
 

 
1.  Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

rekuperatorem 
 
Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : 
 
-  pierwsza to wentylacja Sali gimnastycznej , będzie ona realizowana poprzez 

trzy aparaty grzewczo - wentylacyjny z nagrzewnicą wodną i rekuperatorem każdy o 
wydajności  1200m3/h 

Źródłem ciepła dla aparatów z rekuperatorem jest istniejąca wymiennikownia 
MEC . Należy doprowadzić ciepło do każdego z aparatów zgodnie z częścią 
rysunkową. W związku z dużą kubaturą powietrza zaprojektowano jako urządzenie 
wspomagające destratyfikator 3 biegowy, jednofazowy o maksymalny strumień 
przepływu 5200 m3/h sterowany centralnie łącznie z aparatami grzewczo 
wentylacyjnymi. Urządzenie to pomoże wymusić obieg wentylowanego powietrza na 
Sali gimnastycznej. 

 
- drugi obieg to wentylacja parteru , będzie ona realizowane poprzez 

projektowane kanały , kratki oraz anemostaty nawiewno -  wywiewne włączone do 
istniejącej centrali wentylacyjnej zgodnie z częścią rysunkową. 

 
 
W części rysunkowej pokazano projektowane przewody wentylacyjne. 
• przewody będą mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku 

przy pomocy mocowań  systemowych firmy Walraven lub Hilti; 
• grubość izolacji kanałów wentylacyjnych : 5cm wełny mineralnej 

 
Instalacja wentylacji mechanicznej 
 
Dla budynku projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

Zaprojektowano instalacje wentylacyjną zaopatrującą pomieszczenia w świeże 
powietrze , zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz 
utrzymuje zadaną temperaturę. 

Instalację zaprojektowano w sposób powodujący nadciśnienie powietrza w 
częściach komunikacyjnych parteru, dzięki temu unikniemy przenikania zapachów z 
części sanitarnych. 

 
 
• Instalacja nawiewna 
 
 

- Obieg Sali gimnastycznej 
 
 Powietrze nawiewane (świeże) w ilości 3527 m3/h jest przygotowywane w trzech 
aparatach grzewczo – wentylacyjnych Wszystkie aparaty są wyposażone w 
wymienniki ciepła (rekuperatory) które wstępnie podgrzeją powietrze nawiewane. Po 
wstępnym podgrzaniu powietrze jest dogrzewane w sekcji nagrzewnicy wodnej do 
temperatury 20oC. Powietrze jest wywiewane na pomieszczenie Sali gimnastycznej 
bezpośrednio z urządzeń  . W związku z dużą kubaturą powietrza zaprojektowano 
jako urządzenie wspomagające destratyfikator 3 biegowy, jednofazowy o 
maksymalny strumień przepływu 5200 m3/h sterowany centralnie łącznie z 
aparatami grzewczo wentylacyjnymi. Urządzenie to pomoże wymusić obieg 



 

wentylowanego powietrza na Sali gimnastycznej. Powietrze świeże pobierane będzie 
poprzez  czerpnię w którą jest wyposażony każdy aparat . Czerpnia powietrza w 
instalacji wentylacji  powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem wiatru. 

 
- Obieg parteru 

 
Powietrze nawiewane (świeże) w ilości 3658 m3/h jest przygotowywane w 

istniejącej centrali umieszczonej w istniejącym budynku szkoły. Centrala jest 
wyposażona w wymiennik ciepła (rekuperatory) które wstępnie podgrzeje powietrze 
nawiewane. Po wstępnym podgrzaniu powietrze jest dogrzewane w sekcji 
nagrzewnicy wodnej do temperatury 20oC. Powietrze jest transportowane do 
pomieszczeń przy pomocy  okrągłych oraz prostokątnych kanałów wentylacyjnych ze 
stali ocynkowanej . Kanały wentylacyjne należy prowadzić pod stropem  , przy 
podsufitowych przyściennych zabudowach . Nawiew powietrza do pomieszczeń 
realizowany będzie za pomocą  nawiewników stropowych. Ilość powietrza 
doprowadzanego do poszczególnych pomieszczeń regulowana będzie za pomocą 
przepustnic na kanałach wentylacyjnych oraz przepustnic zamontowanych 
bezpośrednio na nawiewnikach. Na kanałach włączanych do istniejącej centrali 
zamontować tłumiki hałasu.  Ilość powietrza doprowadzanego do poszczególnych 
pomieszczeń i nawiewników, rozmieszczenie nawiewników oraz sposób 
prowadzenia kanałów pokazano na odpowiednich rysunkach. 

 
 
 
• Instalacja wywiewna 
 

- Obieg Sali gimnastycznej 
 

Powietrze wywiewane z Sali gimnastycznej w ilości 3658 m3/h kierowane 
będzie do aparatów grzewczo wentylacyjnych wspomaganych przez destratyfikator .  
Każdy z aparatów wyposażony jest w odrębną wyrzutnię . Wyrzutnia powietrza w 
instalacji wentylacji  powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem wiatru.  

 
- Obieg parteru 

 
Powietrze wywiewane z pomieszczeń w ilości 2940 m3/h kierowane będzie do 

istniejącej centrali umieszczonej istniejącym budynku szkoły.  Wywiew z 
pomieszczeń realizowany będzie za pomocą anemostatów wywiewnych. Regulacja 
ilości powietrza wywiewanego za odbywać się będzie za pomocą przepustnic na 
kanałach wentylacyjnych oraz przepustnic montowanych bezpośrednio na kratkach 
wentylacyjnych. Strumienie powietrza wywiewanego przez anemostaty, 
rozmieszczenie anemostatów oraz sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych 
pokazano na odpowiednich rysunkach. Kanały wentylacyjne należy prowadzić pod 
sufitem oraz przy podsufitowych przyściennych zabudowach. Powietrze 
odprowadzone na zewnątrz będzie poprzez rury spiro połączone z każdym 
wywiewnikiem . 

 
 
 
 



 

Instalację nawiewną i wywiewną wyposażyć jest w tłumiki hałasu.  
 
Wentylacja WC 
 
W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację wywiewną wyprowadzoną 
ponad dach z wentylatorami sprzężonymi z oświetleniem, każdy wyposażony w 
czujnik wilgotności. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych nie łączą 
się z przewodami centrali wentylacyjnej.  
W celu uniknięcia przenikania powietrza z WC do pozostałych pomieszczeń 
strumienie powietrza dobrano tak aby w budynku po za pomieszczeniami WC 
panowało nieznaczne nadciśnienie  
 
Do każdego wentylatora należy doprowadzić energię elektryczną . 








