
KONCEPCJA KLIMATYZACJI
Instalacji klimatyzacji dla poziomu parteru i I piętra budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu
przy ul. 27 Grudnia 8/10.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

I.    OPIS TECHNICZNY 

1.    Materiały wyjściowe do projektowania
2.    Zakres opracowania
3.   ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.
3.1   Instalacja klimatyzacji
4.       WYTYCZNE BRAŻOWE
5.       UWAGI KOŃCOWE

 II.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

                       
                      INSTALACJA LIMATYZACJI

          Is01. Rzut poziomu parteru - instalacja klimatyzacji.       1:50
                       Is02. Rzut poziomu pierwszego piętra - instalacja klimatyzacji.    1:50
  Is03. Rzut poziomu dachu - instalacja klimatyzacji. 1:50

Poznań, czerwiec 2022r. 



1.    Materiały wyjściowe do projektowania.

-  Wytyczne, konsultacje i uzgodnienia z konserwatorem zabytków
-  Uzgodnienia z inwestorem.
-  Uzgodnienia międzybranżowe.
-  Obowiązujące wymagania formalno – prawne oraz normy w zakresie projektowania i budowy
   instalacji sanitarnych.

2.    Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące instalacje:
- instalacja klimatyzacji wytypowanych pomieszczeń,

       - instalacje skroplin.

Budynek  biurowy  ma  istniejące  przyłącza  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  wspólne  z
budynkiem Teatru Polskiego i budynkiem Malarni. Istniejące instalacje wod-kan w zakresie przyłączenia
wody  i  odbioru  ścieków  sanitarnych  i  deszczowych  pozostają  bez  zmian  w  stosunku  do  stanu
obecnego.
Zasilanie w ciepło całego kompleksu budynków pozostaje bez zmian i jest realizowane z istniejącego
węzła cieplnego zasilonego z miejskiej sieci cieplnej zlokalizowanego w budynku Teatru Polskiego.
Istniejący budynek składa się z części podziemnej i części nadziemnej dwu kondygnacyjnej. 
Przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie rozprowadzenia głównych instalacji, lokalizacji szachtów
instalacyjnych,  dyspozycji  pomieszczeń  technicznych  zaprojektowano  z  uwzględnieniem  wymagań
branży architektonicznej.
Wielkość poszczególnych instalacji jak i ich podział odpowiada założeniom architektonicznym co do
schematu funkcjonalnego budynku.
Całość  budynku  jest  wyposażona  w  układy  wentylacji  mechanicznej  nawiewno  –  wywiewnej  z
odzyskiem ciepła.

3.     ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

3.1.    Instalacja klimatyzacji

Dla  pomieszczeń  objętych  klimatyzacją  z  funkcja  chłodzenia  powietrza  założono temperaturę
wewnętrzną jako temperaturę wynikająca z komfortu termicznego. Dla okresu letniego zakłada się
temperaturę wewnętrzną o 5K niższą niż  założona temperatura zewnętrzna. Do obliczeń i
wymiarowania instalacji przyjęto temperaturę wewnętrzną na poziomie +25°C przy panującej
temperaturze zewnętrznej +30°C.  
Zakres normowania parametrów pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje: 
 - temperaturę    –   w okresie letnim
 - wilgotność       –   niekontrolowana
Klimatyzacja niezależnie od dostawy powietrza z central wentylacyjnych w przypadku wytypowanych
pomieszczeń będzie realizowana z wykorzystaniem klimatyzatorów pomieszczeniowych.

Obciążenia cieplne
Dla realizacji projektu przyjęto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku następujące
parametry powietrza zewnętrznego:

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata:
- temperatura zewnętrzna tzl = +30 oC
- zawartość wilgoci xzl = 11,9 g/kg
- entalpia izl = 14,5kJ/kg

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy:
- temperatura zewnętrzna tzz = -18 oC
- zawartość wilgoci xzz = -3,8g/kg
- entalpia izz = 0,9kJ/kg

Instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych.

Dla potrzeb wybranych pomieszczeń biurowych zaprojektowano montaż klimatyzatorów kasetonowych
z obudową do montażu bez sufitu podwieszonego.
Klimatyzatory kasetonowe zapewniają wysoki komfort w pomieszczeniach. Alternatywnie jeśli opcja ta
znajdzie się poza zasięgiem finansowym, zaproponowano klimatyzatory ścienne.



Zaproponowano układ dwóch multisplitów, jeśli cenowo nie będzie dużej różnicy cenowej można dobrać
układ mini VRF z jedna jednostka zewnętrzną.
Jednostkę zewnętrzną zlokalizowano na poziomie dachu wg dyspozycji w części rysunkowej projektu.
Instalację rozprowadzającą czynnik chłodniczy wykonać z rur miedzianych dla chłodnictwa wg PN EN
12735-1. Instalację należy wykonać na ciśnienie 40 bar. Rurociągi freonowe będą izolowane termicznie
poprzez  zastosowanie  otuliny  prefabrykowanej  przeciwroszeniowej  ze  spienionego  kauczuku
syntetycznego  /l  =0,036  dla  0OC;  m>=  7.000/  otuliną  grubości   od  13-35mm.  Odcinek  rurociągu
prowadzony na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.

Dla  odprowadzenia  skroplin  z  klimatyzatorów  wykonana będzie   instalacja  z  rur  tworzywowych w
technologii  PP. Skropliny odprowadzić do wewnętrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej  i  wpiąć przez
syfony automatyczne z blokadą przeciwzapachową.   Rurociągi  skroplin  będą nie zabudowane stąd
niedopuszczalne  są  jakiekolwiek  ugięcia  instalacji  lub  ich  nierównoległe  prowadzenie  do  przegród
budowlanych. Sposób rozprowadzenia instalacji wg dyspozycji w części rysunkowej.

Prowadzenie instalacji skroplin i freonowych w istniejących zabudowach g.k. lub w listwach PCW.

4.    WYTYCZNE BRANŻOWE

Wytyczne elektryczne
W branży elektrycznej należy przewidzieć:
 - całość instalacji oraz urządzeń wykonaną z zastosowaniem przewodów stalowych, armaturę oraz 
urządzenia na instalacji wykonanej z materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego należy objąć
elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy 
 - zasilanie układu klimatyzacji, 
- objęcie jednostek zewnętrznych instalacją odgromową.

Wytyczne architektoniczno – konstrukcyjne
W projekcie branży architektoniczno – konstrukcyjnej należy przewidzieć:
- wykonać otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych w stropach i ścianach,
- zapewnienie dostępu do istniejących instalacji i odtworzenie ścian, posadzek i sufitów po 
wykonaniu instalacji.

5.    UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty instalacyjne oraz  roboty  towarzyszące   należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – część II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”,  zgodnie  z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP oraz zgodnie z instrukcjami 
montażu urządzeń i użytych materiałów.                       
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