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OPIS  TECHNICZNY
do wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. 

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy branżowe.

2. Opis instalacji wodociągowej
Obiekt zaopatrywany jest w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej istniejącym 
przyłączem. W pomieszczeniu kotłowni zainstalowany jest wodomierz skrzydełkowy. 
Za wodomierzowym należy zabudować zawór antyskażeniowy typu Danfoss EA251. 

2.1. Instalacja wewnętrzna
Projektuje się instalację wewnętrzną rozprowadzającą wodę w budynku do punktów 
czerpalnych wykonaną z  rur  miedzianych  łączonych  przez  lutowanie.  Rury należy 
prowadzić natynkowo (w uchwytach dystansowych) w pomieszczeniu  kotłowni. W 
pozostałych pomieszczeniach  rurociągi  należy prowadzić warstwach posadzkowych 
lub w bruzdach ściennych ( sala 1.8). 
W  sali  (1.8)   należy zainstalować hydrant  wewnętrzny  DN 25mm montowany w 
skrzynce  podtynkowej.  Hydrant  powinien  mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do 
stosowania i atesty oraz świadectwa jakości. Po montażu i włączeniu do sieci ppoż 
należy dokonać próby wypływu  wody z hydrantu. Próbę dokonuje osoba uprawniona 
z wydaniem odpowiedniego protokołu z próby. Protokół powinien zawierać wartości 
wypływów oraz stwierdzenie czy wypływy spełniają wymagania określone przepisami 
ppoż.
 
Wszystkie  przejścia  rur  miedzianych  przez  przegrody  budowlane  należy 
przeprowadzić w tulejach ochronnych. Rurociągi powinny posiadać izolację z pianki 
poliuretanowej o grubości:
- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm, 
- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm.

2.2. Instalacja ciepłej wody
Przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej  odbywać  się  będzie  w  przepływowych  
podumywalkowych  elektrycznych  podgrzewaczach  wody  oraz  w  istniejącym  
pojemnościowym  ogrzewaczu  wody  o  pojemności  140l.  Podgrzewacz  
pojemnościowy należy wyposażyć w grzałkę elektryczną np. Elektromet EJK-4500.  
Przed  zbiornikiem,  na  króćcu  doprowadzającym  wodę  zimną  należy  zabudować  
membranowy zawór bezpieczeństwa  SYR typ 2115, 1/2`` o ciśnieniu otwarcia 6 bar. 
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Rurociągi  c.w.u.  należy  wykonać  z  rur  miedzianych  i  prowadzić  w  uchwytach  
dystansowych lub  podtynkowo obok  instalacji  wody zimnej.  Wszystkie  przejścia  
rur  miedzianych  przez  przegrody  budowlane  należy  przeprowadzić  w  tulejach  
ochronnych. Wszystkie rury prowadzone  będą  w  izolacji  ochronnej  z  pianki  
poliuretanowej o grubości 20mm.

Wszystkie instalacje wodne muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 
i po wykonaniu poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem,  przy  czym  ciśnienie  
próbne musi wynosić 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki  z  przyborów  sanitarnych  odprowadzane  będą  poprzez  istniejące  przyłącze 
kanalizacji  sanitarnej  do  wiejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej.  Instalacje  należy 
wykonać  z  rur  PCV  PN-74/C-89200  łączonych  na  kielichy  metodą  wciskową  z 
uszczelkami gumowymi. Średnice oraz spadki jak wg rysunków instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Pion kanalizacyjne należy zakończyć rurą wywiewną wychodzącą ponad 
dach  i  zakończone  wywiewką.  W  przygotowalni  (1.5) na  podejściu  do  zlewu 
dwukomorowego  należy  zabudować  miejscowy  zawór  napowietrzający.  Poziomy 
kanalizacyjne w warstwach posadzkowych należy układać na podsypce piaskowej o 
grubości  20  cm.  U  podstaw  pionów  należy  zamontować  czyszczaki  rewizyjne. 
Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w  tulejach ochronnych. 

    4. Instalacja c.o.
 Źródło ciepła stanowi istniejący kocioł zasypowy na paliwo stałe o mocy 130 kW, 
pracujący  w układzie otwartym z zastosowaniem otwartego naczynia wzbiorczego  
umiejscowionego na dachu sali (1.8). Podczas remontu należy dokładnie sprawdzić  
stan naczynia wzbiorczego i ewentualnie dokonać wymiany ww elementu.

Grzejniki
Do  ogrzewania  pomieszczeń   projektuje  się  instalację  wykonaną  z  grzejników  
płytowych z podejściem bocznym o oznaczeniach podanych na rysunku. Grzejniki w 
pomieszczeniu  sali  (1.8)   należy  wyposażyć  w  zawory  z  regulacja  ręczną,  w  
pozostałych  pomieszczeniach  należy  zastosować  zawory  termostatyczne  ze  
wstępną regulacją. Grzejniki powinny być wyposażone w odpowietrzniki.
Grzejniki  w  WC  męskim (1.14)  oraz  WC  niepełnosprawni (1.13)  zamontować  
powyżej powierzchni ruchu (1.8m).

Przewody
Podejścia  do  grzejników  należy  wykonać  z  rur  miedzianych łączonych  przez  
lutowanie. Instalację należy montować do konstrukcji ścian w sposób umożliwiający 
kompensację wydłużeń cieplnych nakolankach ze spadkiem 0.2% w kierunku źródła 
ciepła.  Lokalnie  w  najwyższych  punktach  instalacji  należy  zamontować  
odpowietrzniki  automatyczne  zgodnie  z  PN91/B-02420.  W  lokalnie  najniższych  
miejscach instalacji należy zamontować zawory spustowe. Zarówno piony instalacji  
jak i podejścia do grzejników należy prowadzić w warstwach posadzkowych lub w  
bruzdach  ściennych  (sala  1.8).  Rurociągi  w  pomieszczeniu  kotłowni  prowadzić  
natynkowo  (w  uchwytach  dystansowych).  Rury  należy  montować  za  pomocą  
typowych  zawiesi  o  wymiarach  dostosowanych  do  rozmiaru  i  wielkości  
przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rury zgodnie z 
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obowiązującymi normami. Wszystkie rurociągi należy prowadzić w izolacji cieplnej  
(wykonanej  z  materiału o przewodności cieplnej  rownej  0,035W/(m K)).  Grubość  
izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej powinna wynosić:
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm, 
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm,
-  dla  przewodów  o  średnicy  wewnętrznej  od  35  do  100mm  –  równa  średnicy  
wewnętrznej rury.

Całą instalację c.o. należy wykonać zgodnie z obowiązującą technologią 
uwzględniającą rodzaj zastosowanego materiału. Instalację c.o. przed zakryciem 
należy poddać próbie ciśnieniowej.

5. Wentylacja 
W części  budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną oraz 
grawitacyjną. W pomieszczeniach 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 
należy zamontować wentylatory  wywiewne sprzężone z włącznikiem światła z 
opóźnieniem czasowym. 
W pomieszczeniu sali (1.8) zostaną zamontowane nawietrzaki podokienne. Wywiew 
realizowany będzie za pomocą czterech wentylatorów ściennych np. EF250 AS□290 
firmy Dospel.
W pomieszczeniu przygotowalni (1.5) należy zamontować wentylator np. NV15 o 
średnicy 150mm firmy Dospel.

7. Uwagi końcowe
a) Zastosowane do wykonania i montażu instalacji  materiały oraz urządzenia muszą 
posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi 
w Polsce przepisami.
b)  Przed  wykonaniem  poszczególnych  elementów  instalacji  należy  każdorazowo  
sprawdzić możliwość montażu elementów na budowie w odniesieniu do istniejących  
warunków.
c) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami branżowymi oraz 
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  
Część  II . Instalacje sanitarne i przemysłowe.”
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