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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji grzewczo-wentylacyjnej w pomieszczeniu sali 

gimnastycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zespołu szatni, natrysków  

oraz sanitariatów w budynku hali sportowej  

Iłowa ul. Piaskowa  

działki nr  739, 665/1, 665/2, 738/2, 738/1, 667/2, 627, 741 

 
1.0 . Podstawa opracowania 
 

- zlecenie Inwestora 

- P.B. Architektura hali sportowej 

- ustalenia z Inwestorem  

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- obowiązujące normy i zasady projektowania 

2.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych związanych  

z zapewnieniem niezbędnej wymiany powietrza w przedmiotowych pomieszczeniach oraz ogrzewania 

powietrznego sali gimnastycznej w omawianym budynku. Zakresem opracowania objęto dobór niezbędnych 

układów wentylacji mechanicznej dla tej grupy pomieszczeń. Instalacja ogrzewania powietrznego sali 

gimnastycznej pełnić będzie takŜe funkcję wentylacji realizującej dostawę niezbędnej ilości powietrza 

świeŜego dla tego pomieszczenia. 

3.0. Opis instalacji 

Dla zapewniania podyktowanej wymaganiami higieniczno-sanitarnymi niezbędnej wymiany powietrza 

w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej w postaci przybudowanych do niej zespołów szatni  

i natrysków dla osób ćwiczących jak i samej sali gimnastycznej w której z wagi na znaczną jej wysokość 

przewiduje się zastosowanie ogrzewania powietrznego, projektuje się niezaleŜne układy mechanicznej 

wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do instalacji grzewczo-wentylacyjnej sali gimnastycznej, oraz 

zładów nawiewnych układów wentylacji obu zespołów szatni, natrysków oraz układu wentylacji 

sanitariatów przewiduje się zrealizować za pomocą czerpni ściennych. Po przejściu przez te elementy  

i kanały dosyłowe powietrze to skierowane zostanie do współpracujących z poszczególnymi układami: 
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- instalacja grzewczo-wentylacyjna sali gimnastycznej – nagrzewnic gazowych  

- instalacji wentylacyjnych pozostałych z w/w pomieszczeń – nawiewnych central wentylacyjnych. 

Szczegółową charakterystykę omawianych urządzeń podano odpowiednio w pkt 6.2.1. – 6.2.2. 

Obsługujący salę gimnastyczną zespół dwóch nagrzewnic gazowych typu F1 81CM i trzech typu  

F1 41CM firmy Rober, umoŜliwia pracę instalacji grzewczo-wentylacyjnej tego pomieszczenia w okresie 

zimowym z częściową recyrkulacją powietrza i udziałem powietrza zewnętrznego, zminimalizowanym do 

poziomu wynikającego z potrzeby zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.  

W przypadku potrzeby szybkiego ogrzania pomieszczenia sali np. po okresie jej wychłodzenia wynikającego 

z nocnego obniŜenia temperatury wewnętrznej do temperatury dyŜurnej moŜliwa będzie takŜe praca zespołu 

wspomnianych nagrzewnic wyłącznie na powietrzu obiegowym. Mając na względzie minimalizację 

zapotrzebowania ciepła pokrywanego przez omawiany układ ogrzewania, taki sam reŜim pracy nagrzewnic 

przewiduje się zastosować takŜe w okresach w których sala będzie nie uŜytkowana. W okresie letnim 

przewiduje się natomiast pracę przedmiotowych urządzeń wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 

Nagrzewnice z nie uruchamianymi w tym okresie palnikami, pracować będą wyłącznie jako aparaty 

nawiewne, przyczyniając się do intensyfikacji wymiany powietrza w pomieszczeniu sali gimnastycznej. 

Natomiast centrale wentylacyjne zładów nawiewnych obu zespołów szatni i natrysków oraz zładu 

nawiewnego powietrza kompensacyjnego dla pomieszczeń sanitariatów pracować będą w okresie całego 

roku wyłącznie na powietrzu zewnętrznym. 

Wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń obsługiwanych przez 

rozpatrywane układy wentylacyjne podano w pkt. 6.1. 

Komora mieszania kaŜdej z zastosowanych nagrzewnic wyposaŜona będzie fabrycznie w układ filtracji 

powietrza zewnętrznego w postaci filtra działkowego klasy G4 – filtr dokładny. Natomiast kaŜda  

z projektowanych central nawiewnych typu Gold pochodzących z oferty firmy Swegon, wyposaŜona 

będzie4 fabrycznie w kieszeniowy filtr dokładny klasy F7. Oczyszczone w tych układach powietrze w celu 

osiągnięcia właściwej temperatury nawiewu, będzie w okresie zimowym i przejściowym ogrzewane 

stosowanie do panujących zewnętrznych warunków temperaturowych. Proces ten odbywać się będzie  

w przypadku kaŜdej z nagrzewnic w jej wymienniku typu powietrze-spaliny. Natomiast w przypadku 

kaŜdego ze zładów nawiewnych obsługiwanego przez centralę wentylacyjną podgrzew powietrza 

realizowany będzie w zabudowanej na kanale wentylacyjnym, bezpośrednio za daną centralą, nagrzewnicy 

wodnej pochodzącej z programu produkcyjnego dostawcy central. Szczegółowe parametry techniczne 

omawianych urządzeń zamieszczono w pkt. 6.2. 

Przygotowane tak powietrze wprowadzane będzie do kubatury sali gimnastycznej bezpośrednio za 

pomocą projektowanych w tym pomieszczeniu, nagrzewnic. Natomiast w przypadku pozostałych z objętych 

zładami nawiewnymi wentylacji mechanicznej pomieszczeń, powietrze wentylacyjne wprowadzane będzie 

do nich, współpracującą z daną centralą, siecią kanałów, zakończoną odpowiednimi elementami 

nawiewnymi. Jako elementy nawiewne w szatniach z natryskami przeznaczonych dla osób ćwiczących 
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projektuje się zastosować okrągłe nawiewniki sufitowe z ruchomymi dyszami typu EAGLE S o średnicach 

d=125mm i d=160mm. Wprowadzanie powietrza do korytarza, (pom. 1/3) przewiduje się natomiast 

zrealizować przy zastosowaniu montowanych w płaszczyźnie sufitu tego pomieszczenia, okrągłych 

nawiewników talerzowych typu VLI-160. Ilość, typ oraz parametry techniczne zastosowanych nawiewników 

zestawiono w pkt. 6.2.5. 

Dla potrzeb usuwania powietrza z pomieszczenia sali gimnastycznej przewidziano dwa układy 

wywiewne. Pierwszy z nich obejmujący zespół czterech wentylatorów dachowych typu RS 56/35-4E firmy 

Revak odpowiedzialny będzie za usuwanie w okresie zimowym i przejściowym (tj. w sezonie grzewczym) 

50% powietrza wentylacyjnego z przypodłogowej strefy pomieszczenia sali gimnastycznej. KaŜdy  

z przedmiotowych wentylatorów współpracować będzie z kanałem wentylacyjnym zakończonym 

omówionym w dalszej części opracowania elementem wywiewnym zabudowanym na wysokości 0,5m  

na podłogą sali. W okresie letnim omawiany układ będzie wyłączony z eksploatacji. Drugi  

z przedmiotowych układów obejmujący takŜe zespół czterech wentylatorów dachowych lecz typu  

RS 63/50-4D odpowiedzialny będzie w sezonie grzewczym za usuwanie pozostałych 50% powietrza 

wentylacyjnego z podsufitowej strefy sali gimnastycznej. W okresie letnim omawiany układ odpowiedzialny 

będzie za usuwanie ogółu powietrza wentylacyjnego z kubatury sali. Dla zapewnienia właściwego reŜimu 

pracy obu układów wyciągowych z wydajnościami zbilansowanymi z całkowitym strumieniem powietrza 

zewnętrznego wprowadzanego do sali gimnastycznej przez nagrzewnice F1 CM, przewidziano zastosowanie 

układu sterowania scharakteryzowanego w pkt. 6.2.1. Schemat funkcjonalny tego układu oraz jego listę 

kablową zamieszczono w przedmiotowym opracowaniu. 

W celu zwiększenia efektywności ogrzewania sali gimnastycznej charakteryzującej się znaczną 

wysokością, przewiduje się poza omówionym powyŜej systemem grzewczo-wentylacyjnym zastosowanie  

w tym pomieszczeniu zestawu czterech, montowanych w strefie podsufitowej, destratyfikatorów typu  

LEO D1. Ich zadaniem będzie wymuszenie w sezonie grzewczym, przepływu ciepłego powietrza 

gromadzącego się w górnych strefach sali, ku dołowi w kierunku strefy przebywania ludzi. Urządzenia te 

spowodują obniŜenie róŜnicy temperatury powietrza pomiędzy górną a dolną częścią pomieszczenia. 

Dystrybutorem omawianych urządzeń obejmujących nagrzewnice gazowe typu F1 CM, wentylatory 

dachowe typu RS, nadzorującego ich pracę układu sterowania oraz destratyfikatorów typu LEO D jest firma 

Flowair ul. ŁuŜycka 10a, Gdynia. 

Powietrze usuwane z pomieszczeń kaŜdego z obu zespołów szatni i natrysków, ujmowane będzie przez 

współpracujący ze zładem wywiewnym danego układu wentylacyjnego, wentylator dachowy serii Sky Wing 

typu LTCW. Parametry techniczne tych wentylatorów podano w pkt. 6.2.3. 

Jako elementy wywiewne zabudowane na kanałach ujmujących powietrze wentylacyjne  

z przypodłogowej strefy sali gimnastycznej przewidziano zastosowanie kratek ściennych typu  

ALGc 800-200. Natomiast w zładach wywiewnych omówionych powyŜej obu zespołów szatni i natrysków 

planuje się zastosowanie montowanych w płaszczyźnie stropów przedmiotowych pomieszczeń, zaworów 
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wywiewnych typu VEF-160. Ilość oraz parametry techniczne tych elementów instalacji podano w pkt.6.2.6. 

Dystrybutorem zastosowanych nawiewnych central wentylacyjnych, wentylatorów dachowych serii Sky 

Wing oraz ogółu omówionych nawiewników i wywiewników jest firma Swego Sp. z o.o Oddział Gorzów 

Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 50.  

W celu utrzymania stałego przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych zładów nawiewnych i 

wywiewnych obsługujących pomieszczenia obu zespołów szatni i natrysków przewidziano zastosowanie 

regulatorów typu VFL firmy Trox. Przedmiotowe regulatory instalowane będą wewnątrz przewodów 

wentylacyjnych przed poszczególnymi nawiewnikami i wywiewnikami. Minimalny odcinek prosty przed 

kaŜdym z w/w regulatorów powinien mieć długość równą co najmniej jego średnicy nominalnej. 

Centrale nawiewne obsługujące oba zespoły szatni i natrysków oraz centralę odpowiedzialną za 

doprowadzenie do korytarza (pom. 1/3) powietrza kompensacyjnego przewiduje się zamontować  

w pomieszczeniu technicznym zgodnie z dyspozycjami rys. nr   

Centrale przewiduje się montować:  

a) centrala nawiewna układu nr 4 – na uprzednio zmodyfikowanym (skrócone nogi) statywie  

            typ TBLZ-1-a-02 z oferty firmy Swegon, ustawionym na posadzce pomieszczenia wentylatorni  

            (pom. 1/14) 

b) centrala nawiewna układu nr 3 – na dwóch szynach nośnych o wysokości 100mm z oferty firmy  

            Swegon, opartych na posadzce wentylatorni, 

c) centrala nawiewna układu nr 2 – na wykonanej konstrukcji wsporczej z wykorzystaniem szyn  

            nośnych j.w. i podwieszonej do stropu wentylatorni. 

Układ filtracji powietrza kaŜdej z zastosowanych central wyposaŜony będzie fabrycznie w czujnik 

ciśnienia kontrolujący w sposób ciągły spadek ciśnienia na filtrze. Po przekroczeniu granicznej wartości 

zabrudzenia filtra sygnalizowana jest konieczność jego czyszczenia – wymiany. Jednocześnie układ 

zasilania w czynnik grzewczy nagrzewnicy wodnej zabudowanej bezpośrednio za kaŜdą z central 

wyposaŜony będzie w układ automatycznej regulacji wchodzący wraz z programatorem oraz czujnikiem 

temperatury nawiewu w zakres dostaw central. Zastosowane centrale są w pełni okablowane. Fabryczna 

dopuszczalna, długość tras kablowych pomiędzy poszczególnymi elementami automatyki a skrzynką 

sterowniczą centrali wynosi 10m. 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych kaŜde z pomieszczeń WC 

(ustępu) w omawianym obiekcie, przewiduje się wyposaŜyć w układ mechanicznej wentylacji wywiewnej, 

bazujący na ściennym wentylatorze wyciągowym. Przedmiotowe wentylatory montowane będą na 

przeznaczonych do obsługi omawianych pomieszczeń kanałach wentylacji grawitacyjnej objętych  

P.B. branŜy budowlanej. Typ i parametry techniczne zastosowanych wentylatorów pochodzących z oferty 

firmy Ventrure Industries zamieszczono w pkt. 6.2.4. Miejsca zabudowy tych urządzeń przedstawiono na 

rys. nr. 4. 
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W celu zapewnienia swobodnego dopływu powietrza do wspomnianych ustępów, z przestrzeni  

korytarza (pom. 1/3) do którego wprowadzane będzie omówionym powyŜej układem mechanicznej 

wentylacji nawiewnej, powietrze kompensacyjne, przewidziano montaŜ kratek kontaktowych.  

Planuje się jako w/w elementy zastosować kratki typu LTAb typ 1 z oferty firmy Swegon.  

Wielkość, ilość zastosowanych kratek oraz przyjęty wariant ich zabudowy podano w pkt. 6.2.7. 

Kanał doprowadzające powietrze zewnętrze do komór mieszania zainstalowanych w sali gimnastycznej 

nagrzewnic gazowych, przewiduje się wykonać z prostokątnych przewodów wentylacyjnych typu A  

z blachy ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych. Do wykonania instalacji pozostałych zładów 

nawiewnych i wywiewnych przewiduje się zastosowanie okrągłych przewodów i kształtek blaszanych 

systemu Lindabsafe firmy Lindab. Elementy tego systemu łączone są między sobą z wykorzystaniem jako 

uszczelnienia, fabrycznie montowanych w kształtkach i złączkach połączeniowych uszczelek gumowych. 

Dodatkowo połączenia wzmacniane są za pomocą śrub samogwintujących lub nitów. Zalecana ilość śrub 

stalowych lub nitów: 

- przewody o średnicy ≤ 250mm – 3szt 

- przewody o średnicy d=280-400 – 4szt  

Śruby, nity rozmieścić równomiernie wokół całego obwodu zwracając uwagę, aby uszczelki gumowe 

stanowiące wyposaŜenie stosowanych w systemie Lindabsafe kształtek i łączników nie uległy zniszczeniu tj. 

umieszczając je około 10mm od końca przewodu i ogranicznika.  

Do wykonania krótkich (o długości średnio ok. 0,5m) podłączeń, zastosowanych w układach 

wentylacyjnych sufitowych nawiewników i wywieników z blaszanymi kanałami wentylacyjnymi, 

stosownych zładów, stosować przewody elastyczne. W zładach nawiewnych przewiduje się w tym celu 

zastosowanie izolowanych termicznie i akustycznie warstwą wełny mineralnej gr. 25mm, przewodów typu 

ALSD-1 (Sonoduct AD-1). Natomiast w zładach jako te przewody połączeniowe projektuje się 

zastosowanie przewodów typu ALAD-1 (Aluduct AD-1). Dystrybutorem obu typów wentylacyjnych 

przewodów elastycznych jest firma Alnor Systemy Wentylacyjne Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 8b, 

Warszawa. 

Przewody wentylacyjne montować do konstrukcji stropów i ścian pomieszczeń w których są 

zainstalowane. Do mocowania stosować zawiesia lub podpory z gumowymi podkładkami amortyzacyjnymi. 

Konstrukcja podpory lub zawiesia powinna wytrzymać obciąŜenie równe co najmniej trzykrotnemu 

cięŜarowi przypadającego na nią, odcinka knłu wraz z jego ewentualnym osprzętem. Rozmieszczenie 

omawianych elementów mocujących powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami 

zamocowania nie przekraczało 2cm. W miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez przegrody 

budowlane, przewody te winny być obłoŜone na  grubości przegrody podkładkami amortyzującymi z wełny 

mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Mocowanie przewodów elastycznych do 

kanałów blaszanych i króćców nawiewników i wywiewników wykonać za pomocą ząbkowanych opasek 

typu TKSE zaciskanych na obwodzie za pomocą zacisku śrubowego TKSL: Łączenie zarówno płaszcza 
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wewnętrznego jak i zewnętrznego przewodów powinno być dodatkowo zabezpieczone aluminiowa taśmą 

uszczelniającą np. typu TAL. Minimalny promień gięcia przewodów elastycznych wynosi ok. 75% ich 

średnicy. 

Całość blaszanych przewodów wentylacyjnych z wyjątkiem kanałów prowadzonych w kubaturze sali 

gimnastycznej (poniŜej płaszczyzny stropu podwieszonego tego pomieszczenia) naleŜy zaizolować 

termicznie. Do izolacji przewodów nawiewnych prowadzonych w przestrzeni pomiędzy stropami 

podwieszanymi pomieszczeń a połacią dachową budynku stosować maty z wełny mineralnej typu Lamella 

Mat o grubości 50mm pochodzące z oferty produkcyjnej firmy Rockwool Polska Sp. z o.o ul. Kwiatowa 14, 

Cigacice. Maty o grubości 60mm zastosować natomiast do wykonania izolacji termicznej kanałów 

doprowadzających powietrze zewnętrzne do komór mieszania nagrzewnic gazowych w sali gimnastycznej 

oraz do central wentylacyjnych w układach nawiewnych obsługujących zespoły szatni z natryskami oraz 

sanitariaty. Izolację blaszanych wywiewnych przewodów wentylacyjnych wykonać stosując maty j.w. lecz o 

grubości 30mm. Matami tej grubości zabezpieczyć naleŜy takŜe odcinki zładów wywiewnych wykonane z 

elastycznych przewodów typu ALAD-1. Kanały wentylacyjne podlegające izolacji matami Lamella Mat 

wyposaŜyć naleŜy uprzednio w stalowe szpilki o średnicy 2,5-3mm wraz z samozaciskowymi nakładkami -

talerzykami – zgrzewane, spawane do blachy kanału lub do niej przyklejane – samoprzylepne. Szpilki 

rozmieścić w rzędach, w rozstawie maksymalnie co 500mm wzdłuŜ przewodu, w ilości ok. 8szt/m2, z 

zachowaniem maksymalnie 100mm odległości od naroŜy kanałów prostokątnych. Wzajemne połączenia mat 

Lamella Mat których fabryczna szerokość wynosi 1000mm winny być uszczelnione poprzez ich sklejenie 

aluminiową taśmą samoprzylepną. Podlegające izolacji termicznej elastyczne przewody wentylacyjne 

owinąć delikatnie matami w sposób nie powodujący deformacji kształtu przewodu. Po wykonaniu całości 

prac montaŜowych naleŜy dokonać rozruchu instalacji wentylacji a następnie przeprowadzić regulację 

strumieni powietrza wentylacyjnego. Projektowane wielkości strumieni podano na rys. nr 3, 4.Regulację 

ilościową powietrza przeprowadzić poprzez dobór odpowiedniej nastawy prędkości obrotowej wentylatorów 

central nawiewnych oraz wentylatorów wywiewnych. Typ zastosowanych regulatorów prędkości obrotowej 

stanowiących wyposaŜenie dodatkowe projektowanych wentylatorów wywiewnych podano w części 

niniejszego opracowania obejmującej dobór tych urządzeń wentylacyjnych. W zastosowanych centralach 

nawiewnych omawiane regulatory stanowią element standardowy ich wyposaŜenia i objęte są dostawą tych 

urządzeń.  

W przypadku wentylatorów wywiewnych obsługujących pomieszczeni sali gimnastycznej 

regulację ich parametrów przeprowadzić z zastosowaniem regulatorów wchodzących z zakres 

układu sterowania objętego dostawą tych wentylatorów wraz z zespołem nagrzewnic gazowych.  

4.0. Wytyczne branŜowe 
4.1. BranŜa budowlana  

1.Przewidzieć w konstrukcji przegród budowlanych otwory dla montaŜu kanałów i elementów 

         instalacji wentylacyjnych. 
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2. Przewidzieć w obudowie pionowych kanałów wentylacyjnych usuwających powietrze  

           z przypodłogowej strefy sali gimnastycznej otwory dla montaŜu kratek wywiewnych.  

3. W miejscach lokalizacji wentylatorów wywiewnych w sanitariatach, przewidzieć typowe 

           kanały wentylacji grawitacyjnej umoŜliwiające podłączenie do nich przedmiotowych  

           urządzeń. 

4. Zaprojektować instalację wentylacji grawitacyjnej sali gimnastycznej uaktywniającą się  

          z chwilą wyłączenia się nagrzewnic gazowych lub zamknięcia się przepustnic powietrza  

          zewnętrznego w komorach mieszania tych urządzeń. Kominki omawianej instalacji  

          wentylacji grawitacyjnej w max. ilości 4szt, wyposaŜyć w przepustnice.  

   Siłowniki ON/OFF tych przepustnic stanowią elementy układu sterowania pracą instalacji  

          grzewczo-wentylacyjnej sali gimnastycznej.  

5. Przewidzieć układy uaktywniania wentylacji grawitacyjnej w pozostałych pomieszczeniach objętych  

    instalacjami wentylacji mechanicznej, z chwilą wyłączenia tych ostatnich z ruchu. Niedopuszczalna  

    jest jednoczesna praca wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w dowolnym pomieszczeniu obiektu. 

6. Przewidzieć uszczelnienie (obróbkę blacharską) miejsc zabudowy przejść dachowych  

          stanowiących podstawy dla montaŜu ogółu zastosowanych dachowych wentylatorów  

          wywiewnych. 

7. Przewidzieć w płaszczyźnie stropu podwieszonego w pomieszczeniu sali gimnastycznej 

          stosowne wzmocnienia dla montaŜu destratyfikatorów LEO D1. 

4.2. BranŜa elektryczna 
1. Przewidzieć doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanych urządzeń  

          wentylacyjnych. Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych odbiorników podano  

          w pkt. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4,  

2. Zaprojektować okablowanie układu sterowania pracą instalacji grzewczo-wentylacyjnej sali  

           gimnastycznej. Schemat funkcjonalny układu oraz listę niezbędnego okablowania  

           zamieszczono w niniejszym opracowaniu – załącznik nr 1, 2.  

    Miejsce zabudowy szafy zasilająco-sterującej omawianego układu uzgodnić z Inwestorem obiektu.  

    Wymiary szafy 1200x1400x300mm. Zabudowa pozostałych elementów w/w/ układu zgodnie  

    z dyspozycjami jego dostawcy tj. firma Flowair Gdynia.  

3. Zapewnić zblokowanie pracy zładów nawiewnych i wywiewnych układów wentylacyjnych  

           obsługujących pomieszczenia kaŜdego z obu zespołów szatni i natrysków.  

4. Zapewnić automatyczne uruchamianie się wentylatorów wywiewnych zainstalowanych  

           w pomieszczeniach sanitariatów (ustępów) z chwilą obecności w nich osób. Zastosowane  

           wentylatory typu DECOR 300 wersja RZ, EBB-170N i EBB-250N wersja T wyposaŜone są  
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           fabrycznie w układy umoŜliwiające regulację czasowej zwłoki w unieruchomieniu tych  

           urządzeń po wystąpieniu sygnału wyłączającego. 

5. Praca dowolnego z wymienionych w pkt. 4 wentylatorów wywiewnych winna być moŜliwa  

           jedynie przy pracującej centrali nawiewnej powietrza kompensacyjnego – układ nr 4.  

           W tym celu naleŜy przewidzieć stosowne przewody sterownicze pomiędzy tymi  

           wentylatorami a stykiem w skrzynce sterowniczej w/w centrali zgodnie z wytycznymi producenta  

           przedmiotowego urządzenia. Max. obciąŜalność w/w styku 5A, 230V/50Hz 

6. Regulatory prędkości obrotowej silników wentylatorów wywiewnych montować w tablicach  

           rozdzielczych instalacji elektrycznej. Typy zastosowanych regulatorów podano w pkt. 6.2.3, 6.2.4. 

4.3. BranŜa sanitarna 

1. Zaprojektować wewnętrzną instancję gazową zasilająca w paliwo gazowe nagrzewnice w sali 

          gimnastycznej. Moce grzewcze tych urządzeń gazowych wraz z ich szczegółową  

          charakterystyką zamieszczono w pkt. 6.2.1. 

2. Zaprojektować instalację doprowadzająca czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych  

          montowanych za centralami nawiewnymi. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła jak  

          i wielkości oporów hydraulicznych nagrzewnic wodnych poszczególnych układów  

          wentylacyjnych podano odpowiednio w pkt. 6.2.2. 

3. Na rurociągu powrotnym instalacji zasilającej w czynnik grzewczy kaŜdej z nagrzewnic  

           wodnych przewidzieć montaŜ trójdrogowych zaworów automatycznej regulacji.  

    Typy zastosowanych zaworów wchodzących w zakres dostawy central, oraz niezbędne  

           ciśnienie dyspozycyjne czynnika grzewczego przed tymi elementami podano odpowiednio  

           w pkt. 6.2.2. 

5.0. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

                                                                                                                       Opracował   

                                                                                                        mgr inŜ. Andrzej Lewandowski 
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6.0. Obliczenia  
6.1. Określenie wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego 

Wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniu sali gimnastycznej określono 

uwzględniając niezbędny jednostkowy strumień powietrza zewnętrznego przypadający na osobę. 

Obliczeniową ilość osób korzystających z tego pomieszczenia przyjęto w oparciu o załoŜenia  

P.B. Architektura. W przypadku zespołów szatni i natrysków przeznaczonych dla osób ćwiczących na sali 

gimnastycznej strumienie powietrza wentylacyjnego wyznaczono zaś przyjmując za podstawę normatywne 

dla tych pomieszczeń krotności wymian. W pomieszczeniach sanitariatów niezbędne strumienie powietrza 

wentylacyjnego określono natomiast w oparciu o ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz. Nr 169, poz. 165:2003). Instalacje wentylacji grawitacyjnej nie są objęte niniejszym opracowaniem. 
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6.1.1. Zestawienie wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego 
 

Strumień powietrza zewnętrznego  

Vz      m3/h 

Strumień powietrza wentylacyjnego     

m3/h 
Nazwa 

pomieszczenia  
Powierzchnia  

m2 

Kubatura 

m3 

Ilość 
osób 

okres zimowy okres letni 

Krotno ść 
wymian 

w/h Nawiew Vn Wywiew Vw 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Sala gimnastyczna 
pom. nr 1/33 

 
 

1167 

 
 

≈12900 

 
 

480 

 
 

9600 

 
 

19800 

ok.zim/ 
ok./ letni 
0,74/1,53 

 
 

19800 

 
 

19800 

Okres zimowy 

Wywiew górą 50% - 4800m3/h, 

Wywiew dołem 50% - 4800m3/h 
Okres letni 
Wywiew górą 100% - 19800m3/h 

Szatnia  
pom. nr 1/8 

15,6 46,8 - 200 200 4 200 200  

Natryski  
pom. nr 1/9 

15,0 45,0 -   ≈8,9 400 400  

Szatnia  
pom. nr 1/10 

15,9 47,7 -   4 200 200  

Szatnia  
pom. nr 1/11 

15,9 47,7 -   4 200 200  

Natryski  
pom. nr 1/12 

15,0 45,0 -   ≈8,9 400 400  

Szatnia  
pom. nr 1/13 

15,9 47,7 -   4 200 200  

Szatnia  
pom. nr 1/15 

15,9 47,7 -   4 200 200  

Natryski  
pom. nr 1/16 

15,0 45,0 -   ≈8,9 400 400  

Szatnia  
pom. nr 1/17 

15,9 47,7 -   ≈4,2 200 200  

Szatnia dla osób 
niepełnosprawnych 

pom. nr 1/20 

 
12,8 

 
38,4 

-    
≈4,5 

 
175 

 
175 

 

Szatnia dla osób 
niepełnosprawnych 

pom. nr 1/21 

 
10,7 

 
32,1 

-    
≈4,5 

 
150 

 
150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Natrysk dla 
niepełnosprawnych 

pom. nr 1/22 

 
5,1 

 
15,3 

-    
≈7,8 

 
120 

 
120 

 

Sanitariat 
pom. nr 1/6 

1,3 3,9 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
pom. nr 1/9 

1,3 3,9 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
pom. nr 1/12 

1,3 3,9 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
pom. nr 1/16 

1,3 3,9 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
pom. nr 1/18 

4,2 12,6 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
pom. nr 1/25 

1,3 3,9 -    50 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
50 

 

1x50m3/h 

Sanitariat 
dziewcząt 

pom. nr 1/28 

 
6,5 

 
19,5 

-    117,5 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
117,5 

2x50m3/h  

przyjęto 117,5m3/h 

Sanitariat 
chłopców 

pom. nr 1/29 

 
8,8 

 
26,4 

-    170 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/3 z układu nr 4 

 
170 

2x50m3/h + 2x25m3/h 

przyjęto 170m3/h 

Sanitariat 
niepełnosprawnych 

pom. nr 1/41 

 
5,8 

 
17,4 

-    125 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/39  
z układu nr 4 

 
125 

 

125m3/h 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sanitariat kobiet 
pom. nr 1/42 

 
8,0 

 
24 

-    117,5 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/39  
z układu nr 4 

 
117,5 

2x50m3/h  

przyjęto 117,5m3/h 

Sanitariat 
męŜczyzn 

pom. nr 1/45 

 
8,9 

 
26,7 

-    170 
Nawiew przez kratkę 

kontaktową z korytarza  
pom. nr 1/39  
z układu nr 4 

 
170 

2x50m3/h + 2x25m3/h 

przyjęto 170m3/h 
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6.2. Dobór urządzeń 
6.2.1. Dobór aparatów grzewczo-wentylacyjnych–sala gimnastyczna–pom. nr 1/33 

Strumień powietrza nawiewanego zewnętrznego w okresie zimowym 

            Vnzoz = 9600m3/h 

Strumień powietrza wentylacyjnego w okresie letnim 

            Vnzol = 19800m3/h 

Obliczeniowe straty ciepła Qstr=70080W wg. P.B. instalacji c.o.  

Całkowite zapotrzebowanie ciepła  

      Qn = 9600 x 0,24 x 1,2 x (16 – (-18)) x 1,163 + 70080 = 109330 + 70080 = 179410W 

Przyjęto zastosowanie zestawu nagrzewnic gazowych z komorą mieszania obejmującego trzy nagrzewnice 

F1 41 CM i dwie nagrzewnice typu F1 81 CM. PoniŜej podano charakterystykę techniczną przedmiotowych 

urządzeń. 

a) nagrzewnica ROBUR typ F1 41 CM 
- nominalna moc cieplna 33,8kW 
- wydatek powietrza 2600m3/h 
- ciśnienie gazu – gaz ziemny 20mbar 
- średnica przyłącza gazu ¾” 
- średnica przewodów powietrzno-spalinowych: 
                             - powietrze zasilanie d=80mm 
                             - spaliny d=80mm 
- napięcie zasilania 230V/50Hz 
- pobór mocy elektrycznej 650W 
- zabezpieczenie 6,3A 
- zasięg strumienia powietrza (prędkość graniczna  >1m/s) 20m 
- waga 87kg 

b) nagrzewnica ROBUR typ F1 81 CM 
- nominalna moc cieplna 70,2kW 
- wydatek powietrza 6000m3/h 
- ciśnienie gazu – gaz ziemny 20mbar 
- średnica przyłącza gazu ¾” 
- średnica przewodów powietrzno-spalinowych: 
                             - powietrze zasilanie d=80mm 
                             - spaliny d=80mm 
- napięcie zasilania 230V/50Hz 
- pobór mocy elektrycznej 1200W 
- zabezpieczenie 10A 
- zasięg strumienia powietrza (prędkość graniczna  >1m/s) 29m 
- waga 29kg 

Integralnym elementem składowym zestawu automatyka dedykowana – 1szt realizująca następujące 
funkcje: 

- zasilanie oraz zabezpieczenie urządzeń i logiki sterującej 
- funkcja LATO/ZIMA 
- praca nagrzewnic w funkcji temperatury 
- regulacja otwarcia przepustnic (w komorach mieszania nagrzewnic)proporcjonalna, pomiędzy 
  100% powietrza zewnętrznego a 100% powietrza obiegowego, w okresie zimowym max. 50% 
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   powietrza zewnętrznego 
- praca komór mieszania nagrzewnic według zakresów predefiniowanych wg. krzywej  
   temperaturowej od czujnika zewnętrznego 
- nadzór nad pracą wszystkich wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniu; 
          - w okresie zimowym praca wentylatorów wyciągowych usuwających powietrze z górnej 
            i dolnej części pomieszczenia sali gimnastycznej, przy czym „górne” wentylatory 
            sterowane falownikami pracują na wydajności zbilansowanej z strumieniem powietrza  
            zewnętrznego wprowadzanego do pomieszczenia przez nagrzewnice gazowe 
          - w okresie letnim pracują wyłącznie tylko „górne” wentylatory na pełnej wydajności. 
- w przypadku wyłączenia nagrzewnic lub zamknięcia przepustnic powietrza zewnętrznego 
  w komorach mieszania, następuje automatyczne otwarcie przepustnic „kominków” wentylacji 
  grawitacyjnej. 
- tryb pracy nocnej (predefiniowana temperatura zadana np. 5°C, zamknięte przepustnice 

         powietrza zewnętrznego w komorach mieszania nagrzewnic 
- nadzór nad pracą destratyfikatorów (wentylatorów podsufitowych – typ LEO D1 – 4szt) 
- monitorowanie i sterowanie za pomocą panelu dotykowego umieszczonego na elewacji szafy DE-SZS1 

W skład aplikacji automatyki wchodzą: 
- szafa zasilająco-sterująca DE-SZS1 IP55 1200x1400x300mm – 1szt 
- siłownik przepustnicy 0-10V, 5Nm – 5szt 
- falownik 1,5kW umieszczony w szafie DE-SZS1 – 4szt 
- regulator obrotów DSS2c umieszczony w szafie DE-SZS1 – 4szt 
- siłownik przepustnic klap „kominków” grawitacyjnych ON/OFF, 5Nm, 24VAC – 4szt 
- czujnik temperatury zewnętrznej PT1000, IP55 – 1szt 
- czujnik temperatury pomieszczeniowej PT1000, IP20-54 – 2szt 

WyposaŜenie dodatkowe zestawu: 
-system kominowy F1 BK -5szt   

Producent/Dostawca zestawu nagrzewnic: Flowair ul. ŁuŜycka 10a, 81-537 Gdynia tel. (058) 6698220 
W/w urządzenia objęte są ofertą dostawcy –nr 0058/M/2008 z dnia 14.01.2008r.  

6.2.2. Dobór central wentylacyjnych 
6.2.2.1. Szatnie i natryski pom. nr 1/8-1/13 – układ nr 2 

Strumień powietrza nawiewanego Vn=1600m3/h  

Przyjęto centralę wentylacyjną GOLD SD typ GOLD-05-C-1-2-SD z zintegrowanym systemem 

sterującym IQnomic.  

Centrala wyposaŜona jest w sekcję filtracji - filtr klasy F7, sekcję nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora 

oraz sekcje tłumików.  

Doboru urządzenia dokonano w firmie Swegon Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. 

oferta z dnia 10.01.2007r. 

      Wymiary centrali : wysokość H=490mm 
                                    szerokość W=820mm 
                                    długość L=1100mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=315mm 
 
     a. Sekcja filtracji 
     typ SD 
     klasa F7 
     obliczeniowy spadek ciśnienia 101Pa 
 



 18 

     b. Sekcja nagrzewnicy  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1600m3/h 

     Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego Tn = 24 °C  (okres zimowy) 

     Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego Tz = -18 °C  (okres zimowy) 

     Qn = 1600 x 0,24 x 1,2 x (24 – (-18)) x 1,163 = 22510W 

     Czynnik grzewczy: woda tz/tp = 90/70 °C 

     Obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego 

        G = 0,97m3/h = 0,268dm3/s 
     Zastosowano nagrzewnicę wodną typ TBLA-4-000-040-2-2 
     opór hydrauliczny nagrzewnicy po stronie czynnika grzewczego ∆p = 35Pa 
     typ kolektora przyłączeniowego d=15mm 
     osprzęt nagrzewnicy: 
      - siłownik, 
      - czujnik przeciwzamroŜeniowy,  
      - kabel podłączeniowy, 
      - zawór regulacyjny (Kvs=2,50) dn=15mm 
      - zalecany spadek ciśnienia z zaworem ∆p = 38kPa 
      Wymiary nagrzewnicy : wysokość H=528mm 
                                              szerokość W=598mm 
                                              długość L=300mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=400mm - 
 
     c. Sekcja wentylatora  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1600m3/h 

     Wymagany spręŜ dyspozycyjny dla instalacji ∆p =210Pa 

     (szczegółowe obliczenia hydrauliczne w egz. archiwalnym) 
     zastosowano wentylator typu GOLD Wing 
     moc znamionowa 1,1kW 
     bezpośredni napęd z silnikami duŜej mocy w klasie eff1 z falownikiem 
    d) sekcje tłumików (strona ssawna, tłoczna centrali) 
           typ TBDA-1-000-031-090 
          spadek ciśnienia 33Pa 
              Wymiary tłumika: : średnica D=525mm 
                                             długość L=915mm 
  WyposaŜenie dodatkowe: 
     a) przepustnica typ TBSA-000-031 
         średnica d=315mm 
         spadek ciśnienia 9Pa 
         sterowanie i zasilanie 230V poprzez zaciski na karcie sterowania centrali 
 
   Zasilanie elektryczne centrali: 
   3-fazowy, 5-Ŝyłowy, 400V, 50Hz, 10A 
 
   Masa centrali i urządzeń: 
 - tłumik -23kg 
 - przepustnica z siłownikiem - 5kg 
 - centrala GOLD SD - 115kg 
 - nagrzewnica wodna – 21kg 

Dostawca centrali z osprzętem: Swegon Sp. z o.o. 

                                                      Oddział Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 50  tel. (095) 735-07-02 
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6.2.2.2. Szatnie i natryski pom. nr 1/15-1/17, 1/20-1/22 – układ nr 3 

Strumień powietrza nawiewanego Vn=1250m3/h  

Przyjęto centralę wentylacyjną GOLD SD typ GOLD-04-C-1-2-SD z zintegrowanym systemem 

sterującym IQnomic.  

Centrala wyposaŜona jest w sekcję filtracji - filtr klasy F7, sekcję nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora 

oraz sekcje tłumików.  

Doboru urządzenia dokonano w firmie Swegon Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. 

oferta z dnia 10.01.2007r. 

      Wymiary centrali : wysokość H=490mm 
                                    szerokość W=820mm 
                                    długość L=1100mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=315mm 
 
     a. Sekcja filtracji 
     typ SD 
     klasa F7 
     obliczeniowy spadek ciśnienia 79Pa 
 
     b. Sekcja nagrzewnicy  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1250m3/h 

     Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego Tn = 24 °C  (okres zimowy) 

     Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego Tz = -18 °C  (okres zimowy) 

     Qn = 1250 x 0,24 x 1,2 x (24 – (-18)) x 1,163 = 17590W 

     Czynnik grzewczy: woda tz/tp = 90/70 °C 

     Obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego 

        G = 0,76m3/h = 0,214 dm3/s 
     Zastosowano nagrzewnicę wodną typ TBLA-4-000-040-2-2 
     opór hydrauliczny nagrzewnicy po stronie czynnika grzewczego ∆p = 23Pa 
     typ kolektora przyłączeniowego d=15mm 
     osprzęt nagrzewnicy: 
      - siłownik, 
      - czujnik przeciwzamroŜeniowy,  
      - kabel podłączeniowy, 
      - zawór regulacyjny (Kvs=2,50) dn=15mm 
      - zalecany spadek ciśnienia z zaworem ∆p = 25kPa 
      Wymiary nagrzewnicy : wysokość H=528mm 
                                              szerokość W=598mm 
                                              długość L=300mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=400mm - 
 
     c. Sekcja wentylatora  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1250m3/h 

     Wymagany spręŜ dyspozycyjny dla instalacji ∆p =175Pa 

     (szczegółowe obliczenia hydrauliczne w egz. archiwalnym) 
     zastosowano wentylator typu GOLD Wing 
     moc znamionowa 1,1kW 
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     bezpośredni napęd z silnikami duŜej mocy w klasie eff1 z falownikiem 
    d) sekcje tłumików (strona ssawna, tłoczna centrali) 
           typ TBDA-1-000-031-090 
          spadek ciśnienia 21Pa 
              Wymiary tłumika: : średnica D=525mm 
                                             długość L=915mm 
  WyposaŜenie dodatkowe: 
     a) przepustnica typ TBSA-000-031 
         średnica d=315mm 
         spadek ciśnienia 5Pa 
         sterowanie i zasilanie 230V poprzez zaciski na karcie sterowania centrali 
 
   Zasilanie elektryczne centrali: 
   3-fazowy, 5-Ŝyłowy, 400V, 50Hz, 10A 
 
  Masa centrali i urządzeń: 
 - tłumik -23kg 
 - przepustnica z siłownikiem - 5kg 
 - centrala GOLD SD - 115kg 
 - nagrzewnica wodna – 21kg 

Dostawca centrali z osprzętem: Swegon Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp 

6.2.2.3. Sanitariaty – układ nr 4 

Strumień powietrza nawiewanego Vn= 1000 m3/h  

Przyjęto centralę wentylacyjną GOLD SD typ GOLD-04-C-1-2-SD z zintegrowanym systemem 

sterującym IQnomic.  

Centrala wyposaŜona jest w sekcję filtracji - filtr klasy F7, sekcję nagrzewnicy wodnej, sekcję wentylatora 

oraz sekcje tłumików.  

Doboru urządzenia dokonano w firmie Swegon Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp. 

oferta z dnia 14.01.2007r. 

      Wymiary centrali : wysokość H=490mm 
                                    szerokość W=820mm 
                                    długość L=1100mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=315mm 
 
     a. Sekcja filtracji 
     typ SD 
     klasa F7 
     obliczeniowy spadek ciśnienia 66Pa 
 
     b. Sekcja nagrzewnicy  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1000m3/h 

     Obliczeniowa temperatura powietrza nawiewanego Tn = 16 °C  (okres zimowy) 

     Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego Tz = -18 °C  (okres zimowy) 

     Qn = 1000 x 0,24 x 1,2 x (16 – (-18)) x 1,163 = 11390W 

     Czynnik grzewczy: woda tz/tp = 90/70 °C 
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     Obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego 

        G = 0,49m3/h = 0,136 dm3/s 
     Zastosowano nagrzewnicę wodną typ TBLA-4-000-040-2-2 
     opór hydrauliczny nagrzewnicy po stronie czynnika grzewczego ∆p = 16,0Pa 
     typ kolektora przyłączeniowego d=15mm 
     osprzęt nagrzewnicy: 
      - siłownik, 
      - czujnik przeciwzamroŜeniowy,  
      - kabel podłączeniowy, 
      - zawór regulacyjny (Kvs=2,50) dn=15mm 
      - zalecany spadek ciśnienia z zaworem ∆p = 17kPa 
      Wymiary nagrzewnicy : wysokość H=528mm 
                                              szerokość W=598mm 
                                              długość L=300mm 
      Średnica króćców przyłączeniowych  d=400mm - 
 
     c. Sekcja wentylatora  

     Strumień powietrza nawiewanego Vn = 1000m3/h 

     Wymagany spręŜ dyspozycyjny dla instalacji ∆p =175Pa 

     (szczegółowe obliczenia hydrauliczne w egz. archiwalnym) 
     zastosowano wentylator typu GOLD Wing 
     moc znamionowa 1,1kW 
     bezpośredni napęd z silnikami duŜej mocy w klasie eff1 z falownikiem 
    d) sekcje tłumików (strona ssawna, tłoczna centrali) 
           typ TBDA-1-000-031-090 
          spadek ciśnienia 13Pa 
              Wymiary tłumika: : średnica D=525mm 
                                             długość L=915mm 
  WyposaŜenie dodatkowe: 
     a) przepustnica typ TBSA-000-031 
         średnica d=315mm 
         spadek ciśnienia 3Pa 
         sterowanie i zasilanie 230V poprzez zaciski na karcie sterowania centrali 
 
   Zasilanie elektryczne centrali: 
   3-fazowy, 5-Ŝyłowy, 400V, 50Hz, 10A 
 
  Masa centrali i urządzeń: 
 - tłumik -23kg 
 - przepustnica z siłownikiem - 5kg 
 - centrala GOLD SD - 115kg 
 - nagrzewnica wodna – 21kg 

Dostawca centrali z osprzętem: Swegon Sp. z o.o. Oddział Gorzów Wlkp 

6.2.3. Dobór wywiewnych wentylatorów dachowych 
6.2.3.1. Sala gimnastyczna pom. nr 1/33– układ nr 1 

a) strefa górna 
Całkowity strumień powietrza wywiewanego  

    okres zimowy, przejściowy (sezon grzewczy) Vw = 9600m3/h  

     okres letni Vw = 19800m3/h 
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Przyjęto cztery wentylatory dachowe kaŜdy o następującej charakterystyce:  

- typ RS 63/50-4D 

- wydajność V=1200/4950m3/h 
- spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =560/390Pa 
- dopuszczalna temperatura powietrza 40°C 
- zasilanie 3x400V/50Hz 
- max. moc elektryczna 1202W 
- max. natęŜenie 2,11A 
- masa 48,4kg 
Osprzęt dodatkowy :  

           1. KaŜdy z wentylatorów wyposaŜony będzie w falownik SVO15iG5-4 lub SV015iC5-1 umieszczony  
               w szafie zasilająco-sterowniczej DE-SZS1 układu sterowania. Regulatory wchodzą w zakres dostawy  
               w/w układu. 

b) strefa dolna 

Całkowity strumień powietrza wywiewanego  

    okres zimowy, przejściowy (sezon grzewczy) Vw = 9600m3/h  

     okres letni Vw = 0m3/h 

Przyjęto cztery wentylatory dachowe kaŜdy o następującej charakterystyce:  

- typ RS 56/35-4E 

- wydajność V=1200/0m3/h 
- spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =320Pa 
- dopuszczalna temperatura powietrza 65°C 
- zasilanie 230V/50Hz 
- max. moc elektryczna 306W 
- max. natęŜenie 1,41A 
- masa 29,6kg 

Osprzęt dodatkowy :  
          1. KaŜdy z wentylatorów wyposaŜony będzie w regulator prędkości obrotowej typu DSS2c umieszczony 
              w szafie zasilająco-sterowniczej DE-SZS1 układu sterowania. Regulatory wchodzą w zakres dostawy  
              w/w układu. 

Uwaga: sterowanie pracą ogółu w/w wentylatorów układem automatyki dedykowanej wchodzącej  
w zakres dostawy nagrzewnic gazowych omówionych w pkt. 6.2.1. 

Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu :  Flowair Gdynia 

6.2.3.2. Szatnie i natryski pom. nr 1/8-1/13 – układ nr 2 

Całkowity strumień powietrza wywiewanego  

          Vw = 1600m3/h  

Przyjęto wentylator dachowy o następującej charakterystyce:  
   - Sky Wing typ LTCW-1-040-2-4-1 

   - wydajność V=1600 m3/h 
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =300Pa 

   - max. prędkość obrotowa n=2000obr/min 
    - zasilanie 3x230/3x400V, 50Hz 
    - moc silnika N=0,25kW 
    - wariant silnika 4-bieguny 
    - max. prąd   1,35/0,78A  
    - masa 46kg 
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     Osprzęt dodatkowy:  
           1. Przetwornik częstotliwości z filtrem EMC TBSW-1-6-00 

Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu :  Swegon Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.  

6.2.3.3. Szatnie i natryski pom. nr 1/15-1/17, 1/20-1/22 – układ nr 3 

Całkowity strumień powietrza wywiewanego  

          Vw = 1250m3/h  

Przyjęto wentylator dachowy o następującej charakterystyce:  
   - Sky Wing typ LTCW-1-040-2-4-1 

   - wydajność V=1250 m3/h 
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =380Pa 

   - max. prędkość obrotowa n=2000obr/min 
    - zasilanie 3x230/3x400V, 50Hz 
    - moc silnika N=0,25kW 
    - wariant silnika 4-bieguny 
    - max. prąd   1,35/0,78A  
    - masa 46kg 
     Osprzęt dodatkowy:  
           1. Przetwornik częstotliwości z filtrem EMC TBSW-1-6-00 

Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu :  Swegon Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.  

6.2.4. Dobór wentylatorów wywiewnych w sanitariatach 
6.2.4.1. Sanitariaty – pom. nr 1/6, 1/9, 1/12, 1/16, 1/18, 1/25,  

Strumień powietrza wywiewanego w kaŜdym z w/w pomieszczeń 

          Vw = 50m3/h  

  Dla kaŜdego z w/w pomieszczeń przyjęto wentylator wywiewny łazienkowy o następującej charakterystyce :  
   - typ DECOR 300R ( z regulowanym opóźnieniem czasowy wersja RZ) 

   - wydajność  V=50m3/h  
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =58Pa  

   - nominalna prędkość obrotowa n=2500obr/min 
    - zasilanie 230V/50Hz 
    - moc N=35W 
    - średnica króćca przyłączeniowego d=148/152mm 
    - masa 1,44kg 
    - stopień ochrony silnika IP44 
     Osprzęt dodatkowy : natynkowy regulator prędkości obrotowej typ REB-1N  

  Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu :   Venture Industries Sp. z o.o. 
                                                                             05-092 Łomianki – Kiełpin k/Warszawy ul. Mokra 27 
                                                                              tel. (0-22) 751-95-50 

6.2.4.2. Sanitariaty – pom. nr 1/28, 1/42 
Strumień powietrza wywiewanego w kaŜdym z w/w pomieszczeń 

          Vw = 117,5m3/h  

  Dla kaŜdego z w/w pomieszczeń przyjęto wentylator wywiewny łazienkowy o następującej charakterystyce :  
   - typ EBB-170N ( z regulowanym opóźnieniem czasowy – wersja T) 

   - wydajność  V=117,5m3/h  
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax = 15/82Pa  
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   - nominalna prędkość obrotowa n=1010obr/min 
    - zasilanie 230V/50Hz 
    - moc N=48W 
    - średnica króćca przyłączeniowego d=98mm 
    - masa 3,0kg 
    - stopień ochrony silnika IP44 
     Osprzęt dodatkowy : natynkowy regulator prędkości obrotowej typ REB-1N  

  Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu : Venture Industries Sp. z o.o. Łomianki – Kiełpin k/Warszawy 

6.2.4.3. Sanitariaty – pom. nr 1/29, 1/45 
Strumień powietrza wywiewanego 

          Vw = 170m3/h  

  Przyjęto wentylator wywiewny łazienkowy o następującej charakterystyce :  
   - typ EBB-250N ( z regulowanym opóźnieniem czasowy – wersja T) 

   - wydajność  V=150m3/h  
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax =22/88Pa  

   - nominalna prędkość obrotowa n=1225obr/min 
    - zasilanie 230V/50Hz 
    - moc N=51W 
    - średnica króćca przyłączeniowego d=98mm 
    - masa 3,0kg 
    - stopień ochrony silnika IP44 
     Osprzęt dodatkowy : natynkowy regulator prędkości obrotowej typ REB-1N  
  Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu : Venture Industries Sp. z o.o. Łomianki – Kiełpin k/Warszawy  

6.2.4.4. Sanitariat – pom. nr 1/41 
Strumień powietrza wywiewanego 

          Vw = 125m3/h  

  Przyjęto wentylator wywiewny łazienkowy o następującej charakterystyce :  
   - typ EBB-250N ( z regulowanym opóźnieniem czasowy – wersja T) 

   - wydajność  V=125m3/h  
   - spręŜ dyspozycyjny ∆pmax = 52/105Pa  

   - nominalna prędkość obrotowa n=1225obr/min 
    - zasilanie 230V/50Hz 
    - moc N=51W 
    - średnica króćca przyłączeniowego d=98mm 
    - masa 3,0kg 
    - stopień ochrony silnika IP44 
     Osprzęt dodatkowy : natynkowy regulator prędkości obrotowej typ REB-1N  

  Dystrybutor w/w wentylatorów i ich osprzętu : Venture Industries Sp. z o.o. Łomianki – Kiełpin k/Warszawy  

6.2.5. Dobór nawiewników 

Przyjęto zastosowanie następujących nawiewników: 

Nazwa 
pomieszczenia 

Oznaczenie 
nawiewnika 

Ilość 
nawiewników 

szt 

Strumień 
powietrza na 
nawiewnik  

m3/h 

Strata ciśnienia na 
nawiewniku 

Pa 

Średnica króćca 
przyłączeniowego 

mm 

Poziom mocy 
akustycznej 

dB(A) 

Szatnia pom. nr 1/8 EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 
Natryski pom. nr 1/9 EAGLES-160 2 200 14 160 <30dB(A) 
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Szatnia pom. nr 1/10 EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 
Szatnia pom. nr 1/11 EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 

Natryski  
pom. nr 1/12 

EAGLES-160 2 200 14 160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/13 

EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/15 

EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 

Natryski  
pom. nr 1/16 

EAGLES-160 2 200 14 160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/17 

EAGLES-160 1 200 14 160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/20 

EAGLES-160 1 175 10 160 <25dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/21 

EAGLES-160 1 150 8 160 <20dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/22 

EAGLES-125 1 125 13 125 <25dB(A) 

Korytarz  
pom. nr 1/3 

VLI 160 8 125 30 
nastawa 13 

160 <30dB(A) 

Uwaga: wyposaŜenie dodatkowe nawiewnika VLI:  
   - ramka mocująca do podłączenia kanału EXCT 3 

Dostawca:  Swegon Sp. z o.o.  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 50  tel. (095) 735-07-01 

6.2.6. Dobór wywiewników 

Przyjęto zastosowanie następujących wywiewników:  

Nazwa 
pomieszczenia 

Oznaczenie 
nawiewnika 

Ilość 
wywiewników 

szt 

Strumień 
powietrza na 
wywiewnik  

m3/h 

Strata ciśnienia na 
wywiewnik 

Pa 

Średnica króćca 
przyłączeniowego 

mm 

Poziom mocy 
akustycznej 

dB(A) 

Sala gimnastyczna  
pom. nr 1/33 

ALGc 800-200 4 1200 15Pa  <25dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/8 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Natryski  
pom. nr 1/9 

VEF 160 2 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/10 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/11 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Natryski  
pom. nr 1/12 

VEF 160 2 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/13 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/15 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Natryski  
pom. nr 1/16 

VEF 160 2 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/17 

VEF 160 1 200 30  
nastawa 25 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/20 

VEF 160 1 175 30  
nastawa 23 

160 <30dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/21 

VEF 160 1 150 30  
nastawa 20 

160 <25dB(A) 

Szatnia  
pom. nr 1/22 

VEF 160 1 125 30  
nastawa 17 

160 <25dB(A) 
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Uwaga: wyposaŜenie dodatkowe:  

a) wywiewnik ALGc  
- ramka mocująca typ FHA 800-200 
b) wywie 
wnik VEF:  
   - ramka mocująca do podłączenia kanału EXCT 3 

Dostawca:  Swegon Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.  

6.2.7 Dobór elementów dopływowych powietrza wentylacyjnego  
      do pomieszczeń ustępów 

Swobodny dopływ powietrza do ustępów z przestrzeni korytarzy przewiduje się zrealizować   

z wykorzystaniem kratek przepływowych o następującej charakterystyce:  

Nazwa 
pomieszczenia 

Oznaczenie  
kratki 

Ilość  
kratek 

szt 

Strumień  
powietrza  
na kratkę  

m3/h 

Wymiar otworu  
montaŜowego 

mm 

Wariant zabudowy 
kratki 

Powierzchnia  
czynna 

m2 

Hall 
pom. nr. 1/2 

LTAb 1-800-200 4 412,5 800x200 A 0,0832 

Pok. trenera 
pom. nr. 1/5 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Sanitariat 
pom. nr. 1/6 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Pok. trenera 
pom. nr. 1/7 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Szatnia 
pom. nr 1/8 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Natryski  
pom. nr 1/9 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Szatnia  
pom. nr 1/10 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Szatnia  
pom. nr 1/11 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Natryski  
pom. nr 1/12 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Szatnia  
pom. nr 1/13 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Szatnia  
pom. nr 1/15 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Natryski  
pom. nr 1/16 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Szatnia  
pom. nr 1/17 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Sanitariat 
pom. nr. 1/18 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Pok. trenera 
pom. nr 1/23 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Pok. trenera 
pom. nr 1/24 

LTAb 1-200-100 4 25 200x100 B 0,0104 

Sanitariat 
pom. nr 1/25 

LTAb 1-400-100 2 50 400x100 B 0,0208 

Przedsionek 
pom. nr 1/27 

LTAb 1-400-150 4 117,5 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/28 

LTAb 1-400-150 4 117,5 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/29 

LTAb 1-400-150 4 170 400x150 A + B 0,0312 
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Przedsionek 
pom. nr 1/30 

LTAb 1-400-150 4 170 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/41 

LTAb 1-400-150 4 125 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/42 

LTAb 1-400-150 4 117,5 400x150 A + B 0,0312 

Saniariat 
pom. nr 1/43 

LTAb 1-400-150 4 117,5 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/44 

LTAb 1-400-150 4 170 400x150 A + B 0,0312 

Sanitariat 
pom. nr 1/45 

LTAb 1-400-150 4 170 400x150 A + B 0,0312 

     Uwaga dla wykonawcy:  
wariant A – w ścianie wewnętrznej nad drzwiami 
wariant B – w dolnej części drzwi  

  Dostawca : Swegon Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 

6.2.8. Dobór czerpni powietrza 
6.2.8.1. Szatnie i natryski – pom. nr 1/8-1/13 – układ nr 2 

Strumień powietrza zewnętrznego Vzn=1600m3/h 

       Przyjęto czerpnię ścienną typ RAG 450 d=450mm 

       Prędkość przepływ powietrza w przekroju czerpni : 

              w = =

4

45,0
3600

1600
2x

x
π

2,80m/s 

  WyposaŜenie dodatkowe: kształtka typ F 450 – adaptacja kwadratowych przepustnic do rur 

Dystrybutor:  Istpol Sp. z o.o.  01-793 Warszawa ul. Rydygiera 12 tel. (022) 663-48-15 

6.2.8.2. Szatnie i natryski – pom. nr 1/15-1/17, 1/20-1/22 – układ nr 3 

Strumień powietrza zewnętrznego Vzn=1250m3/h 

       Przyjęto czerpnię ścienną typ RAG 400 d=400mm 

       Prędkość przepływ powietrza w przekroju czerpni : 

              w = =

4

40,0
3600

1250
2x

x
π

2,76m/s 

  WyposaŜenie dodatkowe: kształtka typ F 400 – adaptacja kwadratowych przepustnic do rur 

Dystrybutor:  Istpol Sp. z o.o.  Warszawa 

6.2.8.3. Korytarz – pom. nr 1/3 – układ nr 4 

Strumień powietrza zewnętrznego Vzn=1000m3/h 

       Przyjęto czerpnię ścienną typ RAG 355 d=355mm 
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       Prędkość przepływ powietrza w przekroju czerpni : 

              w = =

4

355,0
3600

1000
2x

x
π

2,81m/s 

  WyposaŜenie dodatkowe: kształtka typ F 355 – adaptacja kwadratowych przepustnic do rur 

Dystrybutor:  Istpol Sp. z o.o.  Warszawa 

6.2.9. Dobór tłumików akustycznych 

Przyjęto zastosowanie następujących tłumików: 

1. Układ wentylacyjny nr 2  

a) instalacja nawiewna  
    strona ssawna, strona tłoczna – tłumik typ TBDA-1-000-031-090 
 
b) instalacja wywiewna  
    strona ssawna – prostokątny tłumik akustyczny o małej wysokości  
                              typ MORENDOa (PLGb)-403-400x400x1250 

                                    wyposaŜenie dodatkowe: MORENDOT (PLGb) 5 = połączenie kołnierzowe 

2. Układ wentylacyjny nr 3  

a) instalacja nawiewna  
    strona ssawna, strona tłoczna – tłumik typ TBDA-1-000-031-090 
b) instalacja wywiewna  
    strona ssawna – prostokątny tłumik akustyczny o małej wysokości  
                              typ MORENDOa (PLGb)-303-400x300x1250 

                                    wyposaŜenie dodatkowe: MORENDOT (PLGb) 5 = połączenie kołnierzowe 

3. Układ wentylacyjny nr 4  

a) instalacja nawiewna  
    strona ssawna, strona tłoczna – tłumik typ TBDA-1-000-031-090 

Dostawca:  Swegon Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.  
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7.0. Zestawienie elementów instalacji wentylacji  
 

Nr poz. Nazwa elementu Ilość 
szt 

Długość 
mm 

Wymiary 
mm 

Uwagi / norma 
Producent 

1 2 3 4 5 6 
Układ nr 1 – Sala gimnastyczna 

I. Instalacja nawiewna 
1N-1 Czerpnia ścienna 2  HxB= 

500x875 
wykonanie 

warsztatowe 
1N-2 Kanał wentylacyjny typ A 2 L≈485 875x500  

 
1N-3 

 
Nagrzewnica gazowa ROBUR F1 81CM  

z komorą mieszania 

 
2 

 
 

Q=70,2kW 
V=6000m3/h 

230V/50Hz, 10A 
N=1200W 

Flowair 
Gdynia  ul. ŁuŜycka 10a 

tel. (058) 6698220 

1N-4 Czerpnia ścienna 3  HxB= 
500x475 

wykonanie 
warsztatowe 

1N-5 Kanał wentylacyjny typ A 3 L≈485 475x500  
 

1N-6 
 

Nagrzewnica gazowa ROBUR F1 41CM  
z komorą mieszania 

 
3 

 
 

Q=33,8kW 
V=2600m3/h 
230V/50Hz, 

6,3A 
N=650W 

Flowair 

 

1N-7 Destratyfikator typ LEO D1 4  V=5100m3/h 
230V/50Hz, 

1,2A N=280W 

Flowair 

II. Instalacja wywiewna 
1W-1 Osłona z siatki 4  Wymiar otworu  

580x580 
wykonanie warsztatowe 

1W-2 Kanał wentylacyjny typ A 4 L≈1225 580x580  

1W-3 Kanał wentylacyjny typ A 4 L=2000 580x580  

1W-4 Podstawa dachowa typ NDH63 4 L=850 BxB=620x620 Flowair 

1W-5 Przepustnica zwrotna typ VS 400 4 L=185 d=400 Flowair 

 
1W-6 

 
Wentylator dachowy typ RS 63/50-4D 

 
4 

 V=1200m3/h 
4950m3/h 
400V/50Hz, 

2,11A N=1202W 

Flowair 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt. 6.2.3.1  

 
1W-7 

 
Kratka ścienna typ ALGc 800-200  

+ ramka mocująca typ FIBA 800-200  

 
4 

  Swegon 
ul. Kosynierów 
Gdyńskich 50 
Gorzów Wlkp. 

tel. (095) 735-07-01 

1W-8 Kształtka typu trójnik siodłowy  2 H=100 d=315/ 
797x197 

wykonanie warsztatowe 

1W-9 Zaślepka typ ESU 4  d=315 Lindab 
ul. Kolejowa 311 

Sadowa 05-092 Łomianki 
tel. (022)751-88-90 

1W-10 Kanał wentylacyjny typ SR-315-1100 4 L=1100 d=315 Lindab 

1W-11 Złączka nyplowa typ NPU-315 12 L=8 d=315 Lindab 

1W-12 Kanał wentylacyjny typ SR-315-3000 8 L=3000 d=315 Lindab 

1W-13 Kanał wentylacyjny typ SR-315-1815 2 L≈1815 d=315 Lindab 

1W-14 Kształtka 4 L=300 d=315 
520x520 

wykonanie 
warsztatowe 

1W-15 Podstawa dachowa typ NDH56 4 L=850 BxB=550x550 Flowair 

1W-16 Przepustnica zwrotna typ VS 315 4 L=150 d=315 Flowair 

1W-17 Wentylator dachowy typ RS 56/35-4E 4  V=1200m3/h 
230V/50Hz, 

1,41A N=306W 

Flowair 
osprzęt dodatkowy  
wg.  pkt. 6.2.3.1  

1W-18 Kształtka typu trójnik siodłowy  2 H=270 d=315/ 
797x197 

wykonanie warsztatowe 

1W-19 Kanał wentylacyjny typ SR-315-525 2 L≈525 d=315 Lindab 
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Układ nr 2 – Szatnie i natryski pom. nr 1/8 – 1/13 
I. Instalacja nawiewna 

2N-1 Czerpnia ścienna typ RAG 450  
+ kształtka typ F 450: adaptacja 

kwadratowych przepustnic do rur  

 
1 

 
 

 
d=450 

Istpol Warszawa 
ul. Rydygiera 12 

tel. (022) 663-48-15 

2N-2 ZwęŜka typ RCLU-450-315  
1 

 
L=221 

d1=450 
d2=315 

Lindab 

2N-3 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150  L=150 d=315 Lindab 

2N-4 Przepustnica typ TBSA-000-031 1 L=140 d=315 Swegon 

2N-5 Tłumik typ TBDA-1-000-031-090 2 L=915 d=315 Swegon 

2N-6 ZwęŜka typ RCLU-400-315 5 L=152 d1=400 
d2=315 

Lindab 

2N-7 Kanał wentylacyjny typ SR-400-650 2 L=650 d=400 Lindab 

2N-8 Łuk 90°-400 4 r=400 d=400 Lindab 

2N-9 Kanał wentylacyjny typ SR-400-150 2 L=~150 d=400 Lindab 

 
2N-10 

 
Centrala wentylacyjna typ GOLD SD, 

GOLD-05-C-1-2-SD 

 
1 

 
L=1100 

V=1600m3/h 
N=1,1kW 
H=490mm 
B=820mm 

 
Swegon 

2N-11 Kanał wentylacyjny typ SR-400-600 1 L=~600 d=400 Lindab 

2N-12 Złączka nyplowa typ NPU-400 2 L=8 d=400 Lindab 

2N-13 Nagrzewnica wodna  
typ TBLA-4-000-040-2-2 

1 L=300 H=528mm 
B=598mm 

Swegon 

2N-14 Kanał wentylacyjny typ SR-400-200 3 L=200 d=400 Lindab 

2N-15 Kanał wentylacyjny typ SR-400-760 1 L=~760 d=400 Lindab 

2N-16 Kanał wentylacyjny typ SR-400-2130 1 L=2130 d=400 Lindab 

2N-17 Trójnik TCU-400-160 1 L=260 
H=250 

d1=400 
d3=160 

Lindab 

2N-18 ZwęŜka typ RCLU-400-355 1 L=97 d1=400 
d2=355 

Lindab 

2N-19 Kanał wentylacyjny typ SR-355-2600 1 L=~2600 d=355 Lindab 

2N-20 Trójnik TCU-355-200 1 L=330 
H=245 

d1=355 
d3=200 

Lindab 

2N-21 Kanał wentylacyjny typ SR-355-150 1 L=150 d=355 Lindab 

2N-22 ZwęŜka typ RCLU-355-315 1 L=85 d1=355 
d2=315 

Lindab 

2N-23 Kanał wentylacyjny typ SR-315-2130 1 L=2130 d=315 Lindab 

2N-24 Trójnik TCU-315-160 2 L=260 
H=210 

d1=315 
d3=160 

Lindab 

2N-25 Kanał wentylacyjny typ SR-315-1440 1 L=1440 d=315 Lindab 

2N-26 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150 1 L=150 d=315 Lindab 

2N-27 ZwęŜka typ RCLU-315-250 1 L=119 d1=315 
d2=250 

Lindab 

2N-28 Kanał wentylacyjny typ SR-250-2080 1 L=2080 d=250 Lindab 

2N-29 Trójnik TCU-250-200 1 L=330 
H=190 

d1=250 
d3=200 

Lindab 

2N-30 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 1 L=150 d=250 Lindab 

2N-31 ZwęŜka typ RCLU-250-160 1 L=154 d1=250 
d2=160 

Lindab 

2N-32 Kanał wentylacyjny typ SR-160-2620 1 L=2620 d=160 Lindab 

2N-33 Łuk 90°-160 1 r=160 d=160 Lindab 

2N-34 Kanał wentylacyjny typ SR-160-465 1 L=465 d=160 Lindab 

2N-35 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/200 

 
8 

 

V=200m3/h 

 
d=160mm 

Trox Technik 
ul. Techniczna 2 
05-500 Piaseczno 

tel. (022) 717-14-70 
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2N-36 

 
Kanał elastyczny typ ALSD-1 

  
Lc= 

 
d=160 

Alnor Systemy  
Wentylacji  

ul. Zwierzyniecka 8b 
00-719 Warszawa 

tel. (022) 851-15-00  

2N-37 Nawiewnik typ EAGLE S-160 8  d=160 Swegon 

 
2N-38 

Kanał wentylacyjny typ SR-160-550 2 L=550 d=160 Lindab 

 
2N-39 

Trójnik TCU-200-160 2 L=260 
H=150 

d1=200 
d3=160 

Lindab 

2N-40 Kanał wentylacyjny typ SR-160-150 2 L=150 d=160 Lindab 

2N-41 ZwęŜka typ RCLU-200-160 2 L=85 d1=200 
d2=160 

Lindab 

2N-42 Kanał wentylacyjny typ SR-160-700 2 L=700 d=160 Lindab 

2N-43 Kanał wentylacyjny typ SR-160-300 2 L=300 d=160 Lindab 

2N-44 Kanał wentylacyjny typ SR-160-400 3 L=400 d=160 Lindab 

II. Instalacja wywiewna 
2W-1 Wywiewnik typ VEF-160  

+ ramka mocująca typ EXCT 3 
8  d=160 Swegon 

2W-2 Kanał elastyczny typ ALAD-1  Lc= d=160 Alnor 

2W-3 Kanał wentylacyjny typ SR-160-2160 2 L=2160 d=160 Lindab 

2W-4 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/200 

8 V=200m3/h d=160mm Trox Technik 
 

2W-5 ZwęŜka typ RCLU-250-160 2 L=154 d1=250 
d2=160 

Lindab 

2W-6 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 2 L=150 d=250 Lindab 

2W-7 Trójnik TCU-250-200 2 L=330 
H=190 

d1=250 
d3=200 

Lindab 

2W-8 Kanał wentylacyjny typ SR-250-1980 2 L=1980 d=250 Lindab 

2W-9 ZwęŜka typ RCLU-315-250 2 L=119 d1=315 
d2=250 

Lindab 

2W-10 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150 2 L=150 d=315 Lindab 

2W-11 Trójnik TCU-315-160 2 L=260 
H=210 

d1=315 
d3=160 

Lindab 

2W-12 Kanał wentylacyjny typ SR-315-3000 1 L=3000 d=315 Lindab 

2W-13 Trójnik TCU-315-400 1 L=570 
H=245 

d1=315 
d3=400 

Lindab 

2W-14 Kształtka  2 L=300 d=400 
400x400 

 

 
2W-15 

Tłumik akustyczny prostokątny typ 
MORENDOa(PLGb) 403-400x400x1250 

+ MORENDOT(PLGT)5=połączenie 
kołnierzowe 

 
1 

 
L=1250 

 
BxH= 

400x400 

 
Swegon 

2W-16 Kanał wentylacyjny typ SR-400-450 1 L=450 d=400 Lindab 

2W-17 Łuk 90°-400 1 r=400 d=400 Lindab 

2W-18 Kształtka  1 L=240 d=400 
300x300 

 

2W-19 Przejście dachowe dla wentylatora  
typ LTSA-1-040 + przepustnica 

automatyczna typ LTSZ-F-040 + szyna 
łączaca typ LTSZ-G-040 

1   Swegon 

2W-20 Wentylator dachowy Sky Wing  
typ LTCW-1-040-2-4-1  

1  V=1600m3/h 
N=0,25kW 

3x230/3x400V 

Swegon 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt. 6.2.3.2 
2W-21 Kanał wentylacyjny typ SR-200-175 2 L=175 d=200 Lindab 
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2W-22 Trójnik TCU-200-160 2 L=260 
H=150 

d1=200 
d3=160 

Lindab 

2W-23 Kanał wentylacyjny typ SR-200-150 2 L=150 d=200 Lindab 

2W-24 ZwęŜka typ RCLU-200-160 2 L=85 d1=200 
d2=160 

Lindab 

2W-25 Kanał wentylacyjny typ SR-160-700 2 L=700 d=160 Lindab 

2W-26 Kanał wentylacyjny typ SR-160-300 2 L=300 d=160 Lindab 

2W-27 Kanał wentylacyjny typ SR-160-400 2 L=400 d=160 Lindab 

Układ nr 3 – Szatnie i natryski pom. nr 1/15 – 1/17, 1/20-1/22 
I. Instalacja nawiewna 

3N-1 Czerpnia ścienna typ RAG 400  
+ kształtka typ F 400: adaptacja 

kwadratowych przepustnic do rur  

 
1 

 
 

 
d=400 

Istpol 
 

3N-2 ZwęŜka typ RCLU-400-315 1 L=152 d1=400 
d2=315 

Lindab 
 

3N-3 Kanał wentylacyjny typ SR-315-377  L=377 d=315 Lindab 

3N-4 Przepustnica typ TBSA-000-031 1 L=140 d=315 Swegon 

3N-5 Tłumik typ TBDA-1-000-031-090 2 L=915 d=315 Swegon 

3N-6 Złączka nyplowa typ NPU-315 1 L=8 d=315 Lindab 

3N-7 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150 1 L=150 d=315 Lindab 

3N-8 Łuk 90°-315 2 r=315 d=315 Lindab 

3N-9 Kanał wentylacyjny typ SR-315-1017 1 L=1017 d=315 Lindab 

 
3N-10 

 
Centrala wentylacyjna typ GOLD SD, 

GOLD-04-C-1-2-SD 

 
1 

 
L=1100 

V=1250m3/h 
N=1,1kW 
H=490mm 
B=820mm 

 
Swegon 

3N-11 ZwęŜka typ RCLU-400-315 1 L=152 d1=400 
d2=315 

Lindab 

3N-12 Nagrzewnica wodna  
typ TBLA-4-000-040-2-2 

1 L=300 H=528mm 
B=598mm 

Swegon 

3N-13 ZwęŜka typ RCLU-400-355 1 L=97 d1=400 
d2=355 

Lindab 

3N-14 Kanał wentylacyjny typ SR-355-150 1 L=150 d=355 Lindab 

3N-15 Łuk 90°-355 2 r=355 d=355 Lindab 

3N-16 Kanał wentylacyjny typ SR-355-150 3 L=150 d=355 Lindab 

3N-17 ZwęŜka typ RCLU-355-315 3 L=85 d1=355 
d2=315 

Lindab 

3N-18 Kanał wentylacyjny typ SR-355-500 1 L=500 d=355 Lindab 

3N-19 Łuk 30°-355 2 r=355 d=355 Lindab 

3N-20 Kanał wentylacyjny typ SR-355-210 1 L=210 d=355 Lindab 

3N-21 Kanał wentylacyjny typ SR-355-1180 1 L=1180 d=355 Lindab 

3N-22 Trójnik TCU-355-160 1 L=260 
H=230 

d1=355 
d3=160 

Lindab 

3N-23 Kanał wentylacyjny typ SR-315-910 1 L=910 d=315 Lindab 

3N-24 Trójnik TCU-315-200 1 L=330 
H=225 

d1=315 
d3=200 

Lindab 

3N-25 ZwęŜka typ RCLU-315-250 1 L=119 d1=315 
d2=250 

Lindab 

3N-26 Kanał wentylacyjny typ SR-250-2635 1 L=2635 d=250 Lindab 

3N-27 Trójnik TCU-250-160 2 L=260 
H=175 

d1=250 
d3=160 

Lindab 

3N-28 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 2 L=150 d=250 Lindab 

3N-29 Łuk 45°-250 2 r=250 d=250 Lindab 

3N-30 Kanał wentylacyjny typ SR-250-695 1 L=695 d=250 Lindab 

3N-31 Kanał wentylacyjny typ SR-250-1700 1 L=1700 d=250 Lindab 
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3N-32 ZwęŜka typ RCLU-250-200 1 L=99 d1=250 
d2=200 

Lindab 

3N-33 Kanał wentylacyjny typ SR-200-1230 1 L=~1230 d=200 Lindab 

3N-34 Złączka nyplowa typ NPU-200 1 L=8 d=200 Lindab 

3N-35 Kanał wentylacyjny typ SR-200-2000 1 L=2000 d=200 Lindab 

3N-36 Trójnik TCU-200-160 2 L=260 
H=150 

d1=200 
d3=160 

Lindab 

3N-37 Kanał wentylacyjny typ SR-200-150 2 L=150 d=200 Lindab 

3N-38 ZwęŜka typ RCLU-200-160 2 L=85 d1=200 
d2=160 

Lindab 

3N-39 Kanał wentylacyjny typ SR-160-450 1 L=450 d=160 Lindab 

3N-40 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/125 

1 V=125m3/h d=160mm Trox Technik 

3N-41 ZwęŜka typ RCLU-160-125 1 L=78 d1=160 
d2=125 

Lindab 

3N-42 Kanał elastyczny typ ALSD-1  Lc= d=125 Alnor 

3N-43 Nawiewnik typ EAGLE S-125 1  d=125 Swegon 

3N-44 Kanał wentylacyjny typ SR-160-1650 2 L=1650 d=160 Lindab 

3N-45 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/150 

1 V=150m3/h d=160mm Trox Technik 

3N-46 Kanał elastyczny typ FE  L=2000 d=160 Venture Industries 

3N-47 Nawiewnik typ EAGLE S-160 6  d=160 Swegon 

3N-48 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/175 

1 V=175m3/h d=160mm Trox Technik 

3N-49 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/200 

4 V=200m3/h d=160mm Trox Technik 

3N-50 Kanał wentylacyjny typ SR-160-400 2 L=400 d=160 Lindab 

3N-51 Kanał wentylacyjny typ SR-200-540 1 L=540 d=200 Lindab 

3N-52 Kanał wentylacyjny typ SR-160-740 1 L=740 d=160 Lindab 

3N-53 Kanał wentylacyjny typ SR-160-300 1 L=300 d=160 Lindab 

II. Instalacja wywiewna 
3W-1 Wywiewnik typ VEF-160  

+ ramka mocująca typ EXCT 3 
7  d=160 Swegon 

3W-2 Kanał elastyczny typ ALAD-1  Lc= d=160 Alnor 

3W-3 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/125 

1 V=125m3/h d=160mm Trox Technik 
 

3W-4 Kanał wentylacyjny typ SR-160-750 2 L=750 d=160 Lindab 

3W-5 ZwęŜka typ RCLU-200-160 2 L=85 d1=200 
d2=160 

Lindab 

3W-6 Kanał wentylacyjny typ SR-200-150 2 L=150 d=200 Lindab 

3W-7 Trójnik TCU-200-160 2 L=260 
H=150 

d1=200 
d3=160 

Lindab 

3W-8 Kanał wentylacyjny typ SR-200-1300 2 L=1300 d=200 Lindab 

3W-9 Łuk 45°-200 1 r=200 d=200 Lindab 

3W-10 ZwęŜka typ RCLU-250-200 1 L=99 d1=250 
d2=200 

Lindab 

3W-11 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 2 L=150 d=250 Lindab 

3W-12 Trójnik TCU-250-160 2 L=260 
H=175 

d1=250 
d3=160 

Lindab 

3W-13 Kanał wentylacyjny typ SR-250-2000 1 L=2000 d=250 Lindab 

3W-14 Złączka nyplowa typ NPU-250 1 L=8 d=250 Lindab 

3W-15 Kanał wentylacyjny typ SR-250-1500 1 L=1500 d=250 Lindab 

3W-16 Trójnik TCU-250-355 1 L=525 
H=210 

d1=250 
d3=355 

Lindab 
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3W-17 Kształtka 2 L=300 d=355 
400x300 

 

3W-18 Tłumik akustyczny prostokątny typ 
MORENDOa(PLGb) 303-400x300x1250 

+ MORENDOT(PLGT)5=połączenie 
kołnierzowe 

 
1 

 
L=1250 

 
BxH= 

400x300 

 
Swegon 

3W-19 Kanał wentylacyjny typ SR-355-515 1 L=515 d=355 Lindab 

3W-20 Łuk 90°-355 1 r=355 d=355 Lindab 

3W-21 Kształtka  1 L=240 d=355 
300x300 

 

3W-22 Przejście dachowe dla wentylatora  
typ LTSA-1-040 + przepustnica 

automatyczna typ LTSZ-F-040 + szyna 
łączaca typ LTSZ-G-040 

1   Swegon 

3W-23 Wentylator dachowy Sky Wing  
typ LTCW-1-040-2-4-1  

1  V=1600m3/h 
N=0,25kW 

3x230/3x400V 

Swegon 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt. 6.2.3.3 
3W-24 Kanał wentylacyjny typ SR-160-450 3 L=450 d=160 Lindab 

3W-25 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/150 

1 V=150m3/h d=160mm Trox Technik 
 

3W-26 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/175 

1 V=175m3/h d=160mm Trox Technik 
 

3W-27 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/200 

4 V=200m3/h d=160mm Trox Technik 
 

3W-28 Kanał wentylacyjny typ SR-250-2400 1 L=2400 d=250 Lindab 

3W-29 Trójnik TCU-250-200 1 L=330 
H=190 

d1=250 
d3=200 

Lindab 

3W-30 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 1 L=150 d=250 Lindab 

3W-31 ZwęŜka typ RCLU-250-160 1 L=154 d1=250 
d2=160 

Lindab 

3W-32 Kanał wentylacyjny typ SR-160-2500 1 L=2500 d=160 Lindab 

3W-33 Kanał wentylacyjny typ SR-200-175 1 L=175 d=200 Lindab 

Układ nr 4 – Sanitariaty pom. nr 1/6,  1/9, 1/12, 1/16, 1/18, 1/18, 1/25, 1/28,1/29, 1/41, 1/42 
I. Instalacja nawiewna 

4N-1 Czerpnia ścienna typ RAG 355  
+ kształtka typ F 355: adaptacja 

kwadratowych przepustnic do rur  

 
1 

 
 

 
d=355 

Istpol 
 

4N-2 ZwęŜka typ RCLU-355-315 1 L=85 d1=355 
d2=315 

Lindab 
 

4N-3 Kanał wentylacyjny typ SR-315-444 1 L=444 d=315 Lindab 

4N-4 Przepustnica typ TBSA-000-031 1 L=140 d=315 Swegon 

4N-5 Tłumik typ TBDA-1-000-031-090 2 L=915 d=315 Swegon 

4N-6 Złączka nyplowa typ NPU-315 3 L=8 d=315 Lindab 

4N-7 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150 1 L=150 d=315 Lindab 

4N-8 Łuk 90°-315 4 r=315 d=315 Lindab 

4N-9 Kanał wentylacyjny typ SR-315-970 1 L=970 d=315 Lindab 

4N-10 Kanał wentylacyjny typ SR-315-150 1 L=150 d=315 Lindab 

4N-11  
Centrala wentylacyjna typ GOLD SD, 

GOLD-04-C-1-2-SD 

 
1 

 
L=1100 

V=1000m3/h 
N=1,1kW 
H=490mm 
B=820mm 

 
Swegon 

4N-12 ZwęŜka typ RCLU-400-315 2 L=152 d1=400 
d2=315 

Lindab 

4N-13 Nagrzewnica wodna  
typ TBLA-4-000-040-2-2 

1 L=300 H=528mm 
B=598mm 

Swegon 

4N-14 Kanał wentylacyjny typ SR-315-800 1 L=~800 d=315 Lindab 
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4N-15 Kanał wentylacyjny typ SR-315-500 1 L=500 d=315 Lindab 

4N-16 Kanał wentylacyjny typ SR-315-415 1 L=415 d=315 Lindab 

4N-17 ZwęŜka typ RCLU-355-315 1 L=85 d1=355 
d2=315 

Lindab 

4N-18 Kanał wentylacyjny typ SR-355-150 1 L=150 d=355 Lindab 

4N-19 Łuk 90°-355 1 r=355 d=355 Lindab 

4N-20 Kanał wentylacyjny typ SR-355-2100 1 L=2100 d=355 Lindab 

4N-21 Trójnik TCU-280-355 1 L=525 
H=225 

d1=280 
d3=355 

Lindab 

4N-22 Kanał wentylacyjny typ SR-280-1550 1 L=1550 d=280 Lindab 

4N-23 Trójnik TCU-280-160 2 L=260 
H=190 

d1=280 
d3=160 

Lindab 

4N-24 Kanał wentylacyjny typ SR-280-150 2 L=150 d=280 Lindab 

4N-25 ZwęŜka typ RCLU-280-250 2 L=71 d1=280 
d2=250 

Lindab 

4N-26 Kanał wentylacyjny typ SR-250-3000 2 L=3000 d=250 Lindab 

4N-27 Złączka nyplowa typ NPU-250 2 L=8 d=250 Lindab 

4N-28 Kanał wentylacyjny typ SR-250-2530 2 L=~2530 d=250 Lindab 

4N-29 Trójnik TCU-250-160 2 L=260 
H=175 

d1=250 
d3=160 

Lindab 

4N-30 Kanał wentylacyjny typ SR-250-150 2 L=150 d=250 Lindab 

4N-31 ZwęŜka typ RCLU-250-200 2 L=99 d1=250 
d2=200 

Lindab 

4N-32 Kanał wentylacyjny typ SR-200-3000 2 L=3000 d=200 Lindab 

4N-33 Złączka nyplowa typ NPU-200 2 L=8 d=200 Lindab 

4N-34 Kanał wentylacyjny typ SR-200-2510 2 L=~2510 d=200 Lindab 

4N-35 Trójnik TCU-200-160 2 L=260 
H=150 

d1=200 
d3=160 

Lindab 

4N-36 Kanał wentylacyjny typ SR-200-150 2 L=150 d=200 Lindab 

4N-37 ZwęŜka typ RCLU-200-160 2 L=85 d1=200 
d2=160 

Lindab 

4N-38 Kanał wentylacyjny typ SR-160-3000 2 L=3000 d=160 Lindab 

4N-39 Regulator stałego przepływu powietrza 
typ VFL/160/125 

8 V=125m3/h d=160mm Trox Technik 

4N-40 Kanał elastyczny typ ALSD-1  Lc= d=160 Alnor 

4N-41 Nawiewnik typ VLI -160 
+ ramka mocująca typ EXCT 3 

8  d=160 Swegon 

4N-42 Kanał wentylacyjny typ SR-160-300 6 L=2635 d=250 Lindab 

4N-43 Kanał wentylacyjny typ SR-280-3000 1 L=3000 d=280 Lindab 

4N-44 Złączka nyplowa typ NPU-280 1 L=8 d=280 Lindab 

4N-45 Kanał wentylacyjny typ SR-280-650 1 L=650 d=280 Lindab 

II. Instalacja wywiewna 
 
 

4W-1 

 
Wentylator wywiewny łazienkowy  

typ DECOR 300 wersja RZ 

 
6 

  
Vmax= 280m3/h 
∆pmax=70Pa 

230V/50Hz, 
N=35W 

Venture Industries 
ul. Mokra 27 

05-092 Łomianki  
– Kiełpin k/Warszawy 
tel. (022) 751-95-50 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt 6.2.4.1 

4W-2 Wentylator wywiewny łazienkowy  
typ EBB-170N wersja T 

2  Vmax= 220m3/h 
∆pmax=100Pa 

230V/50Hz, 
N=48W 

Venture Industries 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt 6.2.4.2 

4W-3 Wentylator wywiewny łazienkowy  
typ EBB-250N wersja T 

3  Vmax= 270m3/h 
∆pmax=118Pa 

230V/50Hz, 
N=51W 

Venture Industries 
osprzęt dodatkowy  

wg. pkt 6.2.4.3 
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III. Kratki przepływowe 
K-1 Kratka przepływowa typ LTAb 1-200-100  

+ teleskopowa ramka kołnierzowa typ 
LTAT 16-50 

40  AxB=200x100 Swegon 

K-2 Kratka przepływowa typ LTAb 1-400-100  
+ teleskopowa ramka kołnierzowa typ 

LTAT 16-50 

12  AxB=400x100 Swegon 

K-3 Kratka przepływowa typ LTAb 1-400-150  
+ teleskopowa ramka kołnierzowa typ 

LTAT 16-50 

36  AxB=400x150 Swegon 

K-4 Kratka przepływowa typ LTAb 1-800-200  
+ teleskopowa ramka kołnierzowa typ 

LTAT 16-50 

4  AxB=800x200 Swegon 
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Rys. nr 6 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 1 
5stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 1 
5stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 1 
5 stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 1 
5 stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 1 
5 stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 2 
3 strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 2 
3 strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 strona załącznika 
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STRONY NA ZAŁ ĄCZNIKI 

NR 2 
3 strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 strona załącznika 

 

 

 

 

 

 

 


