
 
                            INSTALACJE SANITARNE 
 
1.Podstawa opracowania 
 
- Podkłady architektoniczne budynku 
- Umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem 
 
2.Zakres opracowania 
 
Zakresem opracowania objęte są: 
- Instalacja wod-kan w budynku 
- Instalacja wentylacji części pomieszczeń 
 
3. INSTALACJA WOD-KAN 
 
3.1. Przył ącza wody i kanalizacji 
 
Obiekt podłączony jest do gminnej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem 
PE 40. Węzeł wodomierzowy znajduje się w pomieszczeniu kotłowni. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych następuje do istniejącego szamba na zewnątrz 
budynku – poza zakresem opracowania. Odprowadzenie kanalizacji 
deszczowej następuje do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
3.2. Instalacja wody u żytkowej 
 
Instalacja wody użytkowej zasilana jest z przyłącza PE 40, węzeł wodomierzowy 
umieszczony jest w pomieszczeniu kotłowni . Węzeł wodomierzowy wyposażony 
będzie w zawór antyskażeniowy klasy EA umieszczony za zestawem 
wodomierzowym. 
Obliczenie przepływu obl. dla budynku: 
Ilości przyborów i normatywne wypływy z punktów czerpalnych: 
woda zimna 
umywalki -19 szt 15x0,07=1,05 dm3/s 
wc – 11 szt 11x0,13=1,43 dm3/s 
zlewy – 6 szt 6x0,07=0,42 dm3/s 
pisuar – 3 szt 3x0 ,3=0,90 dm3/s 
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zmywarka – 1 szt 1x0 ,15=0,15 dm3/s 
zawór czerpalny Dn 15 – 3 szt 3x0,30=0,90 dm3/s 
Suma = 4,85 dm3/s 
q=0,4 (Σqn)0,54 +0,48 
q=1,25 dm3/s 
 
3.3. Instalacja ciepłej wody u żytkowej 
 
Instalację ciepłej wody w budynku projektuje się jako zasilaną z pojemnościowych 
elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody. Zaprojektowano siedem podgrzewaczy 
pojemnościowych o pojemności 20 l dla poszczególnych grup odbiorów 
– patrz rysunki rzutów. 



Instalację wody ciepłej wykonać z rur Pex z atestem higienicznym. 
Przewody wody ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych. 
Przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o 
grubości 1,5 cm lub izolacją z wełny mineralnej w oplocie z folii aluminiowej. 
Przewody układane pod tynkiem oraz w bruzdach powinny być na całej długości 
owinięte elastyczną otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy oraz 
zabezpieczającą przed tarciem przewodu o ścianki bruzdy. Dla zapewnienia 
możliwości w miarę swobodnego przesuwania się przewodu, w obszarze 
łączników (kolana, trójniki) należy zwiększyć grubość otuliny elastycznej. 
Przejścia przez przegrody powinny być prowadzone w tulejach ochronnych. 
Przy prowadzeniu przewodów należy zachować odległości od innych instalacji 
i urządzeń, zgodnie z PN-92/01706. Prowadzenie przewodów oraz ich 
średnice pokazane są na załączonych rysunkach. 
Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa 
 
3.4. Instalacja wody zimnej 
 
Woda zimna doprowadzana jest do projektowanego budynku z przyłącza 
PE 40 , zestaw wodomierzowy znajduje się w pomieszczeniu kotłowni. Wykonanie 
instalacji wody zimnej projektowane jest z rur ze stali ocynkowanej - ciągi 
główne , w sanitariatach instalację wody zimnej projektuje się z rur Pex z atestem 
higienicznym. 
Zaprojektowano trzy wodomierze, podliczniki wodomierza głównego dla 
następujących 
powierzchni wynajmowanych: 
- apteki 
- kawiarni 
- kuchni 
Pozostałe części wspólne jak sanitariaty na parterze , na piętrze , zlew w kotłowni 
rozliczane będą z istniejącego wodomierza głównego 
Przewody wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych. 
Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o 
grubości 1,0 cm lub izolacją z wełny mineralnej w oplocie z folii aluminiowej. 
Prowadzenie przewodów oraz ich średnice pokazane są na załączonych rysunkach. 
Przewody układane pod tynkiem w części biurowej oraz w bruzdach powinny 
być na całej długości owinięte elastyczną otuliną pozwalającą na ich termiczne 
ruchy oraz zabezpieczającą przed tarciem przewodu o ścianki bruzdy. 
Dla zapewnienia możliwości w miarę swobodnego przesuwania się przewodu, 
w obszarze łączników (kolana, trójniki) należy zwiększyć grubość otuliny elastycznej. 
Przejścia przez przegrody powinny być prowadzone w tulejach 
ochronnych. Przy prowadzeniu przewodów należy zachować odległości od innych 
instalacji i urządzeń, zgodnie z PN-92/01706. 
Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 Mpa. 
 
3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Instalację należy wykonać z rur i kształtek PVC, łączonych za pomocą kielichów 
i uszczelnianych gumowymi uszczelkami. 
Piony należy poprowadzić w bruzdach lub obudować ścianami gipsowokartonowymi. 
Prowadzenie przewodów, oraz średnice pokazane są na załączonych 



rysunkach. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi 
ponad dach budynku. 
Przy prowadzeniu przewodów należy zachować minimalny spadek 1,5% w kierunku 
spływu ścieków. 
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Przewody kanalizacyjne pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej 
grubości 10 cm oraz obsypać warstwą piasku o grubości 15 cm. 
Na pionach kanalizacyjnych nad posadzką stosować czyszczaki kanalizacyjne. 
Z przyborów sanitarnych w pomieszczeniu kuchni i zmywalni zaprojektowano 
osobny ciąg kanalizacyjny zakończony na zewnątrz budynku separatorem 
tłuszczu z osadnikiem , zaprojektowano separator typu EST-H 2/200. 
Kanalizacje sanitarną na zewnątrz budynku wykonać z rur PVC z wydłużonym 
kielichem 
Kanalizację podłączyć do istniejącego szamba – poza zakresem opracowania. 
 
4.  INSTALACJA WENTYLACJI 
 
4.1. Parter 
 
Sala bankietowa oraz kawiarnia 
W sali bankietowej oraz kawiarni zaprojektowano wentylację mechaniczną w 
oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. 
Zaprojektowano centralę z wymiennikiem obrotowym o wydajności 
Vn=Vw=1200 m3/h powietrza. Centrala wyposażona będzie w wentylatory nawiewny 
i wywiewny wyposażone w falowniki umożliwiające płynną regulację 
prędkości obrotowej , nagrzewnicę elektryczną o mocy 4,1 kW, wymiennik obrotowy 
, pełną automatykę i sterowanie 
Centralę umieszczono na strychu budynku 
Czerpanie powietrza odbywało się będzie poprzez ścianę zewnętrzną budynku. 
Wyrzut powietrza ponad dach budynku. 
Skrzynkę sterującą do centrali umieścić w pomieszczeniu aneksu socjalnego na 
parterze. 
Dla obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto jednoczesną obecność 
50 osób na sali bankietowej , przyjęto 20m3/h/osobę powietrza wentylacyjnego, 
co daje 1000 m3/h. W kawiarni przyjęto jednoczesną obecność 10 osób , 
przyjęto 20m3/h/osobę powietrza wentylacyjnego, co daje 200 m3/h. 
Dla pomieszczenia kuchni w której będą przygotowywane półprodukty przyjęto 
4 w/h, co daje 300 m3/h 
Nawiew do pomieszczenia kuchni zaprojektowano poprzez nawietrzaki ścienne 
z termostatem montowane w ścianie zewnętrznej. 
Wywiew z pomieszczenia kuchni okapem wyposażonym w filtr tłuszczowy poprzez 
wentylator dachowy. 
W pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylator wyciągowy ścienny z 
indywidualnym wyrzutem ponad dach budynku. 
W pomieszczeniach sanitariatów dla kuchni , kawiarni oraz na piętrze 
zaprojektowano 
wentylatory ścienne załączane ze światłem. 
W pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych zaprojektowano wspólny 
wentylator wyciągowy dachowy . Wentylator dostarczyć należy wraz ze skrzynką 
sterującą. 



Wentylatory wyciągowe wyposażyć należy w regulatory obrotów oraz skrzynki 
sterujące. 
Przy układach nawiewnych oraz wywiewnych zastosować tłumiki szumu. Na 
każdym odgałęzieniu przewodu wentylacyjnego montować przepustnice 
jednopłaszczyznowe 
celem właściwego wyregulowania instalacji. 
Kanały w pomieszczeniu Sali bankietowej oraz kawiarni należy obudować płytą 
GK. 
Kanały prowadzone na piętrze nie obsługujące tych pomieszczeń należy obudować 
podwójną płytą GK. 
Na kanałach w Sali bankietowej i kawiarni zaprojektowano kratki wentylacyjne 
prostokątne nawiewne wyposażone w podwójne żaluzje kierunkowe oraz 
przepustnicę., 
kratki wywiewne wyposażyć należy w przepustnice. 
W sanitariatach zaprojektowano anemostaty talerzowe wywiewne. 
 
5.2. Wymagania i zalecenia. 
 
Wymagania przeciwpożarowe. 
Projektowana instalacja wentylacyjna wykonana będzie z materiałów niepalnych 
i nie stwarza zagrożenia pożarowego. Układy wentylacyjne będą wyposażone 
w rozwiązanie powodujące natychmiastowe ich wyłączenie po zadziałaniu 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przy przechodzeniu przez przegrody 
wydzielenia pożarowego należy zastosować klapy ppoż. odcinające o 
odporności ogniowej 120min. Przy przechodzeniu przewodów wentylacyjnych 
przez strefy pożarowe nieobsługiwane zaprojektowano obudowy tych przewodów 
charakteryzujące się odpornością ogniową przegród wydzielenia pożarowego. 
Przepusty ogniowe, przy przejściu kanałów wentylacyjnych, będą wykonane 
z masy uszczelniającej HILTI typ CP601S zapewniającą klasę odporności 
ogniowej równą elementowi oddzielenia, w którym są wykonane. 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zaprojektowane instalacje wentylacji spełnia warunki obowiązujących przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Czerpanie świeżego powietrza odbywa się na ścianie budynku (dolna krawędź 
czerpni powyżej wysokości 2,5m od poziomu gruntu) Wyrzut powietrza 
wyprowadzono 
nad dach. 
Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe. 
Dla stłumienia hałasów przenoszonych przez kanały wentylacyjne przewidziano 
łączenie przewodów z urządzeniami przy pomocy króćców elastycznych. 
Na kanałach nawiewnych i wyciągu w celu wyeliminowania przenoszenia hałasu 
do pomieszczeń przewidziano tłumiki kanałowe. 
Wymagania ochrony przez korozją. 
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej. Przewody i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają 
malowania. 
10 
Wymagania izolacyjne. 
Przewody instalacji wentylacyjnych nawiewno wywiewnych należy zaizolować: 
- prowadzone w budynku izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm. pod 



płaszcz z folii AL. 
- przewody ssawne, t.j. na odcinku od czerpni do aparatu izolować matami z 
wełny mineralnej gr. 100mm pod płaszcz z folii AL. 
Wymagania ochrony środowiska. 
Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera 
czynników szkodliwych. 
Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji. 
Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonać z blachy 
stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branżowych BN-70/8865- 
04, BN-70/8865-05 lub norm zakładowych 
Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą. Podpory 
mocować do konstrukcji lub ścian. 
Na odcinkach przejść przez przegrody kanały wentylacyjne obkładać wełną 
mineralną grubości 20mm w celu umożliwienia swobodnego ich rozszerzania 
się. 
Rozmieszczenie anemostatów i nawiewników skoordynować w stosunku do płyt 
sufitów podwieszanych oraz wyciętych otworów w stropach. 
Przy montażu instalacji przestrzegać: "Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5. 
Przy montażu instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność 
połączeń. 
Po zakończeniu montażu instalacji dokonać pomiarów sprawnościowych instalacji 
wentylacyjnej i przeprowadzić regulację 
Odbiory należy przeprowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiory końcowe robót zanikających. 
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Wymagania w zakresie użytkowania. 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych 
jej w projekcie jest właściwa eksploatacja. Wszystkie urządzenia powinny 
znajdować się pod bezpośrednim nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Przejścia rurociągów przez przegrody pożarowe tzn stropy i ściany zabezpieczyć 
masą pożarową np. HILTI odpowiednią dla danego typu rurociągów 
oraz klapami pożarowymi dla instalacji wentylacyjnej. 


