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OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu wykonawczego wyposażenia serwerowni w klimatyzację precyzyjną w obiekcie przy ul. 
Kościuszki 78/82 w Olsztynie. 

 
1.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje : Projekt wykonawczy wyposażenia serwerowni w klimatyzację 
precyzyjną w obiekcie przy ul. Kościuszki 78/82 w Olsztynie. 

 
2.0. Inwestor 

Urząd Statystyczny  w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 78/82 w Olsztynie. 
 
3.0. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszej opinii stanowi: 
a/ Własna inwentaryzacja szkicowa dla celów projektowych z marca bieżącego roku, 
b/ Dane aktualnych obciążeń cieplnych pomieszczenia serwerowni , 
c/ Wytyczne Inwestora, 
d/ Zatwierdzona koncepcja wyposażenia serwerowni w klimatyzację precyzyjną w obiekcie przy ul. 
Kościuszki 78/82 w Olsztynie - Wariant z szafami klimatyzacji precyzyjnej systemu wyporowego 
dostarczania energii chłodzącej do pomieszczenia, potwierdzony pismem nr WAD-290-1/SISP-2/214 z 
dnia 25.03.2014 r. Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
e/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą z dn. 13 
lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z późniejszymi zmianami, 
f/ Zagraniczne normy i uregulowania w zakresie budowy i eksploatacji obiektów Elektronicznego 
Przetwarzania Danych, Data Center, a w szczególności: 

• ANSI/TIA/EIA – 942 – 2011 Telecomunications Infrastructure  Standard for Data Centers, 

• ASHRAE TC 9,9 – 2011  Termal Guidelinies for Data Processing Environments – Expanded Data 
Center Classes and Usage Guidance 

• NFPA 90A – 2012 Standard for the Installationen of Air-Conditioning and Ventilating Systems, 
g/ Zasady dobrej praktyki inżynierskiej, 

 
4.0. Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 
 a/ - wykonanie bilansu zapotrzebowania w energię chłodniczą służącą do utrzymania 
projektowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu, 
  
 b/ - dobór urządzeń klimatyzacyjnych odpowiadajacych potrzebom pomieszczenia wg obliczeń 
bilansu 
 c/ - wytyczne wykonawcze dla wbudowania dobranych urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących 
termicznie pomieszczenie serwerowni. 
 
Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego wyposażenia serwerowni w klimatyzację 
precyzyjną, w oparciu o urządzenia  klimatyzacyjne systemu wyporowego, zapewniającą wymagane 



                        

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Projekt wykonawczy wyposażenia serwerowni w klimatyzację precyzyjną 

 

3

warunki klimatyczne w pomieszczeniu serwerowni, w konkretnej konfiguracji istniejacej technologii IT w 
warunkach istniejacego pomieszczenia. 

 

5.0. Opis techniczny 
 
5.1. Opis stanu istniejącego: 

Pomieszczenie klimatyzowane SERWEROWNIA: 

 
Pomieszczenie SERWEROWNI zlokalizowane jest na przyziemiu obiektu Urzędu Statystycznego w 
Olsztynie przy ul. Kościuszki 78/82 w Olsztynie: 

- Pom. nr 20   38,01 m2 

 
Charakterystyka przegród budowlanych: 

 
- Ściany zewnętrzne, wewnętrzne oraz stropy wykonane w technologii tradycyjnej lat piećdziesiątych. 
Dla ściany zewnętrznej przyjęto współczynnik przenikania ciepła "U" w wielkości U = 0,45 W/m2K 
zgodnie z projektem MIASTOPROJEKTU w Olsztynie z roku 2000. Dla okien zewnętrznych przyjęto 
współczynnik przenikania ciepła "U" w wielkości U = 1,1 W/m2K zgodnie z przedłożoną przez 
Zamawiajacego umową na wymianę okien ( okna dwuszybowe z przestrzenią międzyszybową 
wypełnioną argonem w oprawach aluminiowych ). 
UWAGA: 
Celem obniżenia zysków ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste zaleca się 
zastosować w pomieszczeniu serwerowni wyklejenie przeszklonych powierzchni folią lustrzaną 
odbijającą promieniowanie. Dopuszczalne są każde zabiegi ograniczające zyski energii przez przegrody 
przezroczyste jak żaluzje itp.. 
 

Pomieszczenia sąsiadujące ze strefą klimatyzowaną: 
 
- strona południowa - ściana wewnętrzna, 
- strona zachodnia - ściana wewnętrzna, 
- strona wschodnia                              - ściana zewnętrzna z otworami okiennymi 
- strona północna                                 - ściana wewnętrzna 
- posadzka                                             - posadzka na gruncie czciowo nad kanałem przełazowym 
- piętro wyżej                           - pomieszczenia nie klimatyzowane 
 

Wyposażenie wnętrza: 
 
- Pomieszczenie nie jest wyposażone w podwójną podłogę, 
 

Oświetlenie sztuczne pomieszczenia: 
 
- Sztuczne oświetlenie pomieszczenia wykonane z elementów oświetlenia jarzeniowego. 

 
Wyposażenie technologiczne pomieszczeń klimatyzowanych: 
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Moc urządzeń technologicznych, obciążająca cieplnie pomieszczenie klimatyzowane SERWEROWNI 
została sprecyzowana przez Zamawiajacego na poziomie 9,5 kVA.  

 
5.2. Opis stanu projektowanego klimatyzacji precyzyjnej: 
 
5.2.1 Bilans cieplny pomieszczenia serwerowni: 
 

Celem dokonania dokładnej analizy bilansu cieplno - wilgotnościowego ww. pomieszczeń dokonano 
obliczeń sprawdzających obciążeń cieplnych przy pomocy programu komputerowego Carrier  Block Load 

Program v. 3.05. przyjmując następujące założenia: 
a/ Parametry powietrza zewnętrznego LATO: 
                - jak przyjęto w projekcie pierwotnym: -  temperatura  tzl = 30 oC,  
                                                                                     - wilgotność wzgl. φzl= 45 % 
b/ Parametry powietrza zewnętrznego ZIMA: 
                - jak przyjęto w projekcie pierwotnym: -  temperatura  tzz = -22 oC,  
                                                                                     - wilgotność wzgl. φzz= min 80 % 
c/ Parametry powietrza w pomieszczeniach serwerowni: 
                                                                                      - temperatura   tp = 20 +/- 1 oC 
                                                                                     - wilgotność wzgl.            φp= 40 +/- 5 % 
d/ do obliczeń zysków ciepła przez przegrody budowlane przyjęto: 
- dla ściany zewnętrznej "U" = 0,45 ( wg obliczeń jak dla ściany z cegły pełnej ), 
- dla okien zewnętrznych "U" = 1,1 jak dla typowych okien dwuszybowych z przestrzenią międzyszybową 
wypełnioną argonem w oprawach aluminiowych. 
 
 
5.2.2. Opis projektowanego systemu klimatyzacji precyzyjnej opartego o urządzenia wyporowe: 
 
Opis urządzeń 
Urządzenia z nadmuchem przednim - to wlot powietrza gorącego od góry, wylot powietrza 
ochłodzonego z przodu, w dolnej części szafy klimatyzacyjnej. 
Klimatyzatory pomieszczeniowe o zwartej zabudowie i nadmuchem przednim wyprowadzają powietrze 
przy podłodze, natomiast wlot powietrza znajduje się w górnych poziomach pomieszczenia. Nawiewane 
powietrze wytwarza prąd świeżego powietrza w kierunku do przodu i powoduje ruch powietrza w 
pomieszczeniu. Zródła ciepła z kolei wytwarzają wznoszące się strumienie gorącego powietrza, 
skierowane do górnych poziomów pomieszczenia dzięki naturalnemu wznoszeniu. Gorące powietrze, 
ograniczone i uwarstwowione u góry, ponownie trafia do klimatyzatora. 
Dyfuzja powietrza ogranicza mieszanie się mas powietrza nawiewanego oraz powietrza już znajdującego 
się w pomieszczeniu, utrzymując korzystnie uwarstwienie temperatury w pomieszczeniu. 
System nadmuchu przedniego może być stosowany w pomieszczeniach przemysłowych oraz 
bezobsługowych centrów telekomunikacyjnych o bardzo wysokim specyficznym obciążeniu [kW/m2]. 
Główne zalety: 

• lepsza wydajność (o ponad 10%) procesu chłodzenia, przy działaniu powietrza o temperaturze 
powyżej średniej wartości temperatury w pomieszczeniu; 

• lepsza wydajność procesu wentylacji; 
• niższe koszty instalacji: nie ma potrzeby instalacji podłogi technicznej, jak w przypadku urządzeń 

z nawiewem na dół. 
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• niższe koszty eksploatacji z uwagi na wyższą efektywność. 

 
 
Opis projektowanej cyrkulacji powietrza chłodzącego w pomieszczeniu serwerowni 
 
Zaleca się się ustawienie raków urządzeń technologicznych w zwartym rzędzie. Między rakami lokalizuje 
się szafy klimatyzacji precyzyjnej systemu wyporowego, tak by ich ściany czołowe zostały zlicowane z 
linią czołową rzędu raków. Lokalizację szaf klimatyzacji precyzyjnej pokazano na załączonych rysunkach. 
Do klimatyzacji pomieszczenia zaprojektowano dwie szafy klimatyzacyjne wyposażone w następujące 
parametry, układy i elementy: 

• wydajność chłodnicza jawna  – 18,0 kW, 

• wydajność chłodnicza jawna netto w nominalny pkt. pracy: 17,0 kW, 24@temp EAT, 50% rh, 35 
°C temp. zewnętrznego 

• urządzenia pracujące w turnusie w układzie (n+1) - 1 szt. praca, 1 szt. rezerwa 
 
Celem rozdzielenia strefy "gorącej" i "zimnej" pomieszczenia projektuje się powieszenie elastycznych 
kurtyn. Tak więc: 
 
- Zadaniem klimatyzacji wyporowej jest usuwanie (wypieranie) ze strefy lokalizacji urządzeń 
technologicznych i przebywania ludzi nadmiaru ciepła. Zasada działania takiego systemu, jak podano 
powyżej w opisie urządeń, polega na nawiewaniu powietrza bezpośrednio do strefy, gdzie zlokalizowano 
urządenia technologiczne (lub w jej pobliżu) z małymi prędkościami nawiewu nie generującymi 
przepływów turbulentnych. Nawiewane powietrze wypływa więc z niską prędkością, dzięki czemu 
obserwuje się prawie laminarny, względnie niskoturbulentny ruch powietrza. Temperatura tego 
powietrza będzie niższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu – w klimatyzowanej strefie. 
Spełnienie tego warunku jest konieczne dla poprawnego działania systemu. Przyjmuje się, że powietrze 
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nawiewane dla klimatyzacji z nadmuchem przednim stosowanej w projektowanej serwerowni, w strefie 
"zimnej", będzie niższa o ok. 5ºC. Uważać jednak należy przy rozruchu czy aby nie jest ona zbyt niska, 
gdyż może wystąpić zjawisko tak zwanych zimnych przeciągów konwekcyjnych. 
Urządzenia technologiczne zlokalizowane w rakach, ustawionych w rzędzie, posiadają własne małe 
wentylatory do przewietrzania i usuwania zysków ciepła. Kierunek pracy tych wentylatorów to zasysanie 
powietrza chłodnego od ściany czołowej raków. Wyrzut gorącego powietrza nstępuje poprzez tylną 
ścianę raków. 
Zyski ciepła ulegają koncentracji w części górnej "gorącej" strefy pomieszczenia, skąd są zasysane przez 
otwory ssawne szaf klimatyzacyjnych umieszczone w ich górnych wiekach.  
Występuje tu naturale zjawisko stratyfikacji powietrza. Warstwa powietrza "zimnego", uzdatnionego 
termicznie występuje w części dolnej pomieszczenia, podczas gdy warstwa powietrza "gorącego" 
niosącego odebrane zyski ciepła i zanieczyszczonego w części górnej pomieszczenia. 
Celem uniknięcia tzw. "krórkich spięć", powodujących stratę na efektywności, projektuje się rozdzielenie 
stref "gorącej" i "zimnej " elestycznymi kurtynami. 
Linie montażu kurtyn pokazano na załączonych rysunkach. 
 
Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych: 
 
Dane techniczne projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych systemu z nadmuchem przednim 
zamieszczono w punkcie 10.0. niniejszego opracowania. 
 
6.0. Układ chłodniczy: 
 

Każda z szaf klimatyzacyjnych zaopatrzona jest w freonowy system chłodzenia ze skraplaczem freonu 
chłodzonym powietrznie. 
Lokalizacja skraplaczy: na ścianie zewnętrznej budynku, pod pasem okien przyziemia - na konstrukcjach 
stalowych. 

Rurociągi instalacji freonowej poprowadzone zostaną od usytuowanych na dole przyłączy szaf 
klimatyzacyjnych pionowo do przestrzeni podwieszonego sufitu, po czym poziomo po suficie w kierunku 
ściany wewnętrznej pomieszczenia przylegającego do korytarza, a następnie w dół do istniejącego 
kanału instalacyjnego dla celów klimatyzacji, gdzie po przejściu przez ścianę zewnętrzną skierowane 
zostaną w stronę lokalizacji skraplaczy. 
 
7.0. Świeże powietrze: 
 
Powołując sią na zagraniczne normy i uregulowania w zakresie budowy i eksploatacji obiektów 
Elektronicznego Przetwarzania Danych, Data Center, a w szczególności: 
-  ANSI/TIA/EIA – 942 – 2011 Telecomunications Infrastructure  Standard for Data Centers, 
- ASHRAE TC 9,9 – 2011  Termal Guidelinies for Data Processing Environments – Expanded Data  Center 
Classes and Usage Guidance 
- NFPA 90A – 2012 Standard for the Installationen of Air-Conditioning and Ventilating Systems, 
oraz  
Polskiej Normy PN-83/B-03430 p. 4.1.2. "W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o 
nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej 
przebywającej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach - co najmniej 50 
m3/h dla każdej osoby". 
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Przymuje się, z uwagi na ilość istniejących okien w pomieszczeniu zapewnienie dopływu powietrza 
świeżego zapewni infiltracja przez nieszczelności. 
 
8.0. Instalacje wod.-kan. dla celów klimatyzacji: 
 

Dla podłączenia wody do nawilżaczy szaf klimatyzacyjnych należy dokonać wcinki w istniejacą 
intalację wody zimnej w istniejacym kanale przełazowym po stronie zachodniej budynku.  Następnie 
doprowadzić do przyłaczy szaf przy pomocy rur dn 12 Cu izolowanych cieplnie prowadząc je w kanale 
instalacyjnym wzdłuż instalacji freonowej. Każde przyłącze szafy wyposażyć w filtr siatkowy i zawór 
antyskażeniowy kulowy zawór zmykający. 

Odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej wykonać do istniejącej studzienki ochładzania 
zlokalizowanej w kotłowni obiektu. Instalację skroplinową wykonanć z rur PE zgrzewanych; przewody 
ułożyć w przestrzeni istniejacego kanału przełazowego po stronie wschodniej budynku ze spadkiem min 
1,5 %.  
 
9.0. Wytyczne wykonawcze: 

9.1. Materiały: 

 
- Rurociągi chłodnicze freonowe - rury miedziane wg oznaczeń na rysunkach 
- Instalacje skroplinowe - rury z PCV iub PE - kielichowe, łączone na klej lub zgrzewane 
- Instalacje wody zimnej - rury miedziane wg oznaczeń na rysunkach 
- Izolacje termiczne rurociągi freonu i wody zinej izolować otulinami kauczuku syntetycznego "K-Flex ST" 

9.2. Prowadzenie rurociągów 

Projektowane rurociągi prowadzić po trasach pokazanych na rysunkach, mocując do ścian 
przy zastosowaniu  typowych do rur (np. produkt HILTI). 
 

9.3. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe konstrukcji wsporczych, nie będących systemowymi, należy zabezpieczyć przed 
korozją przez pomalowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji KOR - 3A 
 
9.4. Założenia branżowe 

9.4.1. Dla branży budowlanej: 

 
a/ należy wykonać konstrukcje wsporcze dla zamocowania skraplaczy freonu na dachu budynku – 2 szt. 

9.4.2. Dla branży elektrycznej: 

 
a/ należy zapewnić doprowadzenie mocy elektrycznej dla zaprojektowanych urządzeń klimatyzacyjnych i 

wentylacyjnych wg opisu powyżej. 
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9.5. Wykonanie Próby i Odbiór: 
 

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny być zgodnie z: Dz. U. Nr 75 z roku 2002 poz. 690, z 
późniejszymi zmianami, oraz instrukcjami obsługi zaprojektowanych urządzeń. 
 
10.0. Dane techniczne zaprojektowanych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: 
 
 
Szafa klimatyzacyjna z nadmuchem przednim + skraplacz z elektronicznym zaworem rozprężnym 
 

L.p. Wyszczególnienie Wartość Jednostka 
miary 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I Przyjęte dane wyjściowe dla urządzenia 
klimatyzacyjnego 

   

     

 Temperatura powietrza napływającego na 
chłodnicę urządzenia klimatyzacyjnego 

+ 24,0 oC  

 Wilgotność powietrza napływającego na 
chłodnicę urządzenia klimatyzacyjnego 

50 % ww.  

 Wydatek powietrza urządzenia 
klimatyzacyjnego 

5.580 m3/h  

 Wysokość nad poziomem morza 40 m  

 Czynnik chłodniczy R 410A -  

 Zasilanie elektryczne 3x400 V/50 Hz   

 Obciążalność 20 do 100 %  

     

II Podstawowe dane urządzenia 
klimatyzacyjnego 

   

     

 Ilość urządzeń 2 Szt. W tym jedna szt. 
rezerwa 

 Urządzenie klimatyzacyjne sytemu digital z 
nadmuchem powietrza klimatyzowanego 

przednim - Płynna regulacja 
wydajności 
chłodniczej 

 Wydajność chłodnicza 18,0 kW  

 Wydajność chłodnicza jawna 18,0 kW  

 SHR 1,0 -  

 Wydajność chłodnicza netto 17,0 kW  

 Wydajność chłodnicza jawna-netto 17,0 kW  

 Temperatura powietrza na wyjściu z 
chłodnicy urządzenia klimatyzacyjnego 

14,3 oC  

 Wilgotność powietrza na wyjściu z 
chłodnicy urządzenia klimatyzacyjnego 

91,9 % ww.  

 SPL pomierzczenia (@ 2m, wolnej 62,9 dB(A)  
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przestrzeni) 

 Temperatura powietrza nawiewnego 14,8 oC  

 Wilgotność powietrza nawiewnego 89,3 % ww.  

 Temperatura skraplania 45,3 oC  

 Pobór mocy urządzenia 5,10 kW  

 ERR urządzenia 3,24 -  

 Pobór mocy systemu 5,65 kW  

 Klasa filtra wewnętrznego F5 -  

 Szerokość 844 mm  

 Głębokość 890 mm  

 Wysokość 1.950 mm  

 Masa 300 kg  

     

II.1 Wentylatory    

     

 Ilość 1 Szt.  

 Typ  Basic -  

 Zasilanie elektryczne 3x 400 V/50 Hz -  

 Pobór mocy elektrycznej  1 x 0,97 kW  

 Pobór prądu w trybie pracy 1x 1,62 A  

 Pobór prądu maksymalny 1x 3,1 A  

     

II.2 Sprężarki    

     

 Ilość 1 Szt.  

 Typ  Digital Scroll -  

 Zasilanie elektryczne 3x 400 V/50 Hz -  

 Pobór mocy elektrycznej  1 x 4,1 kW  

 COP sprężarki 4,39 -  

 Pobór prądu 7,41 A  

 Pobór prądu maksymalny 1x 11,80 A  

     

II.3 Wyposażenie opcjonalne    

     

II.3.
1 

Nawilżacz    

     

 Ilość 1 szt  

 Maksymalna wydajność pary 1x 13,0 Kg/h  

 Minimalna wydajność pary 1x 2,7 Kg/h  

 Typ nawilżacza Elektrodowo 
zanurzeniowy 

-  

 Zasilanie elektryczne 3x 400 V /50 Hz   

 Nominalny pobór mocy elektrycznej 1x 9,0 kW  
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 Pobór prądu maksymalny 1x 13,0 A  

     

II.3.
2 

"Re-heating" gorącym gazem    

     

 Wydajność "re-heating'u" 12,1 kW  

 Aktywny przepływ powietrza 2.628 m3/h  

 Temperatura powietrza napływającego 14,3 oC  

 Wilgotność powietrza napływającego 91,9 % ww.  

 Temperatura powietrza wypływającego 20,7 oC  

 Wilgotność powietrza wypływajacego 61,3 % ww.  

     

III Skraplacz    

     

 Ilość urządzeń 2 Szt. W tym jedna szt. 
rezerwa 

 Model skraplacza - -  

 Wykonanie (wersja) standard -  

 Przepływ powietrza wertykalny -  

 Zasilanie elektryczne 1x 230 V/50 Hz -  

 Regulator Variex Tak -  

 Wydajność cieplna 22,1 kW  

 Temperatura powietrza zewnętrznego 35,0 oC  

 Wydajność przepływu powietrza 
skraplacza przy maksymalnej prędkości 
wentylatora 

7.400 m3/h  

 Wydajność przepływu powietrza 
skraplacza w trybie pracy 

7.400 m3/h  

 ESP skraplacza przy maksymalnej 
prędkości wentylatora 

0 Pa  

 SPL maksymalne na zewnątrz (@5 m, 
wolnej przestrzeni) 

50 dB(A)  

 SPL na zewnątrz w trybie pracy (@5 m, 
wolnej przestrzeni) 

50 dB(A)  

 Pobór mocy elektrycznej 0,55 kW  

 Maksymalny pobór prądu 2,50 A  

 Szerokość 1112 mm  

 Głębokość 1340 mm  

 Wysokość 907 mm  

 Masa 75 kg  

 

Wyposażenie: 
• start zimowy, 

• wlot powietrza od góry, wylot od frontu urządzenia, 

• styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), 
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• możliwa współpraca automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru 

• czujnik sygnalizujący zużycie filtrów, filtr klasy F5 

• sprężarki ze stałą prędkością obrotową silnika z płynną regulacją  wydajności chłodniczej  

• awaria elementu sterującego nie powoduje wyłączenia się urządzenia 

• równoważna długość  instalacji freonowej  - do 50 mb 

• możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących systemów sterowania i nadzoru szaf 
klimatyzacji precyzyjnej za pomocą dwóch różnych protokołów komunikacji   

• elektroniczny zawór rozprężny na wyposażeniu szaf klimatyzacji precyzyjnej 

• wentylator z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w funkcji temperatury mierzonej na 
powrocie do szafy, możliwość regulacji sprężu dyspozycyjnego, 

• możliwość sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel techniczny bez 
konieczności otwierania osłon ochronnych (podczas normalnej pracy urządzenia) 

• czujnik wykrycia wody pod urządzeniem , 

• obecność dużego sterownika graficznego na jednej z szaf  

• pojemność pamięci sterownika na jednej z szaf do 400 zdarzeń oraz możliwość połączenia w 
system do 32 urządzeń za pomocą sieci LAN 

• certyfikat Eurovent potwierdzający parametry techniczne zawarte w karcie doborowej 
urządzenia 

• moduł podstawy wysokości h = 200 mm. 
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11.0. Obliczenia doborowe zaprojektowanych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: 
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