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OPIS  TECHNICZNY
DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  

 INSTALACJI   WENTYLACJI  SALI NR 23 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 
PRZY PL.KOŚCIELECKICH 8 W BYDGOSZCZY

1. Podstawa  opracowania
-  zlecenie  Inwestora
-  podkłady  budowlane
-  obowiązujące  normy  i  normatywy  projektowania
-  uzgodnienia  z Inwestorem      
 
2.  Zakres  opracowania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  wykonawczy  instalacji  wentylacji sali nr 23.  

3.  Wentylacja    
W salach wykładowców przewidziano wentylację grawitacyjną.
W każdym pomieszczeniu przebywać będą 2 osoby.
Przyjęto 20 m3/h na osobę.
Nawiew powietrza do każdego pomieszczenia nawiewnikami higrosterowanymi okiennymi 
AERECO typu EHA-755 o wyd. 20-50 m3/h. Każdy nawiewnik wyposażyć w okap prosty 
standardowy. Nawiewniki montowane są w ramach okiennych.  W przypadku istniejących 
nawiewników spełniających wymagane parametry  pozostawić je bez zmian. 
Wywiew powietrza z każdego pomieszczenia kratkami wyciągowymi AERECO ze stałym 
przepływem powietrza typ BRF-469 poprzez kanały wentylacyjne o średnicy 125 mm. Kanał 
wyrzutowy wprowadzić do komina grawitacyjnego. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej 
wyciągowej obrotową nasadą kominową AERECO typu VBP. Maksymalna wydajność nasady 200 
m3/h. Nasadę zamontować na kanale grawitacyjnym murowanym poprzez króciec przyłączeniowy 
KPV.

Dane elektryczne nasady:
 Silnik prądu stałego z elektroniczną komutacją od 8 do 12 V DC;  I maks. 1 A

 Nasada jest wyposażona w przewód zasilający o długości 1 m
 do zasilania stosować przewody YdY 3×1,5 lub LdY 3×1,5 o długości nie większej niż 50 m
 przewód zasilający i przewód elektryczny nasady łączyć w puszce instalacyjnej

o IP65
 stosować regulator do zasilania nasad HX firmy Aereco

  4.       Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)
na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (dz.u.03.120.1126 . z 
dnia 10 lipca 2003 r. oraz Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003) 

 Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn. 26.09.1997  w  sprawie  ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. nr 129/97 poz. 884)

 i  Rozporządzeniem  ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych   z  dn. 
28.03.1972  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  
budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz. U. nr 13/72  poz.93)



 Całość  robót  wykonać   zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlano-  montażowych  cz. II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  

4.2. zakres robót -  instalacje wentylacji  

4.3. zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
 prace spawalnicze 
 prace na rusztowaniu
 prace na dachu

4.4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem   
     do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 należy  przeprowadzić  szkolenie  dotyczące  w/w  zagrożeń  i  sposobu  ich  uniknięcia,  

potwierdzone  wpisem  do  specjalnego  zeszytu  „Szkolenie  stanowiskowe”

4.5. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
    strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
 Używanie niezbędnego sprzętu ochrony osobistej przy poszczególnych kategoriach robót.
 Używanie rusztowań posiadających atesty bezpieczeństwa.
 Na  terenie  budowy  powinien  przebywać  cały  czas  pracownik  nadzoru  średniego  ze  strony 

wykonawcy
 Okresową  kontrolę  nad  prawidłowością  wykonawstwa  robót  wykonuje  inspektor  nadzoru ze

strony  Inwestora
 

Opracowała  :  Ewa Szczygielska
















