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OPIS 
TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej
obiekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM 

I GOSPODARCZYM
adres:   SKIERNIEWICE ul. BATOREGO 

64C

1. Dane ogólne:
1.1 Inwestor:
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„WSPÓLNA TROSKA”  Skierniewice ul. Jagiellońska 28

1.2 Podstawa opracowania:
-umowa z Inwestorem
-obowiązujące normy i zalecenia dotyczące opracowywanego tematu
- uzgodnienia z Inwestorem
- ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r – Dz.U.1994 Nr 89 poz. 

414 z późniejszymi zmianami
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 75 z 16.06.2002 z późniejszymi zmianami
-podkłady budowlane w skali 1:50

1.3 Przedmiot i zakres opracowania:
Opracowanie p.n. „PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM 
KUCHENNYM I GOSPODARCZYM- WENTYLACJA MECHANICZNA” obejmuje swoim 
zakresem cały budynek poddawany przebudowie, w związku ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku dla potrzeby Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci niepełnosprawnych.
Zakłada się pracę wentylacji mechanicznej przez cały czas funkcjonowania obiektu,
z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy,w zastępstwie wentylacji grawitacyjnej. 
Projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną wszystkich pomieszczeń na parterze i
w piwnicy. Projektuje się 5 układów nawiewno-wywiewnych (N/W 1,2,3,4,5)
oraz odrębną wentylację wywiewną dla pomieszczeń sanitarnych (WC 6,7,8,9,10,11,12). 
Niniejsze opracowanie nie zawiera rozwiązania konstrukcyjnego montaŜu central na dachu, 
jak równieŜ sposobu zasilania central z nagrzewnicą wodną z węzła cieplnego.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji.
urządzeniach  budowlanych  związanych  z  obiektem  budowlanym  -  należy  przez 
to rozumieć   urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne.
dokumentacji   budowy   -   należy   przez   to   rozumieć   pozwolenie   na   budowę 
wraz z załączonymp rojektem budowlanym, dziennik budowy, protokołodbiorów 
częściowych i  końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
książkę obmiarów, a w  przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu.
dokumentacji  powykonawczej   -   należy   przez   to   rozumieć   dokumentację 
budowy z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.



właściwym  organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno- 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób,  w  rozumieniu 
przepisów o badaniach  i   certyfikacji,  w  celu  zainstalowania  lub  zastosowania  w 
sposób  trwały w obiekcie budowlanym.
Właściwy  organ  może  w  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  nałożyć  na  inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek 
zapewnienia  nadzoru  autorskiego,  w  przypadkach  uzasadnionych  wysokim  stopniem 
skomplikowania  robót  ,  bądź  przewidywanym  wpływem  na  środowisko,  Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje obiektów 
budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

Do  podstawowych   obowiązków   projektanta   należy;   opracowanie   projektu 
obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,  wymaganiami ustawy, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami  oraz  zasadami  wiedzy   technicznej,  zapewnienie, 
w  razie  potrzeby,  udziału w opracowaniu  projektu  osób  posiadających   uprawnienia 
budowlane  do  projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i  sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z przepisów.

Uczestnikami procesu budowlanego są: 
Inwestor;
Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
Projektant;
Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

Inwestor  organizuje  proces  budowy  przez  zapewnienie  opracowania  projektów  oraz 
wykonania  i  odbiorów  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach 
zawodowych.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, 
posiadający uprawnienia do:
projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych;
kierowania robotami budowlanymi ,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości 
budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
sprawdzania  prawidłowości  rozwiązań  projektowych  lub  kontrola  techniczna  robót 
i obiektów  budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 
gospodarczej.

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego,  a  niezbędne  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  takie  jak: 
zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 
lub remontów;
zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego  należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej 
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.



Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji  (w  formie  wpisów)  przebiegu  robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń okoliczności zachodzącym 
w toku ich wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości 
wykonania budowy,   rozbiórki   lub   montażu,   których   stwierdzenie   po   zakończeniu 
robót   byłoby utrudnione   lub   niemożliwe.   Z   zapisów   powinny   wyraźnie   wynikać 
kolejność  i  sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

Kosztorys  „ślepy"  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowana   przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcęobmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały - wszelkie  tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie  polecenia przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  formie  pisemnej,  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.

2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
2      .      1         O      p      i      s         o      g      ó      l      n      y  
Wentylację pomieszczeń parteru podzielono na kilka odrębnych sekcji.
W tabelach 1-5 przedstawiono zestawienie pomieszczeń obsługiwanych w poszczególnych 
swkcjach, ilości wymienianego powietrza i wstępny dobór urządzeń.
W układach N/W 1, 2 zakłada się docelowo wymianę powietrza w funkcją 
grzania i chłodzenia .
W układach N/W 3,4 zakłada się montaŜ central wentylacyjnych z rekuperacją . 
Układ N/W 5 obsługiwać będzie pomieszczenia kuchenne ( rozdzielnia posiłków 
i zmywalnia) .
Przyjęto następujące układy nawiewno-wywiewne dla poszczególnych pomieszczeń: 
Tabele nr 1-6 

Tab. 6
LP ozn NR 

POM
F 
[m2]

H 
[m]

V 
[m3]

n
[wym/h]

Qw
[m3/h]

1 W8 41a WC 5,23 3,0 15,7 100,0 Wentylator kanałowy 
TD-160/100 N SILENT 
z tłumikiem akust. ,
P= 25-12W 
I=0,16-0,1 A
-zał. ze światłem

2 W6 39 WC 6,46 3,0 19,4 5,1 100,0 Wentylator łazienkowy
Np. SILENT 200 DESIGN
230V, 16W
-zał. ze światłem



3 W7 38 WC 10,3 3,0 31,0 3,2 100,0 Wentylator łazienkowy
Np. SILENT 200 DESIGN
230V, 16W
-zał. ze światłem

4 W9 35 SANITARIAT 14,71 3,0 44,1 6,5 470,0-
355,0

Wentylator dachowy
TH-500/150 50-45W,
0,23-0,18A Q=

5 W10 32a WC 5,2 3,0 15,6 6,4 100,0 Wentylator łazienkowy
Np. SILENT 200 DESIGN
230V, 16W
-zał. ze światłem

6 W11 32 WC 4,36 3,0 13,1 7,6 100,0 Wentylator łazienkowy
Np. SILENT 200 DESIGN
230V, 16W
-zał. ze światłem

7 W12 18 SANITARIAT 14,05 3,0 42,2 6,5 470,0-
355,0

Wentylator dachowy
TH-500/150 50-45W,
0,23-0,18A

2      .      2         P      o      d      st      aw      o      w      e         p      ara      m      e      t      r      y         we      n      t      y  l      o      w      a      n      y  c      h         po      m      i      e      s      z      c      z      e      ń  

- WC – 50 m3/h / miskę ustęp.
- pomieszczenia wentylowane/chłodzone

* 30m³/ os powietrza
* centrala nr1 3500 m3/h zapotrzebowanie ciepła Q=37,5*3500*3600-

1 
=36,5 kW, przy załoŜonym odzysku ->23,5kW

* centrala nr2 3000 m3/h zapotrzebowanie ciepła Q=37,5*3500*3600-1 

=31,25 kW, przy załoŜonym odzysku ->20,5kW
*centrala nr3 1400 m3/h zapotrzebowanie ciepła Q=37,5*3500*3600-1 

=14,5 kW,
przy załoŜonym odzysku ->8,0kW

*centrala nr4 800 m3/h zapotrzebowanie ciepła 
Q=37,5*3500*3600-1 

=8,5 kW, przy załoŜonym odzysku 
->7,0kW

*  jednostkowe zapotrzebowanie chłodu 200 W/os



2      .      3         R      o      z      w      i      ąza      n      i      a         t      ec      h      n      i      c      z      n      e         -         d      ob      ó      r         u      r      z      ą      d      z      e      ń  
LP ozn urządzenie wentylatory

1 N1/W1 centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem 
krzyŜowym VBW BD-2 3500 m3/h;
z nagrzewnicą wodną;
z automatyką,

N 1,5kW/ 3,13A/400V 
W 1,0kW/2,37A/400V

2 N2/W2 centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem 
krzyŜowym VBW BD-2 3000 m3/h;
z nagrzewnicą wodną;
z automatyką,

N 1,1kW/ 2,37A/400V 
W 0,7kW/2,37A/400V

3 N3/W3 centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
VEKU 1500 PW, w wersji podsufitowej, 
z nagrzewnicą wodną; z automatyką, 
wydajność Qmax 1400 m3/h

N 0,373kW/ 1,63A 
W 0,359kW/1,57A

4 N4/W4 centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
VEKU 1000 VW, w wersji stojącej, z nagrzewnicą 
wodną; z automatyką,
wydajność Qmax 1400 m3/h

N 0,185kW/ 0,81A 
W 0,185kW/0,81A

5 N5/W5 WYWIEW:
wentylator dachowy TH-800 na podst. tłumiącej 
[90-75W, 0,4-0,31A] + okap z łapaczem tłuszczu 
Wentylator dachowy TH-500/150 na podst. tłumiącej 
[50-45W, 0,23-0,18A] +okap
NAWIEW: przepustnica kanałowa 200,
wentylator kanałowy VENT200B [125W, 0,5A,230V] 
Nagrzewnica kanałowa DH-160/20  2,0kW

Obie centrale VBW (N/W 1, N/W 2 ) wyposaŜone w przepustnicę, filtr, krzyŜowy 
wymiennik ciepła,  nagrzewnicę wodną , układem chłodzenia , wraz z automatyką 
regulacyjno-sterującą naleŜy zlokalizować na dachu budynku .
Centrale na dachu montować na ramie wg projektu konstrukcji, dodatkowo na 
wibroizolatorach grzybkowych.
Obok centrali zainstalować agregat skraplający np. LENNOX TSA 090 S4 SN.

Wymianę powietrza w pomieszczeniach 47,46,9 (N/W 3) projektuje się za pomocą 
centrali nawiewno-wywiewnej VEKU 1500 PW  w wersji podsufitowej, z nagrzewnicą 
wodną lub elektryczną ( lokalizacja centrali pod stropem, w przedsionku).

Przewód doprowadzający świeŜe powietrze i odprowadzający powietrze zuŜyte
[200*300 mm] naleŜy wyprowadzić poza ścianę zewnętrzną i zakończyć czerpnią ścienną
250*500mm z przepustnicą (nawiew) i wyrzutnią 250*500mm  (wywiew) – lokalizacja 
w powierzchni przewidzianej na okno.

Wymianę powietrza w pomieszczeniach piwnic projektuje się za pomocą centrali 
nawiewno-wywiewnej VEKU 1000 VW (N/W 4-piwnica) w wersji pionowej, z nagrzewnicą 
wodną lub elektryczną .  Centralę zlokalizowano w klatce schodowej w piwnicy .
PoniewaŜ piwnice są zagłębione pod powierzchnią terenu przewód 200 doprowadzający
świeŜe powietrze i odprowadzający powietrze zuŜyte naleŜy przeprowadzić przez strop



parteru , wyprowadzić poza ścianę zewnętrzną i zakończyć czerpnią ścienną z przepustnicą 
(nawiew)- na wysokości min 0,5 m nad terenem i wyrzutnią (wywiew) – min 0,5m ponad 
krawędzią okna.

Wentylację rozdzielni posiłków i zmywalni zaprojektowano w oparciu o 
indywidualny układ nawiewno-wywiewny:
nawiew:  z przepustnicą, wentylatorem nawiewnym i filtrem z nagrzewnicą elektryczną, 
kanałami wentylacyjnymi o przekroju kołowym wraz z kratkami nawiewnymi
wywiew : wentylatory dachowe na podstawie tłumiącej, kanały wentylacyjne o przekroju 
kołowym wraz z kratkami wywiewnymi lub anemostatami dwoma okapami (w rozdzielni 
okap z łapaczem tłuszczu) .

Pozostałe pomieszczenia
Dla wywiewu niezbędnej ilości powietrza z pomieszczeń sanitarnych ( 50 m3/h 

na urządzenie WC ) zaprojektowano oddzielne układy w oparciu o :
- wentylatory kanałowy ( z tłumikiem) z kanałem wentylacyjnymi 125 izolowanym wełną

mineralną gr. min 2cm (do zabudowy).
- wentylator łazienkowy firmy np.Venture Industrie montowany na wlocie do kanałach 

wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu lub
- wentylator dachowy na istn. kanale
Pracę urządzeń wywiewnych w pomieszczeniach WC uzaleŜnić od oświetlenia ( załączanie 
ze światłem lub za pomocą wyłącznika umieszczonego obok wyłącznika światła) .
Nawiew przez nawiewniki w drzwiach o F = 0,015m2 kaŜdy lub za pomocą kanału
nawiewnego ( pom. 18, 35) .

2.4. Bilans ciepła
Źródłem ciepła technologicznego dla nagrzewnic wodnych w centrali dla Sali widowiskowej, 
restauracji, Sali konferencyjnej,  będzie kotłownia własna olejowa .
- zapotrzebowanie ciepła (moc grzewcza nagrzewnic)

Centrala nr 1 24000 W 
Centrala nr 2 21000 W 
Centrala nr 3 8000 W 
Centrala nr 4 7000 W
-------------------------------------------------- 
Razem 60000 W

- temperatura czynnika grzewczego  70/50°C
Układ nawiewny nr5 dla kuchni wyposaŜyć w nagrzewnicę elektryczną o mocy 2,0 kW.

3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
- Zakłada się zmienną pracę urządzeń wentylacyjnych w budynku Ośrodka  , w zaleŜności 

od jego potrzeb
- wszelkie prace naleŜy rozpocząć od przygotowania konstrukcji pod centrale na dachu
– Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne typ A/I i B/I wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej w/g PN-EN1505/1506/13180. Przewody te nie wymagają dodatkowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego .

– Kanały wentylacyjne mocować na typowych systemowych podporach i podwieszeniach
z zabezpieczeniem przed przenoszeniem drgań instalacji na kanały i  konstrukcję budowlaną 
(Instalację naleŜy podwiesić stropów za pomocą zawiesia trapezowego typu V Hilti. 
Instalację zamocować za pomocą obejm montaŜowych np CLR firmy Alnor.

- nawiewniki,  kratki  – wg wymagań Inwestora (kratki, anemostaty nawiewne/ wywiewne, 
nawiewniki/wywiewniki kwadratowe sufitowe .

– Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne ( poziome i pionowe) wewnątrz budynku izolować
na całej długości zabezpieczając cieplnie, akustycznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm 



w powłoce z folii aluminiowej.
- kanały na dachu izolować matami z wełny mineralnej o gr. min 100 mm 

w płaszczu ochronnym z blachy.
- regulację przepływów w instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej naleŜy 

przeprowadzić   przy pomocy regulowanych przepustnic
-  przewody freonu ( ciecz i gaz ) na zewnątrz budynku naleŜy zaizolować na całej długości 

izolacją typu TERMAFLEX A/C gr. 20 mm w płaszczu z blachy stalowej .
Izolację montować na suche i odtłuszczone powierzchnie .

- wszelkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w jako szczelne ( wypełnienie wełną
mineralną i masą trwale plastyczną ).

- lokalizacja jednostek zewnętrznych na dachu obiektu, na konstrukcji stalowej 
przygotowanej przez Generalnego Wykonawcę.

- centrale wentylacyjne zabezpieczyć elementami wibroizolacyjnymi ( podkładki 
wibroizolacyjne) ; centrale posiadają fabryczną izolację akustyczną

- Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.
-  odbiór instalacji wentylacyjnej przeprowadzić w oparciu o PN-EN 12599:2002/AC:2004

Wentylacja budynków-Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Hałas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moŜe przekraczać wartości 
określonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancja ±2 dB.

-  Wszystkie elementy uŜyte do wykonania instalacji winny posiadać stosowne
dopuszczenia i być zgodnie z nimi wykorzystane.

Uwaga:
Szczegółową lokalizację kanałów i przejść przez stropy i dach dostosować do realnych 

moŜliwości – lokalizacja podciągów, wysokość pomieszczeń, po zlokalizowaniu rur 
wywiewnych i istn. wywietrzaków  dachowych  .

Całość prac wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  zeszyt nr 5 
oraz PN-EN12599 ,      oraz w oparciu o przepisy oraz normy polskie i europejskie,
a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690, zm. z
2003r. nr 33 poz. 270, z 2004r. Dz. U. Nr 109, poz.1156) wraz z późniejszymi zmianami.
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003r.).
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  uŜyteczności 
publicznej. Wymagania
PN-78/B-10440:  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i  badania   przy 
odbiorze.
PN-83/B-03430/Az3:2000   Wentylacja   w   budynkach   mieszkalnych   zamieszkania   zbiorowego   i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996    Wentylacja.    Połączenia    urządzeń,    przewodów   i   kształtek    wentylacyjnych 
blaszanych
PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 
przekroju prostokątnym. Wymiary
PN-EN  1506:2001  Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 
przekroju kołowym. Wymiary
PN-EN  1886:2001  Wentylacja  budynków.  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne.   Właściwości 
mechaniczne
PN-EN   12220:2001   Wentylacja   budynków.   Sieć   przewodów.   Wymiary   kołnierzy   o   przekroju 
kołowym do wentylacji ogólnej
PN-ISO  5221:1994  Rozprowadzanie  i  rozdział  powietrza.  Metody  pomiaru  przepływu  strumienia 
powietrza w przewodzie



PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN  12236:2003  Wentylacja  budynków.  Powieszenia  i  podpory  przewodów   wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN  12238:2002  (U)  Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania   aerodynamiczne   i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN  12239:2002  (U)  Wentylacja  budynków.  Elementy  końcowe.  Badania   aerodynamiczne   i 
wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu 
powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące  odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN   13180:2002   (U)   Wentylacja   w   budynkach.   Sieć   przewodów.   Wymiary   i   wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych
PN-EN  13182:2002  (U)  Wentylacja  w  budynkach.  Wymagania  dotyczące  przyrządów  do  pomiaru 
prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-87/B-02151.02-   Akustyka   budowlana.   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpoŜarowa  budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.


