robót: 
a)   wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu; 
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Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania 
robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokole nale y 
jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego 
wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego. 
 
8.2. Odbiór techniczny cz ciowy instalacji  
Odbiór techniczny cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji, do 
których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u onych w 
stropach podwieszonych, przej  w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie 
niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. 
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego jednak bez oceny 
prawid owo ci pracy instalacji. 

 
W ramach odbioru cz ciowego nale y: 

a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z 
projektem oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w 
tym projekcie, 
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami 
okre lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  
uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie 
robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem i pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W 
protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci 
instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. Do protoko u odbioru nale y za czy  protoko y 
niezb dnych bada  odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  
odbioru cz ciowego. 
 
8.3.    Odbiór techniczny ko cowy instalacji 
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu nast puj cych 
warunków: 

a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej; 
b) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem 
pozytywnym; 
c) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  
monta ow . 

 
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupe nieniami dokonanymi w czasie budowy), 
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b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem, warunkami zg oszenia 
robót monta owych i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 
e) protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych, 
f) protoko y odbiorów technicznych cz ciowych, 
g) protoko y wykonanych bada  odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których wykonano instalacj , 
i) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j)   instrukcj  obs ugi instalacji. 

 
W ramach odbioru ko cowego nale y: 

a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstw, 

c) sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych, 
d) sprawdzi  protoko y odbiorów technicznych cz ciowych, 
e) sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych, 
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów. 

 
Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 
Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku 
zako czenia  odbioru  protokolarnym   stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji do u ytkowania, 
po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór instalacji. 

9.0.    PODSTAWA P ATNO CI 

Wymagania ogólne dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 

Cena za roboty zwi zane z monta em urz dze , ruroci gów, armatury i innych elementów instalacji 
zawiera: 

- zakup i transport urz dze  i elementów na teren budowy, 
- monta  urz dze  z elementami zasilania i sterowania, 
- monta  wszystkich elementów  instalacji, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w ST 
- uporz dkowanie miejsca monta u instalacji 

 
 
10.0.   PRZEPISY ZWI ZANE 
 

Aktualnie obowi zuj ce Prawo Budowlane, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - monta owych, normy i rozporz dzenia. 
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Rozporz dzenia. 

1. Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny 
pracy, wraz z pó niejszymi zmianami. 

2. Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

3. Dziennik Ustaw z 1994 r. Nr 89 poz. 414 (z pó n. zm.) - Prawo budowlane. 
4. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
5. Ustawa Kodeks Cywilny 
6. Ustawa Prawo zamówie  publicznych 
Normy 

1. PN-83/B-03430 wraz ze zmian  Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania. 

2. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
3. PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewn trznego. 
4. PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn trznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do sta ego przebywania ludzi. 
5. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach. 
6. PN-78/B-10440 - Urz dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelno . Wymagania i badania. 
8. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek 

wentylacyjnych blaszanych. 
9. ENV 12097:1997 -Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wymagania dotycz ce cz ci sk adowych 

sieci przewodów u atwiaj ce konserwacj  sieci przewodów. 
10. PN-EN 1505:2001 -Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostok tnym. Wymiary. 
11. PN-EN 1505:2001 -Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o 

przekroju ko owym. Wymiary. 
12. PN-EN 12236:2003 -Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzyma ciowe. 
13. PN-EN 1751:2002 -Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne ko cowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych. 
14. PN-EN 1822:2001 -Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). 
15. PN-EN 1886:2001 -Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. W ciwo ci 

mechaniczne. 
16. PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach. 

Dopuszczalne warto ci d wi ku w pomieszczeniach. 
17. PN-B-01411:1999 -Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
18. PN-EN 12599 -Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
19. PN-EN 13779 - Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagane w ciwo ci systemów wentylacji 

i klimatyzacji. 
20. PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
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21. PN-EN 1886:2001 -Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. W ciwo ci 
mechaniczne. 

22. PZPN-EN 12599 -Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

23. PN-EN 1751:2002 -Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne ko cowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych. 

24. PN-EN 12589:2002 -Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urz dze  wentylacyjnych ko cowych o sta ym i zmiennym 
strumieniu powietrza. 

25. PN-EN 13180:2002 -Wentylacja w budynkach. Sie  przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotycz ce przewodów elastycznych. 

26. PN-EN 13182:2002 -Wentylacja budynków. Wymagania dotycz ce przyrz dów do pomiaru 
pr dko ci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 

27. PN-89/B-01410 -Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny - zasady wykonywania i oznaczenia. 
28. PN-B-76003:1996 -Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jako ci. 
29. PN-B-76004:1996 -Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 - wyd. COBRTI INSTAL, 
wrzesie  2002r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL,  
maj 2003r. 

UWAGA! 
Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. Przywo anie przepisu, który zosta  
znowelizowany obliguje wykonawc  do stosowania jego aktualnej tre ci. 
 
 
 
 


