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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego 

 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

1  Podstawa opracowania. 
 Projekt opracowano na podstawie: 
 

• zlecenia inwestora  
• podkładów architektoniczno-budowlanych 
• projektu technologicznego pomieszczeń przygotowania cytostatyków 
• uzgodnień międzybranżowych 
• obowiązujących obecnie norm oraz przepisów technicznych 

2 Zakres opracowania. 
 Niniejszy projekt obejmuje instalację wentylacji mechanicznej dla remontowanych 
pomieszczeń przygotowania cytostatyków w wielospecjalistycznym szpitalu w Tarnowskich 
Górach. 

3  Charakterystyka obiektu. 
 Opracowanie swoim zakresem obejmuje remontowane pomieszczenia przygotowania, 
leków cytostatycznych w wielospecjalistycznym szpitalu im. B. Hagera w Tarnowskich 
Górach. Projektowane pomieszczenia znajdą się na parterze budynku. W istniejących 
pomieszczeniach funkcjonuje instalacja wentylacji mechanicznej.  
W przebudowywanych pomieszczeniach instalacja wentylacji mechanicznej pozostanie bez 
zmian, oprócz pomieszczenia przygotowania cytostatyków, gdzie kratki nawiewne i 
wywiewne należy zaślepić. 

4 Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu przygotowania 
cytostatyków. 

 Przygotowanie leków cytostatycznych będzie się odbywało w wydzielonym 
pomieszczeniu, oddzielonym od innych pomieszczeń śluzami. 
W pomieszczeniu przygotowania cytostatyków wymagana jest klasa czystości B oraz min. 
10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny. Pomieszczenie to musi być wyposażone w 
loże przystosowane do pracy z lekami cytostatycznymi.  
W pomieszczeniu przewiduje się ustawienie komory ESCO Cytoculture Klasa II BIOHAZARD 
typu CYT-4A.  Zapewnia ona ochronę produktu, operatora i otoczenia i przeznaczona jest 
lub do pracy z cytostatykami. Komora ta jest produkowana i testowana zgodnie z normami 
EN 12469:2000; EN 1822; DIN 12980.  
Zakłada się pracę komory laminarnej na powietrzu obiegowym. 
 

W pomieszczeniu przygotowania leków cytostatycznych przewiduje się niezależną 
wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza 
na godzinę. Zakłada się w pomieszczeniu 10% nadciśnienie. 

Nawiew powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora do kanałów o przekroju 
okrągłym typu KVK 200  firmy Systemair, o wydajności 200 m3/h. 
Projektuje się trzy stopniowy system oczyszczania powietrza nawiewanego: 

- I stopień - filtr wstępny EU3, 
- II stopień – filtr wtórny EU7, 
- III stopień – filtr EU13 w nawiewnikach. 
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Układ nawiewny będzie się składał z następujących elementów: 
- czerpni ściennej  
- przepustnicy zwrotnej 
- filtra wstępnego EU3 typ FGR 200 z presostatem różnicowym 
- nagrzewnicy elektrycznej typu CBM-200 z wbudowanym regulatorem i czujnikiem 
kanałowym w komplecie, z dodatkowym czujnikiem przepływu powietrza – Qn = 5 kW 
- wentylatora nawiewnego kanałowego KVK 200 z manualnym regulatorem obrotów do 
regulacji bezstopniowej typ REE 
- tłumika powietrza l=500 mm 
- filtra wtórnego EU7 typ FFR 200 z presostatem różnicowym. 
Nawiew powietrza do pomieszczenia przy pomocy anemostatu typu NFA-BO (CWK) z filtrem 
absolutnym H13.  

Wywiew realizowany będzie przez wentylator dachowy typu TH-500, o wydajności 180 
m3/h, montowany na tłumiku typu TOS, ponad najwyższą kondygnacją budynku. Rura 
wentylacyjna wywiewna do wentylatora będzie prowadzona po elewacji budynku. Wywiew z 
pomieszczenia, przez kratkę prostokątną STRS montowaną bezpośrednio na kanale 
wentylacyjnym wywiewnym. 

Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana zostanie z przewodów wentylacyjnych 
okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne należy wyposażyć w otwory 
rewizyjne. W pomieszczeniu instalacja prowadzona będzie pod stropem i zostanie szczelnie 
obudowana – obudowa zostanie ujęta w projekcie architektury. W obudowie należy 
przewidzieć otwory rewizyjne dla obsługi urządzeń. 

4.1 Przewody i kształtki wentylacyjne 

Instalację wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy wykonać z- kanałów i kształtek 
wentylacyjnych typu Spiro blaszanych. 
Kanały blaszane typu Spiro należy łączyć przy pomocy nypli i muf. Przewody wentylacyjne 
należy mocować przy pomocy typowych zawieszeń ( wg normy BN-70/8865-26) oraz podpór 
( wg normy BN-70/8865-25 ). Połączenia kanałów winne być uszczelnione atestowanymi 
uszczelkami. W kanałach przewidzieć otwory rewizyjne. W trakcie montażu należy foliować 
każdy zakończony fragment instalacji tak aby nie spowodować zanieczyszczenia instalacji. 

Kanały wentylacyjne po zakończeniu prac montażowych należy poddać próbie 
szczelności zgodnie z PN-B/76001/1996. Należy zapewnić szczelność instalacji wywiewnej 
tak aby odpowiadała klasie A, dla instalacji nawiewnej wymaga się szczelności klasy B. 

Po wykonaniu montażu i prób kanały wyczyścić i zdezynfekować. 
Pomiędzy przewodami instalacji wentylacyjnej a przewodami innych instalacji, powinny być 
zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaż i późniejszą eksploatację. 
Przyjmuje się, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli odstęp ten jest nie mniejszy niż 10 
cm.  

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Ubytki powłoki cynkowej kanałów i przy kształtkach oraz uchwyty, podpory i wszystkie 
elementy nie zabezpieczone należy pomalować podkładową farbą ftalową antykorozyjną 
/miniową 60%/ a następnie farbą powierzchniową – emalią ftalową ogólnego stosowania po 
uprzednim oczyszczeniu malowanych elementów do 2-go stopnia czystości. 

4.3 Zabezpieczenie przed hałasem. 

W celu uniknięcia przenoszenia drgań na system wentylacyjny, wentylator nawiewny serii 
KVK połączony zostanie z kanałami wentylacyjnymi przy pomocy opasek montażowych FK. 
Obudowa wentylatora jest izolowana termicznie i akustycznie warstwą wełny mineralnej o 
grubości 50 mm. 

Na sieci kanałów nawiewnych przewiduje się montaż kanałowego tłumika dźwięku.  
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Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań, powinny 
być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

Wszystkie kanały będą izolowane termicznie, co jest również dodatkowym 
zabezpieczeniem akustycznym. Przy przejściach kanałów przez przegrody budowlane 
należy stosować masy trwale uszczelniające. 

4.4 Izolacja termiczna. 

Kanały klimatyzacyjne nawiewne izolować matami izolacyjnymi Thermsheet AF firmy 
Thermaflex o grubości: 

-na odcinku do nagrzewnicy -  44 mm 
-na odcinku od nagrzewnicy -  6 mm.  

5 Konserwacja instalacji wentylacji. 
 
Aby instalacja wentylacji mogła działać w sposób bezawaryjny, należy jej zapewnić 

prawidłową obsługę przez cały okres eksploatacji. 
Prawidłowe eksploatowanie urządzeń wentylacyjnych wymaga: 
-codziennego nadzoru stanu technicznego urządzeń 
-przeprowadzania niezbędnych zabiegów remontowych i konserwacyjnych 
-wymiany części zużytych na nowe 
-wykonywania niezbędnych badań i pomiarów 
-zgodności z przepisami prawa 

Zabiegi konserwacyjne i remontowe należy przeprowadzać okresowo, a w przypadku awarii 
należy w sposób natychmiastowy przywrócić stan ruchu instalacji. 

 
Przykładowy zakres i częstotliwość zabiegów konserwacyjno-remontowych: 
 

Lp Zabiegi konserwacyjne i remontowe Częstotliwość 
zabiegów 

Uwagi 

1 Kontrola i czyszczenie czerpni 
powietrza 

1 raz w roku Oczyszczenie 

2 Konserwacja przewodów 1 raz w roku Czyszczenie, mycie, dezynfekcja 
wewnętrznych powierzchni, naprawa 
uszczelnień i izolacji 

3 Konserwacja nagrzewnic 
elektrycznych 

Co pół roku i po 
stwierdzeniu 
niesprawności 

Oczyszczenie z zanieczyszczeń, 
kontrola połączeń elektrycznych i stanu 
technicznego grzałek i zabezpieczeń 
termicznych 

4 Kontrola stanu technicznego 
silników 

1 raz w roku Oczyszczenie silnika, sprawdzenie 
połączeń, pobieranego prądu, stanu 
technicznego łożysk, stopnia 
nagrzewania się 

5 Kontrola stanu technicznego 
wentylatora i przekładni pasowej 

Co pół roku Czyszczenie, kontrola łozysk, kontrola 
stanu presostatu, sprężu, stanu 
pasków 

6 Kontrola i wymiana filtrów 
powietrza: 
-klasa G3 
-klasa F7 
-Klasa H13 

 
 
Co 3 miesiące 
Co 5 miesięcy 
Co 6 miesięcy 

 

7 Kontrola działania czujników 
automatyki 

1 raz w roku i po 
stwierdzeniu 
niesprawności 

Kontrola pracy i wskazań 

8 Czyszczenie tłumików, naprawy Podczas  
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instalacji termicznych i 
akustycznych 

konserwacji 
instalacji 

    

6 Wytyczne branżowe. 

6.1 Wytyczne dla automatyki układu. 

Funkcje zabezpieczające 
-sygnalizację zabrudzenia filtrów powietrza – filtry należy wyposażyć w presostaty różnicowe 
typu DTV 
-sygnalizację braku przepływu powietrza poprzez czujnik przepływu  
-sygnalizację termostatu bezpieczeństwa nagrzewnicy elektrycznej 
-sygnalizację awarii wentylatora  
-zabezpieczenie pracy silników termiczne i przeciążeniowe 

Regulację następujących wielkości 
-stała temperatura nawiewu poprzez podłączenie czujnika kanałowego TGK 
-regulację wydajności instalacji – uzależnioną od stanu zabrudzenia filtrów; wentylator należy 
wyposażyć w regulator elektroniczny typu REE 
 

Uzależnienie- zblokowanie następujących funkcji 
-uzależniono zblokowano wspólną pracę poszczególnych instalacji: 
Układ N-W – wentylator nawiewny kanałowy i nagrzewnica elektryczna oraz wentylator 
wywiewny dachowy. 

6.2 Wytyczne elektryczne. 

- doprowadzić energię elektryczną do urządzeń wg zestawienia materiałów 
- uziemić całość instalacji 

6.3 Wytyczne budowlane. 

- wykonać przebicia w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych dla prowadzenia 
kanałów wentylacyjnych 

- wykonać konstrukcję mocującą pod wentylator kanałowy oraz dachowy 
- wykonać obudowę szczelną kanałów i kratek nawiewnych w pomieszczeniach 

wykonując otwory rewizyjne dla obsługi urządzeń tj filtrów, wentylatorów, nagrzewnicy 
elektrycznej, przepustnic itp 

7 Uwagi końcowe 

1.Realizację robót należy prowadzić zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.  
  COBRTI   INSTAL 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków   
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
-aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi, dotyczącymi przedmiotowych instalacji 
-zaleceniami  i instrukcjami producentów urządzeń 
-z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
 
2. Przeszkolić osobę wskazaną przez inwestora w zakresie konserwacji obsługi i eksploatacji 
urządzeń. 
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8 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Instalacja wentylacji  

Ozn. Opis elementu Szt. L[mm] 
d[mm] 
AxB[mm] Uwagi 

Producent/ 
dystrybutor 

NAWIEW 
N - Nawiew 
N-1 Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200 1 Ǿ200 Alnor 

N-2 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-310 1 310 Ǿ200 

N-3 Przepustnica zwrotna rurowa CAR 200 1 Ǿ200 Venture 

N-4 
Kaseta filtracyjna typ FGR 200 z 
presostatem różnicowym DTV300 1 199 Ǿ200 Systemair 

N-5 Klamra montażowa FK 4 60 Ǿ200 Systemair 

N-6 

Wentylator kanałowy KVK 200 
z manualnym regulatorem obrotów do 
regulacji bezstopniowej typ REE 1 440 Ǿ200  

V=200m3/h 
H=500 Pa 
N=253 W 
230V/50Hz/1faz Systemair 

N-7 Tłumik akustyczny TR/200/500 1 500 Ǿ200 Smay 

N-8 

Nagrzewnica elektryczna typu CBM-
200 z wbudowanym regulatorem i 
czujnikiem kanałowym w komlecie 
Z dodatkowym czujnikiem przepływu 
powietrza 1 375 Ǿ200 

N=5 kW 
400V/2 Systemair 

N-9 

Kaseta na filtry workowe do kanałów 
okrągłych typ FFR 200 z filtrem klasy 
F7 z presostatem różnicowym DTV500 1 530 Ǿ200 Systemair 

N-10 Mufa MSF-C-200  1 Ǿ200 

N-11 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 
Ǿ200/ 
Ǿ160 

N-12 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-128 1 130 Ǿ160 

N-13 Kolano BPL-C-160-90 z wyczystką 2 Ǿ160/90o 

N-14 
 
Kanał wentylacyjny SPR-C-160-767 1 770 Ǿ160 

N-15 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-665 1 665 Ǿ160 

N-16 Przepustnica soczewkowa GBL-C-160 1 Ǿ160 

N-17 

Nawiewnik sufitowy z filtrem 
absolutnym z bocznym obniżonym 
przyłączem bocznym NFA-BO- 1a- AN-
160-H13-P 1 Ǿ160 CWK 

Izolacja termiczna – wg opisu 
WYWIEW 
W-wywiew 

W-1 
Kratka Spiro STRS-825x75  
na rurę spiro Ǿ160 1 825x75 Smay 

W-2 Kanał wentylacyjny SPR-C-160-1716 1 1720 Ǿ160 

W-3 Kolano BPL-C-160-90 1 Ǿ160/90o 

W-4 
Kanał wentylacyjny SPR-C-160-
6x3000+1000 1 

6x3000 
+1000 Ǿ160 

W-5 Tłumik akustyczny TOS-160 1 Ǿ160 Uniwersal 

W-6 Wentylator dachowy TH-500 1 Ǿ160 

V=180 m3/h 
N=45 W 
230V 

Venture 
Industries 

 


