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OPIS TECHNICZNY 
projektu wentylacji   

w budynku SP NR16  przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni 
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ  Z  ZAPLECZEM  

 
1. Podstawa opracowania  

- zlecenie Inwestora 
- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna                         . 
- projekt technologii kuchni 
- opinia kominiarska z 12.04.2011 (zał. w proj. budowlanym) 
- obowiązujące przepisy i normy 

 
2. Dane ogólne  

Pomieszczenia kuchni z usytuowane są  w piwnicy budynku  szkoły. Do kuchni 
przylega pomieszczenie wydawalni oraz zmywalnia obsługujące jadalnię budynku. 

W piwnicy  znajdują się pomieszczenia pomocnicze które będą przebudowane 
tak aby usytuować: pom. personelu z WC, magazyn chłodziarek, magazyn 
produktów suchych, pomieszczenie intendenta, magazyn naczyń ,obieralnię warzyw, 
magazyn warzyw oraz przygotowalnię. Usytuowanie pomieszczeń –cz. rysunkowa. 

Inwestor przewiduje etapowanie inwestycji 
 
3. Rozwi ązania techniczne  
 
a/ wentylacja nawiewno-wyci ągowa  
     
Nawiew:  

 
Do nawiewu  powietrza świeŜego zastosowano w projekcie budowlanym nawietrzaki 
montowane w ramach okiennych zarówno w pomieszczeniach kuchni jadalni , jak 
równieŜ w pomieszczeniach zaplecza w piwnicy.  
 
Nawiew N1  -piwnica  
-nawietrzakami z grzałką typu NG11A zastosowano w pomieszczeniach: 
-kuchnia –szt1 
-jadalnia-szt.2 
-obieralnia-szt1 
 
Obliczenia ilo ści powietrza wywiewanego : 
 
Wywiew W1  -piwnica  
 

• pomieszczenie kuchni  wraz z  przygotowalnią i wydawalnią : 
 
–  kubatura:  ca 97,-m3   
 

                   - il. wymian powietrza 5-10w/godz.                      
                   - il. powietrza wywiewanego 485-970 m3/godz. 
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Wyciąg powietrza kanałem murowanym  poprzez okap wentylacyjny przyścienny  o 
wymiarach: 
                                    4200x1000x500mm                   szt1 
Okap naleŜy wyposaŜyć w łapacze tłuszczu oraz oświetlenie  a takŜe połączyć               
z kanałem wyciągowym wyposaŜonym w wentylator wyciągowy. 
Uwaga dopuszcza się zastosowanie 2-ch okapów przyściennych połączonych                        
             o łącznej długości 4200mm 
Na ciągu kominowym- na dachu budynku naleŜy zamontować wentylator dachowy  
2-biegowy o wydajności jw.  
Proponuje się zastosowanie wentylatora typu FC35-2V firmy Danfoss o 
charakterystyce; 
                   - prędkość obrotowa 1255/930 obr. /min   , max. pobór mocy 0,56 kW 
           
Wywiew W2  -piwnica  
 

• pomieszczenie zmywalni  –  kubatura:  ca 10,0m3   
                   - il. wymian powietrza 5- 10w/godz.                      
                   - il. powietrza wywiewanego -50-100,0 m3/godz. 
Wyciągi powietrza wentylatorem ściennym – proponuje się wentylatory typ VORT 
PRESS 220RANGE P HCS DLL ( szt. 1 ) o przepływie 220 m3/godz. i mocy 68wat, 
obroty 2060 obr/min, systemu VORTICE wyposaŜony w klapę zwrotną 
zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza w czasie gdy wentylator nie 
pracuje. Wentylator włączany okresowo –do przewietrzania pomieszczenia- 
usytuowany na kanałach wentylacyjnym  murowanym .    
       
Wywiew W3  -piwnica  
 

• pomieszczenie stołówki  –  kubatura:  ca 230,0m3   
                   - il. wymian powietrza 3- 5w/godz.                      
                   - il. powietrza wywiewanego -690-1150,0 m3/godz. 
Wyciąg powietrza poprzez zastosowanie obrotowych nasad kominowych D 200 – 
szt.2 ( TURBOWENT HYBRYDOWY) usytuowanych na istniejących kanałach 
wentylacyjnych murowanych oraz przez pomieszczenie kuchni .   
 
Wywiew W4  -piwnica  
                        

• pomieszczenie obieralni warzyw  –  kubatura:  ca 20,0m3                           
• aneks gospodarczy –  kubatura:  ca 5,0m3   

                  - il. wymian powietrza 3w/godz.                      
                  - il. powietrza wywiewanego 75,0 m3/godz.  
Projektuje się  wentylator y wyciągowy Quadro Range model Micro100- szt1 z klapą 
zwrotną zintegrowaną z urządzeniem zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem 
powietrza zewnętrznego do pomieszczenia . D wspomagania wentylacji grawitacyjnej 
wywiewnej słuŜy silnik elektryczny – max. pobór prądu 3,1wata. 
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 Wentylatory sytuuje się w pomieszczeniu obieralni. Wentylator włączany 
okresowo –do przewietrzania pomieszczeń jw.  
W ścianie działowej pomieszczenia aneksu gospodarczego i obieralni  w odległości 
ca 10cm od stropu projektuje się kratkę wyrównawczą ścienną 140x140mm 
 
Wywiew W5  -piwnica  
 

• mag. warzyw  –  kubatura:  ca 11,0m3     
-- il. wymian powietrza 3w/godz.    

 Projektuje się  wentylator  wyciągowy VORT QUADRO RANGE model Micro80- szt1 
z klapą zwrotną zintegrowaną z urządzeniem zabezpieczającą przed 
wdmuchiwaniem powietrza zewnętrznego do pomieszczenia . 
 
Wywiew W6  -piwnica  
                        

• mag. prod. suchych  –  kubatura:  ca 11,0m3   
• pom. intendenta - kubatura:  ca 15,0m3   

                  - il. wymian powietrza 5w/godz.                      
                  - il. powietrza wywiewanego 130,0 m3/godz.  
Projektuje się  wentylator wyciągowy w  pomieszczeniu magazynu produktów 
suchych 
               - il. powietrza wywiewanego -110-290 m3/godz/ pomieszczenie 
Proponuje się wentylatory typ typ VORT PRESS 220RANGE P HCS DLL przepływie 
220 m3/godz. i mocy 68wat -,obroty 2060 obr/min, systemu VORTICE wyposaŜony w 
klapę zwrotną zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza w czasie gdy 
wentylator nie pracuje. Wentylatory( szt. 1)- włączany okresowo –do przewietrzania 
pomieszczeń- usytuowany na kanale murowanym. 
W ścianie działowej pomieszczeń jw. w odległości ca 10cm od stropu projektuje się 
kratkę wyrównawczą ścienną 140x140mm –szt(1+1) 
Wywiew W7  -piwnica  
                        

• WC personelu  –  kubatura:  ca 11,0m3   
• pom. personelu - kubatura:  ca 16,0m3   

                  - il. wymian powietrza 5w/godz.                      
                  - il. powietrza wywiewanego 135,0 m3/godz.  
Projektuje się  wentylator wyciągowy w  pomieszczeniu WC personelu 
                 - il. powietrza wywiewanego -135 m3/godz/ pomieszczenie 
Proponuje się wentylatory typ typ VORT PRESS 220RANGE P HCS DLL przepływie 
220 m3/godz. i mocy 68wat -,obroty 2060 obr/min, systemu VORTICE wyposaŜony w 
klapę zwrotną zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza w czasie gdy 
wentylator nie pracuje. Wentylatory( szt. 1)- włączany okresowo –do przewietrzania 
pomieszczeń- usytuowany na kanale murowanym. 
W drzwiach WC naleŜy wykonać otwory nawiewne. 
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Wywiew W8  -piwnica  
 

• WC konserwatorau  –  kubatura:  ca 6,0m3   
• pom. konsrewatora - kubatura:  ca 22,0m3   

                 - il. wymian powietrza 5w/godz.                      
Proponuje się wentylatory typ typ VORT PRESS 220RANGE P HCS DLL przepływie 
220 m3/godz. i mocy 68wat -,obroty 2060 obr/min, systemu VORTICE wyposaŜony w 
klapę zwrotną zabezpieczającą przed wdmuchiwaniem powietrza w czasie gdy 
wentylator nie pracuje. Wentylatory( szt. 1)- włączany okresowo –do przewietrzania 
pomieszczeń- usytuowany na kanale murowanym. 
W drzwiach WC naleŜy wykonać otwory nawiewne. 
 

-ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZ ĄDZEŃ 
 
NR WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość  Uwagi 

 
 PIWNICA 

Zespół wywiewny W1-KUCHNIA 
W1.1 Wentylator dachowy wyciągowy typ FC-2V 

35.2.V z silnikiem 0,26 kW  ,przystosowany do 
pracy na dwóch prędkościach obrotowych 
- Producent DANFOSS 

 
 

1kpl 

 lub urządz. o 
porównywalnych 
parametrach i 
jakości 

W1.2 Tłumik typu GR35  1 Dostawa z went. 
Jw. 

W1.3 Przepustnica grawitacyjna TS 35 1 Jw. 
W1.4 Podstawa dachowa do wentylatora jw. 

usytuowana na kanale murowanym o 
wymiarach 250x250mm wraz z kształtką 
przyłączeniową  

1kpl. Handl. 

W1.5 Trójnik D250/D200/D200  l=600mm 1 ,, 
W1.6 Kanał wentylacyjny typ B/I D200 , l=800mm  

 ( dł. ustalić w montaŜu) 
1 Handl. 

W1.7 Kanał wentylacyjny typ B/I D200, l=1300mm  
 ( dł. ustalić w montaŜu) 

1 Handl. 

W1.8 Kolano typ B/I D200mm 2 Handl.i 
W1.9  Okap wentylacyjny przyścienny  o wymiarach ; 

L=4200mm, B=1000mm, H=500mm ,z króćcem 
przyłączeniowym D160  szt.2, łapaczami 
tłuszczu, oświetleniem , zawiesiami. -ma 
JUGEMA- Środa Wielkopolska 

1kpl  f-my Jugema 
lub 
porównywalnej  
jakości 
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Zespół wywiewny W2 – ZMYWALNIA  

W2 
 

Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 
220P HCS D LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W, 
wydajność  powietrza : 220 m3/h 

 
 

 1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

Zespół wywiewn y W3- STOŁÓWKA 
W3 
 

TURBOWENT HYBRYDOWY D200 –obrotowa 
nasada kominowa ,Ns=3,1W ,  wydajność  
powietrza ca 2x (330-500) m3/h  

 
 

2kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

Zespół wywiewn y W4  – OBIERALNIA WARZYW +ANEKS GOSPODARCZY 
W 4 
 

Wentylator  typ VORT QADRO RANGE Micro 
100  systemu VORTICE ,Ns=0,28 kW ,  
wydajność  powietrza : 90 m3/h 

 
 

1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

W4.1 Kanał wentylacyjny Spiro D100mm wraz z 
kształtkami – dł. całkowita  ca 1,2,0m  (kształtka 
przyłączeniowa D85/D100) 

1kpl.  
 

Handl. 
W4.2 Kratka ścienna 140x140mm 2kpl Handl. 

Zespół wywiewn y W5  – MAGAZYN WARZYW  
W 5 
 

 Wentylator VORT QADRO RANGE  Micro 80             
z klapą  zwrotną ,N=27wat systemu VORTICE, 
Wydajność powietrza 85 m3/h 

 
 

 1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

Zespół wywiewn y W6  – MAGAZYN PROD. SUCHYCH + POM. INTENDENTA  
W 6 
 

Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 
220P HCS D LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W 
,  wydajność  powietrza : 220 m3/h 

 
 

1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

W6.1 Kratka ścienna 140x140mm 2kpl Handl. 

Zespół wywiewn y W7  – WC PERSONELU+ POM. PERSONELU  

W 7 
 

Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 
220P HCS D LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W 
,  wydajność  powietrza : 220 m3/h 

 
 

1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

Zespół wywiewny W8  – WC KONSERWATORA+ POM. KONSERWATORA  

W 8 
 

Wentylator ścienny  typ VORT PRESS RANGE 
220P HCS D LL  systemu VORTICE ,Ns=68 W 
,  wydajność  powietrza : 220 m3/h 

 
 

1kpl 

lub urządz. o 
porównywalnych 
param. i jakości 

Zespoły nawiewne N1 – KUCHNIA, OBIERALNIA, JADALNIA  
N1 
 

Nawietrzak z grzałką NG110A o wydajności                
80 m3/h ,max. moc grzania 200wat 

 
5kpl 

 
DARCO-Dębica 

 
Uwagi: -w zestawieniu podano przykładowe urządzenia niezbędne do wykonania  
             wentylacji mechanicznej- dopuszcza się stosowanie zamienników o  
             parametrach zastosowanych w dokumentacji.  

 -Wykonanie robót –zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania robót  
 



Uwagi: -w zestawieniu podano przykładowe urządzenia niezbędne do wykonania  
             wentylacji mechanicznej- dopuszcza się stosowanie zamienników o  
             parametrach zastosowanych w dokumentacji.  

 -Wykonanie robót –zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania robót  
–cz. II- Instalacje sanitarne..  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Zakres robót  budowlanych na placu budowy ;  
 

• roboty budowlane – montaŜ urządzeń wentylacyjnych                                                           
• roboty budowlane-montaŜ przewodów wentylacyjnych  wentylacji  

nawiewnej i wyciągowej                                      
• roboty budowlane – przebicia, zamurowania , obudowy 

gipsokartonem , izolacje                                
 

2. ZagroŜenia występujące podczas realizacji prac: 
• transport urządzeń  
• napotkanie istniejącego uzbrojenia ( w szczególności kabli 

energetycznych ) 
• praca na wysokościach  

 
3. Środki zapobiegające powstaniu zagroŜeń: 

• przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien zapoznać 
pracowników z rodzajami zagroŜeń , istniejącym uzbrojeniem oraz 
tymczasowymi instalacjami które spotkają w trakcie realizacji całego 
zakresu robót budowlanych 

• urządzenia  winny być dostarczone na wózkach transportowych 
• przy wykonywaniu prac na wysokościach pracownicy winni być 

zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych 
elementów konstrukcji budowli  

• roboty montaŜowe mogą wykonywać wyłącznie pracownicy uprawnieni 
i z przeszkoleniem bhp , -wyposaŜeni w środki ochrony osobistej.   

• przy wykonywaniu robót malarskich w pomieszczeniach naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację  

• przestrzegać ogólnych zasad BHP obowiązujących przy robotach 
budowlanych .  

 
Opracował; 

                                                                  
                                      E. Kwaśniewska 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 


