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SKRÓCONY OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJĄ  

– CZĘŚĆ DOT. BUDYNKÓW NR III i IV: 
 
Poniższy opis ma jedynie charakter informacyjny, pełne informacje odnośnie wszystkich instalacji i 
urządzeń objętych przedmiotem zamówienia znajdują się w dokumentacji powykonawczej i innych 
dokumentach stanowiących załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  
Pominięcie urządzeń, czy instalacji w niniejszym opisie w stosunku do dokumentacji powykonawczej 
nie zwalnia wykonawcy od zapewnienia ich kompleksowej obsługi technicznej. 
 
 

I. INSTALACJE I URZĄDZENIA BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYJNEGO: 
Dla potrzeb wentylacji przewidziano, zlokalizowaną na poziomie -1 maszynownię wentylacyjną,  
w której zainstalowane są wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz agregaty wody 
lodowej, przygotowujące wodę lodową na potrzeby klimatyzacji. Przewidziano agregaty ziębnicze  
ze skraplaczami  chłodzonymi wodą +35% glikol etylenowy. Chłodnice wentylatorowe (dry-coolery), 
chłodzące skraplacze agregatów wody lodowej, zlokalizowane są na dachu budynku. 
Przewidziano zespół sześciu terenowych czerpni powietrza zlokalizowanych pomiędzy budynkami 
biurowymi. Otwory czerpne są zlokalizowane na poziomie gruntu. Wyrzutnie powietrza zużytego 
zlokalizowano na dachu biurowca. 
Przewidziano odzysk ciepła od powietrza wywiewanego przy pomocy rotacyjnych, krzyżowych oraz 
glikolowych regeneratorów ciepła, zamontowanych w centralach wentylacyjnych. 
Zastosowano klimakonwektory w wersji czterorurowej. 
Zbilansowanie nadwyżek ciepła jawnego realizowane jest poprzez wodny system klimatyzacji oparty 
o klimakonwektory wentylatorowe zasilane z agregatu wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym 
roztworem glikolu. 
 
1. INSTALACJE B-NW1÷B-NW4:  
Instalacje B-NW1÷B-NW4 oparte są o centrale wentylacyjne nawiewno-wyciągowe, umiejscowione  
w poziomie  parkingów  podziemnych,  działające  na   100%  wydatku  powietrza świeżego, w skład 
których wchodzą moduły: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik 

 obrotowy, nagrzewnica wodna 

 (80/60°C), chłodnica wodna 

 (+7/12°C), falownik, 

 tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4), 

 wymiennik obrotowy, 

 falownik, 

 tłumiki. 
 
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeń biurowych realizowany jest w sposób następujący: 
powietrze zewnętrzne pobierane jest z terenowych  czerpni  powietrza,  zlokalizowanych   
na dziedzińcu, pomiędzy budynkami biurowymi. Powietrze wywiewane z pomieszczeń 
transportowane jest do parkingów podziemnych, skąd usuwane jest poprzez wentylatory instalacji 



oddymiającej, działające w trybie wentylowania (bieg 1). Centrala pracuje ze stałą ilością powietrza 
nawiewanego, uzupełnianą indywidualnymi systemami nawiewnymi, uzależnionymi od załączania 
indywidualnych wentylatorów wyciągowych w wersji EX w poszczególnych warsztatach. Wyciąg 
ogólny z pomieszczeń typu warsztatowego poprzedzony jest filtrem EU4 przed wpięciem  
do zbiorczego kanału wyciągowego centrali. Stabilizacja temperatury w okresach letnich i zimowych 
realizowana jest za pomocą klimakonwektorów wentylatorowych, zasilanych wodą lodową  
z agregatu wody lodowej i wodą grzewczą z wymiennikowni. 
 
2. INSTALACJA B-NW5:  
Dla sali konsumenckiej, znajdującej się na poziomie +0,00 budynku biurowego, przewidziano 
niezależny układ wentylacyjny, oparty o centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, zapewniającą 
10-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
Elementy centrali:  
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik obrotowy, 

 nagrzewnica wodna (80/60°C), 

 chłodnica wodna (+7/12°C), 

 falownik, tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4) 

 wymiennik obrotowy, 

 falownik 

 tłumiki. 
Zaplecze kuchenne wyposażone jest w odrębne układy wyciągowe, wyprowadzone bezpośrednio  
na zewnątrz budynku, odrębnymi przewodami wyciągowymi ponad połać dachową. 
 
3. INSTALACJA B-NW6 i B-L1: LABORATORIA ELEKTRONICZNE 
Dla pomieszczeń „clean room" przyporządkowana jest centrala klimatyzacyjna w wykonaniu   
higienicznym, nawiewno - wywiewna, zlokalizowana w stropie podwieszanym komunikacji. 
Pomieszczenia poprzedzone są śluzami powietrza. W centrali powietrze oczyszczane jest za pomocą 
filtrów G4 i F8, ogrzewane w nagrzewnicy wodnej (80/60°C). Nawiew powietrza do pomieszczeń 
odbywa się poprzez nawiewniki sufitowe wyposażone w filtr płytowy klasy H13. Przed każdym 
nawiewnikiem zastosowany jest tłumik hałasu i regulator przepływu w izolacji akustycznej. Nawiewy 
regulowane są za pośrednictwem regulatorów stałego wydatku, wyciągi poprzez regulatory 
zmiennego wydatku, pozwalające na utrzymanie wymaganego nadciśnienia w pomieszczeniach. 
Powietrze w okresie zimowym jest dowilżane. Dla wytłumienia hałasu od wentylatora centrali stosuje 
się tłumik kanałowy.  
Wentylacja pozostałych laboratoriów elektronicznych realizowana jest poprzez centralę wentylacyjną 
nawiewno-wyciągowa, umiejscowioną w poziomie parkingów podziemnych, działającą na 100% 
wydatku powietrza świeżego, w skład której wchodzą moduły:  
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik obrotowy,  

 nagrzewnica wodna (80/60°C),  

 chłodnica wodna (+7/12°C),  

 falownik, tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4),  

 wymiennik obrotowy,  

 falownik, tłumiki. 
Stabilizacja temperatury w okresach letnich i zimowych realizowane jest za pomocą szaf klimatyzacji 
precyzyjnej wraz z agregatami ziębniczymi, zlokalizowanymi na połaci dachowej budynku. 



 
4. INSTALACJA NW1-1100:  
Wentylacja pomieszczeń realizowana jest poprzez centralę wentylacyjną nawiewno- wyciągową 
wersji EX, umiejscowioną w suficie podwieszanym korytarza, działającą na 100% wydatku powietrza 
świeżego, w skład której wchodzą moduły: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik 

 krzyżowy, nagrzewnica wodna 

 (70/55°C), chłodnica wodna 

 (+7/12°C), falownik, 

 tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4), 

 wymiennik krzyżowy, 

 falownik, 

 tłumiki.  
Centrala   czerpie   powietrze  świeże poprzez czerpnię ścienną, zlokalizowaną na elewacji budynku. 
Stabilizacja temperatury w zimowych realizowana jest za pomocą grzejników płytowych, zasilanych 
wodą grzewczą z wymiennikowni. 
 
5. INSTALACJA B-NW8 i B-L2:   LABORATORIA BIOTECHNOLOGICZNE 
Dla każdego z dwóch pomieszczeń  przyporządkowana jest centrala klimatyzacyjna nawiewno-
wywiewna w wykonaniu higienicznym, zlokalizowana w stropie podwieszanym komunikacji, przy 
pomieszczeniach laboratoriów. W centrali powietrze oczyszczane jest za pomocą filtrów G4 i F8. 
Wentylacja pozostałych laboratoriów biotechnologicznych realizowana jest poprzez centralę 
wentylacyjną nawiewno-wyciągowa, umiejscowioną w poziomie parkingów podziemnych, działającą 
na 100% wydatku powietrza świeżego, w skład której wchodzą moduły: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik 

 glikolowy, nagrzewnica wodna 

 (80/60°C), chłodnica wodna 

 (+7/12°C), falownik, 

 tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4), 

 wymiennik glikolowy, 

 falownik, tłumiki. 
Centrale laboratoriów o klasie czystości powietrza 7, czerpią powietrze świeże bezpośrednio poprzez 
czerpnię zlokalizowana w elewacji budynku, centrala laboratoriów pozostałych poprzez wspólną 
czerpnię terenową, zlokalizowaną na dziedzińcu, pomiędzy poszczególnymi modułami budynku, 
natomiast powietrze wywiewane z pomieszczeń transportowane jest do wspólnej wyrzutni powietrza 
zlokalizowanej na dachu budynku. Centrala laboratoriów poza klasą 7 pracuje ze stałą ilością 
powietrza nawiewanego; dodatkowy wyciąg realizowany jest poprzez digestoria (poprzez 
wentylatory w wykonaniu EX) i uzupełniany  w czasie działania wentylatora digestorium  
za pośrednictwem indywidualnych układów nawiewnych, opartych na nagrzewnicach elektrycznych. 
Kanały nawiewne i wyciągowe do poszczególnych laboratoriów ogólnych, z uwagi na możliwość 
późniejszych zmian w wydzieleniach przedmiotowych pomieszczeń, wyposażone są w regulatory 
stałego przepływu. 
 
6. INSTALACJA N1-500:   FERMENTOR 



Wentylacja   pomieszczenia realizowana   jest   poprzez   centralę   wentylacyjną nawiewną, 
umiejscowioną w suficie podwieszanym przedmiotowego pomieszczenia, w skład której wchodzą 
moduły: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), 

 nagrzewnica wodna (70/55°C), 

 chłodnica wodna (+7/12°C), 

 falownik, tłumiki. 
Sekcja wyciągowa: 

 wentylator dachowy, CRDV wersja EX.  
Ilość powietrza wentylacyjnego wynosi 4 w/h. Centrala czerpie powietrze świeże poprzez czerpnię 
ścienną,   zlokalizowaną   na   elewacji   budynku.   Centrala   pracuje   ze   stałą  ilością  powietrza 
nawiewanego. Stabilizacja temperatury w zimowych realizowana jest za pomocą klimakonwektorów 
wentylatorowych, zasilanych wodą lodową z agregatu wody lodowej i wodą grzewczą  
z wymiennikowni. 
 
7. MASZYNOWNIA WIND 
Wentylacja wywiewna realizowana jest za pośrednictwem wentylatorów kanałowych, załączanych 
czujnikiem temperatury pomieszczenia, po przekroczeniu 40°C. Nawiew -podciśnieniowy poprzez 
kratkę ścienną. 
 
8. SERWEROWNIA 
Wymiana powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach serwerowni realizowana jest z systemów 
wentylacji mechanicznej ogólnej, z zapewnieniem min. 1 krotności wymiany. Pomieszczenia 
serwerowni w zależności od ich wielkości wyposażone są ponadto w szafy klimatyzacji precyzyjnej. 
 
9. INSTALACJA  B-NW7  
Pomieszczenia techniczne i wentylatornia poziomu -1 (pod obiektem biurowym) wentylowane są  
za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym. 
Instalacja B-NW7, realizowana jest za pośrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciągowej, 
umiejscowionej w poziomie parkingów podziemnych, działającej na 100% wydatku powietrza 
świeżego, w skład której wchodzą moduły: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4), 

 wymiennik krzyżowy, 

 nagrzewnica wodna (80/60°C), 

 chłodnica wodna (+7/12°C), 

 falownik, tłumiki.  
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4), 

 wymiennik krzyżowy, 

 falownik, 

 tłumiki. 
 
10. POMIESZCZENIA STACJI TRAFO,  POMIESZCZENIA ROZDZIELNI SN 
Pomieszczenia stacji trafo realizowane są poprzez odrębne systemy nawiewno-wyciągowy; nawiew: 
powietrze wprowadzone podciśnieniowo z przestrzeni parkingów podziemnych; wywiew: poprzez 
wentylator wyciągowy z wyrzutem powietrza do parkingów. 
Pomieszczenia rozdzielni SN wentylowane są z ogólnego systemu wentylacji pomieszczeń 
technicznych kondygnacji -1, przy założeniu min. 1 krotności wymiany powietrza w pomieszczeniach. 



Pomieszczenie agregatu prądotwórczego wyposażone jest w czerpnię ścienną oraz wyrzutnię 
ścienną, połączone z agregatem kanałami wentylacyjnymi. Urządzenie wymusza podciśnieniowy tryb 
pracy wentylacji. Czerpnia i wyrzutnia wyposażone są w klapy odcinające z siłownikami, otwarte  
w trakcie pracy urządzenia oraz zamknięte w trakcie przestoju. Spaliny z agregatu odprowadzone są 
kominem spalinowym z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej powyżej połaci dachowej budynku. 
 
11. NAWILŻACZE POWIETRZA 
Komplet składa się z elementów: 

 nawilżacz parowy 

 lanca parowa, 

 przewód parowy miedziany, 

 przewód kondensatu, 

 czujnik wilgotności kanałowy, 

 higrostat kanałowy, 

 karta sterowania proporcjonalnego. 
 

12.  INSTALACJA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZADYMIENIEM LUB SŁUŻĄCA DO USUWANIA DYMU  
Z PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZYBÓW DŹWIGÓW OSOBOWYCH 

Przedsionki w poziomie -1 do klatek schodowych, łączące poziom garaży podziemnych  
z kondygnacjami nadziemnymi, są wentylowane mechanicznie, w sposób następujący: powietrze 
świeże podane jest z czerpni powietrza kanałem wentylacyjnym, za pośrednictwem układu 
wentylacyjnego, składającego się z filtra G4, wentylatora oraz elektrycznej nagrzewnicy powietrza. 
Wywiew kierowany jest nadciśnieniowo poprzez kratkę zabudowaną w ścianie przedsionka -  
do pomieszczenia garaży. 
 
 

II. INSTALACJE I URZĄDZENIA PARKINGU PODZIEMNEGO (WSPÓLNEGO DLA 
BUDYNKÓW) 

Wentylacja parkingów podziemnych realizowana jest poprzez system nawiewno-wywiewny, 
wykorzystujący w nawiewie do parkingów, w części powietrze zużyte wywiewane z budynków,  
w części zasysane poprzez czerpnie oraz bramy garaży podziemnych. Powietrze zużyte, po odzysku 
ciepła w wymiennikach central, wprowadzane jest w określonej ilości kanałami wentylacyjnymi, 
zakończonymi kratami nawiewnymi usytuowanymi ponad posadzką garaży. 
Wywiew z parkingów realizowany jest poprzez zespół wentylatorów wyciągowych, wyposażonych  
w falowniki; za pomocą systemu kanałów, z rozmieszczonymi na dwóch wysokościach kratkami 
wyciągowymi, tj. przy posadzce (kraty z przepustnicami) oraz pod stropem parteru (poprzedzone 
przepustnicami). Praca wentylacji monitorowana jest poprzez zespół detektorów CO, 
rozmieszczonych na całej powierzchni parkingów, współpracujących z centralkami sterowniczymi  
i reagujących na stężenie CO w pomieszczeniach. W czasie normalnej pracy wentylacji, przyjęto ciągłą 
wymianę powietrza, realizowaną na I biegu wydatku; przekroczenie stężenia 100 ppm powoduje 
automatyczne przełączenie wentylatorów na II stopień wydajności. Z uwagi na to, że system 
wentylacji wyciągowej łączy w sobie zarówno funkcję wentylacji, jak i oddymiania parkingów 
podziemnych, kanały wentylacyjne wyciągające powietrze z górnej części parkingów wykonane są  
z przewodów o klasie El 120. W momencie zadziałania instalacji oddymiającej, następuje 
automatyczne odcięcie kanałów wywiewających powietrze z dolnej części parkingów za pomocą klap 
przeciwpożarowych EIS 120. Wówczas wentylatory pracują w funkcji oddymiania (w tym przypadku 
przewidziano obejście falownika), a powietrze wyciągane jest poprzez górny system kratek 
wyciągowych. 
Zastosowano wentylatory spełniające  wymagania odporności ogniowej 400°C, 120 min, wyposażone 
w tłumiki, króćce elastyczne i amortyzatory. Wentylatory oddymiające, pracujące w trybie normalnej 



pracy w wyposażeniu z falownikami, są wyposażone w obejście falowników przy wykonaniu zasilania 
ppoż. 
 
 

III. INSTALACJE I URZĄDZENIA BUDYNKU WYSTAWIENNICZO-
KONFERENCYJNEGO 

Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji przewidziano, zlokalizowaną na poziomie -1.00, maszynownię 
wentylacyjną, w której zlokalizowane są wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz 
agregaty ziębnicze przygotowujące wodę lodową na potrzeby klimatyzacji. Przewidziano agregaty 
ziębnicze ze skraplaczami chłodzonymi wodą (+35% gilkol etylenowy). Chłodnice wentylatorowe (dry-
coolery), chłodzące skraplacze agregatów wody lodowej, zlokalizowane są na niższym dachu budynku 
wystawienniczo-konferencyjnego. 
Przewidziano wspólną czerpnię powietrza dla wszystkich instalacji. 
Powietrze zużyte z pomieszczeń bytowych, biurowych i sal konferencyjnych (wylotowe z central 
wentylacyjnych, po odzysku  ciepła) - jest częściowo wykorzystane dla wentylacji parkingów 
podziemnych (poziom -1), a następnie usuwane do atmosfery poprzez zespół wentylatorów 
oddymiających (zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych na poziomie „-1” garaż). 
Czerpnią powietrza zlokalizowana została po stronie zachodniej hali wystawienniczej, jako ścienna. 
Wymiar kraty: 3,0x3,0m. Otwór czerpny zlokalizowany na poziomie gruntu. Wyrzutnia zlokalizowana 
ponad dachem w części niskiej budynku. 
Przewidziano  odzysk ciepła od powietrza wywiewanego przy pomocy rotacyjnych oraz krzyżowych 
regeneratorów ciepła, zamontowanych w centralach wentylacyjnych. 
 
1. INSTALACJA H-NW1: PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA 
Dla przestrzeni wystawienniczej, przewidziano system wentylacji i klimatyzacji poprzez: 
klimakonwektory wentylatorowe (nawiew podłogowy, wzdłuż szyb): 240,0 kW, 
centrala wentylacyjna (nawiew powietrza poprzez dysze dalekiego zasięgu): 150,0 kW 
destryfikatory (nawiew sufitowy): 60,0 kW 
Dystrybucja powietrza wentylacyjnego do przestrzeni wystawienniczej o wysokości: ~15,0 m  
i powierzchni: =~3200 m2 (hala główna, poziom=+0), realizowana jest poprzez dysze dalekiego 
zasięgu, zamontowane w attykach (na powierzchniach bocznych) trzech klas szkolnych, znajdujących 
się w hali. 
Pozostałą ilość nadwyżki ciepła niweluje układ 6-ciu destryfikatorów zamontowanych pod 
stropodachem Hali na wysokości ok. 12m. Destryfikatory stanowią centrale nawiewne z chłodnicą 
wodną. Powietrze wywiewane z przestrzeni hali, usuwane jest poprzez anemostaty wywiewne, 
zamontowane na wysokości ok. 12,0m - montaż pod konstrukcją stalową stropu. 
Instalacja wentylacji drugiej części przestrzeni wystawienniczej, tj. poziom +1 jest zasilana z tej samej 
centrali wentylacyjnej. Powietrze do tych pomieszczeń doprowadzone jest poprzez układ sufitowych 
nawiewników wirowych. Wywiew powietrza realizowany poprzez anemostaty sufitowe. 
Zyski ciepła całkowitego, powstające w pomieszczeniach wystawienniczych poziomu +1 bilansowane 
są przez klimakonwektory sufitowe (kasetonowe). 
Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni, na poziomie garaży podziemnych. 
Powietrze zewnętrzne pobierane jest ze ściennej czerpni powietrza. 
Elementy centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej, dla pomieszczenia hali wystawienniczej:  
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik 

 obrotowy, nagrzewnica wodna 

 (80/60°C), chłodnica wodna 

 (+7/12°C), falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Sekcja wyciągowa: 



 filtr (G4), 

 wymiennik obrotowy, 

 falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Powietrze zużyte jest wykorzystane dla wentylacji parkingów podziemnych (poziom -1), a następnie 
usuwane do atmosfery poprzez zespół wentylatorów oddymiających (zlokalizowanych  
w pomieszczeniach technicznych poziomu -1). 
Chłodnica powietrza, zasilana jest z agregatu wody lodowej, zlokalizowanego w wentylatorni 
(piwnice). Skraplacz agregatu wody lodowej chłodzony jest 35% roztworem glikolu poprzez chłodnię 
wentylatorową (dry-cooler) - umieszczony na połaci dachowej budynku. 
 
2. INSTALACJA H-NW2:  
W pomieszczeniu przewidziano powietrzny system klimatyzacji oparty o centralę wentylacyjną, 
nawiewno-wywiewną, z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, wodną chłodnicą  
i nagrzewnicą wodną powietrzna. Centrala wentylacyjna, umieszczona jest w wentylatorni,  
w poziomie piwnic.  
 
3. INSTALACJA H-N3:   
Dla warsztatu przewidziano wentylację opartą o centralę nawiewną, składającą się z: 

 tłumik, 

 wodna nagrzewnica powietrza , 80/60°C 

 wodna chłodnica powietrza, 7/12°C 

 filtry (G4), 

 falownik, 

 wentylator. 
Centrala wentylacja znajduje się w wentylatorni na poziomie -1 (G.59). 
Nawiew i wywiew powietrza, realizowany jest przez kratki wentylacyjne, montowane na kanałach. 
Powietrze wywiewane z warsztatu i magazynu jest usuwane poprzez wentylator kanałowy w wersji 
EX. 
Wyciąg powietrza z magazynu oraz warsztatu - za pośrednictwem indywidualnych wentylatorów 
kanałowych. 
 
4. INSTALACJA H-NW5: SALA KONFERENCYJNA HO.56 
Przewidziano system klimatyzacji oparty o centralę klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną, 
wyposażoną w filtry, tłumiki, wymiennik obrotowy, komorę mieszania, wodną nagrzewnicę  
i chłodnicę powietrza, lance parowe i nawilżacz parowy. 
Centrala wyposażona jest w czujnik C02, zapewniający dopływ niezbędnej ilości powietrza świeżego 
do pomieszczenia. 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik obrotowy,  

 komora mieszania, nagrzewnica wodna (80/60°C), chłodnica wodna (+7/12°C),  

 falownik, tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Sekcja wyciągowa:  

 filtr (G4), 

 wymiennik obrotowy, 

 komora mieszania, 

 falownik, tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Nawiew powietrza realizowany jest z przestrzeni pod widownią, poprzez podłogowe nawiewniki 
wirowe powietrza, które są zamontowane w stopniach, pod siedziskami. Nawiewniki zasilane są  
z komór ciśnieniowych, zlokalizowanych pod płytą widowni. 
Strumień powietrza wywiewanego z sali jest  odprowadzany poprzez 10 anemostatów wywiewnych. 



 
5. INSTALACJE: H-NW6 - H-NW8:  
Dla dwóch sal konferencyjnych na poziomie +1 oraz sali kinowej (poziom +1 ÷ 2), przewidziano 
odrębną centralę klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną. Każda z central składa się z następujących 
podzespołów: 
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4 i F7), wymiennik obrotowy, 

 komora mieszania, nagrzewnica wodna (80/60°C), 

 chłodnica wodna (+7/12°C), 

 falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Sekcja wyciągowa: 
filtr (G4), 

 wymiennik obrotowy, 

 komora mieszania, 

 falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Centrale wyposażone są w czujnik C02, zapewniający dopływ niezbędnej ilości powietrza świeżego do 
pomieszczenia. W każdej instalacji (H-NW6 ÷ H-NW8), powietrze uzdatnione, doprowadzane jest 
poprzez sufitowe wirowe nawiewniki powietrza. W instalacjach  H-NW7 ÷ H-NW8, powietrze 
wywiewane  usuwane jest  poprzez  anemostaty sufitowe. W instalacji H-NW6, 70% powietrza 
wywiewanego, usuwane jest przez kraty wentylacyjne umieszczone w ścianach bocznych,  
pod widownią, natomiast 30% powietrza usuwane jest przez dwie kratki wentylacyjne, umieszczone  
w tylnej ścianie widowni (pod sufitem). 
 
6. INSTALACJA H-N9: KUCHNIA + ZAPLECZE KUCHENNE 
Nawiew powietrza świeżego do kuchni, doprowadzony jest z centrali nawiewnej, znajdującej się  
w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 (G.73). Wywiew powietrza zużytego, odbywa się 
poprzez odrębny układ wyposażony w wentylator kanałowy; 80% powietrza wywiewanego z kuchni 
usuwane będzie przez okap kuchenny (dostawa Najemcy) - a następnie wyprowadzane do atmosfery 
za pomocą wentylatora dachowego, 20% powietrza wywiewanego z kuchni jest usuwane poprzez 
odrębny wentylator dachowy. Wentylatory wyciągowe, w wersjach przystosowanych do pracy ciągłej 
w wysokich temperaturach, zakres +40°C do 120°C; przystosowane do odciągów pary wodnej i mgły  
z zanieczyszczeniami tłuszczowymi. Centrala wentylacyjna j.w. dostarcza powietrze wentylacyjne  
do pozostałych pomieszczeń w zaplecza kuchni: szatnia, magazyny, zmywalnia, biuro, przygotowalnią 
warzyw. Z każdego z tych pomieszczeń, powietrze wywiewane, usuwane jest poprzez odrębne 
wentylatory dachowe. 
Na kanałach wentylacyjnych doprowadzających powietrze do pomieszczeń: SZATNIA, POM.SOCJALNE 
- zamontowano elektryczne nagrzewnice kanałowe (strefowe). 
Elementy centrali wentylacyjnej, nawiewnej  

 tłumiki hałasu x 2, 

 filtr klasy EU4 i EU7, 

 nagrzewnica wodna 

 80/60°C, chłodnica wodna 

 (+7/12°C), 

 wentylator nawiewny z płynną regulacją wydajności  
(z falownikiem). 

 
7. INSTALACJA H-NW10:  
Instalacja H-NW10, oparta o centralę wentylacyjną, składa się następujących elementów: 
Sekcja nawiewna: 



 filtry (G4 i F7), wymiennik obrotowy, 

 nagrzewnica wodna (80/60°C), chłodnica wodna (+7/12°C), falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Sekcja wyciągowa: 

 filtr (G4), 

 wymiennik obrotowy, 

 falownik, 

 tłumiki (od strony czerpni i wyrzutni). 
Zbilansowanie nadwyżek ciepła jawnego jest realizowane  poprzez wodny system  klimatyzacji oparty 
o klimakonwektory wentylatorowe, zasilane z agregatu wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym 
roztworem glikolu. 
 
8. ODRĘBNE INSTALACJE WYWIEWNE:   
Kompleks toalet ogólnych, w budynku hali, wentylowany jest poprzez układ wentylatorów 
kanałowych - nawiewnych i wywiewnych. 
Powietrze doprowadzane (przetłaczane) z korytarzy (za pomocą wentylatorów i kratek w drzwiach),  
a następnie usuwane do atmosfery (poprzez wentylatory kanałowe). 
Układy wentylacji wszystkich toalet ogólnych stanowią sprzężenie oraz uzupełnienie instalacji  
H-NW10. 
 
9. INSTALACJA H-N4:   PRZESTRZEŃ POZIOMU -1 
Instalacja H-N4. Wentylacja pomieszczeń technicznych i wentylatorni poziomu -1 pod halą 
wystawienniczą realizowana jest za pośrednictwem centrali wentylacyjnej nawiewnej, 
umiejscowionej w poziomie parkingów podziemnych, działającej na 100% wydatku powietrza 
świeżego, w skład której wchodzą moduły:  
Sekcja nawiewna: 

 filtry (G4), 

 nagrzewnica wodna (80/60°C), 

 falownik, 

 tłumik. 
Wyciąg powietrza z pomieszczeń j.w. - poprzez wentylator kanałowy, do parkingów podziemnych. 
 
10. INSTALACJA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZADYMIENIEM LUB SŁUŻĄCA DO USUWANIA DYMU  

Z PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZYBÓW DŹWIGÓW OSOBOWYCH 
Klatka K11 w budynku wystawienniczo - konferencyjnym oddymiana jest poprzez wentylator 
oddymiający typu CJTHT-45-4-T-0,75 umiejscowiony na granicy stropu +1 i posadzki +2. Nawiew 
powietrza poprzez automatyczne otwarcie drzwi pożarowych na poz.0. 
Przedsionki w poziomie -1 do klatek schodowych, łączące poziom  garaży podziemnych  
z kondygnacjami nadziemnymi, są wentylowane mechanicznie, w sposób następujący: powietrze 
świeże podane jest z czerpni powietrza kanałem wentylacyjnym, za pośrednictwem układu 
wentylacyjnego, składającego się z filtra G4, wentylatora oraz elektrycznej nagrzewnicy powietrza. 
Wywiew kierowany jest nadciśnieniowo poprzez kratkę zabudowaną w ścianie przedsionka -  
do pomieszczenia garaży. Windy W09 i W10 w budynku wystawienniczo - konferencyjnym 
napowietrzane są za pośrednictwem wentylatorów typu: CJHCH-56-4T-0,75 (W10) oraz HCT-40-4T-
0,33 (W9)  
 
11. NAWILŻACZE POWIETRZA 
Komplet składa się z elementów: 

 nawilżacz parowy, 

 lanca parowa, 

 przewód parowy miedziany, 



 przewód kondensatu, 

 czujnik wilgotności kanałowy, 

 higrostat kanałowy, 

 karta sterowania proporcjonalnego. 
 

IV. INSTALACJA AUTOMATYKI WENTYLACJI, CHŁODU I CIEPŁA 
TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM NADZORCZYM – oba budynki 

W ramach instalacji wykonano rozdzielnice zasilająco-sterujące obsługujące poszczególne układy 
automatyki oraz trasy kablowe dla instalacji automatyki. Rozdzielnice są połączone  
ze sobą oraz ze stacją oprogramowania nadzorczego (zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony 
budynek BL, pom. A0.03 – serwer wraz ze stacją obsługi; oraz pomieszczenie ochrony budynek WK 
pom. H0.33 – stacja obsługi)) za pomocą przewodów komunikacyjnych (UTP 4x2x0,5 mm2). Układ 
automatyki obsługujący budynek biurowo-laboratoryjny jest połączony za pomocą przewodu 
światłowodowego z układem automatyki obsługującym budynek wystawienniczo-konferencyjny. 
Przewidziano po jednej rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla każdego układu centrali wentylacyjnej. 
Do układów central wentylacyjnych zostały przyporządkowane wyciągowe wentylatory bytowe 
obsługujące pomieszczenia należące do danych układów central. Do każdego dry-coolera wykonano 
oddzielną rozdzielnicę zasilająco-sterującą. Zasilanie i sterowanie układami pomp zostało wykonane  
z pięciu rozdzielnic zasilająco-sterujących umieszczonych w piwnicy (3 – w budynku BL oraz  
2 w budynku WK).  
Układ automatyki został wykonany w oparciu o urządzenia firmy Trend Controls. 
 
 

V. ZESTAWIENIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W NOWEJ 
CZĘŚCI PPNT: 

 
Zestawienie zamontowanych urządzeń w zakresie instalacji wentylacji bytowej: 

Centrale wentylacyjne w Budynku Biurowo-Laboratoryjnym: 

 Symbol centrali Poziom Lokalizacja Nr zestawu wg VTS 

1 B-NW1 -1 Pomieszczenie G.28 VS-230-R-F/RHC/SS 

2 B-NW2 -1 Pomieszczenie G.28 VS-300-L-F/RHC/SS 

3 B-NW3 -1 Pomieszczenie G.28 VS-230-R-F/RHC/SS 

4 B-NW4 -1 Pomieszczenie G.28 VS-300-R-F/RHC/SS 

5 B-NW5 -1 Pomieszczenie G.28 VS-75-R-GHC/SF 

6 B-NW6 -1 Pomieszczenie G.28 VS-40-L-F/RHC/SS 

7 B-NW7 -1 Pomieszczenie G.28 VS-75-L-RHC/SS 

8 B-NW8 -1 Pomieszczenie G.28 VS-30-R-GHC/SF 

9 NW1-1100 +0 Pomieszczenie C0. 13 VS-10-R-PHC-T (silnik EX) 

10 CLEAN-ROOM +0 Pomieszczenie C0. 14 VS-55-R-GHC/NF 

11 BIOTECHNOLOGIA +0 Pomieszczenie D0. 11 VS-55-R-GHC/NF 

12 N1-500 +0 Pomieszczenie D0. 12 VS-10-R-HC/E-T 

 

Centrale wentylacyjne w Budynku Wystawienniczo-Konferencyjnym: 

1 H-NW1 -1 Pomieszczenie G.59 VS-400-R-F-/RHC/SS 

2 H-NW2 -1 Pomieszczenie G.59 VS-40-R-F-/RHC/SS 



3 H-N3 -1 Pomieszczenie G.59 VS-30-L-HC/S 

4 H-N4 -1 Pomieszczenie G.59 VS-21-R-H/S 

5 H-NW5 -1 Pomieszczenie G.70 VS-150-L-RMHC/SFS 

6 H-NW6 -1 Pomieszczenie G.70 VS-55-L-RMHC/SFS 

7 H-NW7 -1 Pomieszczenie G.70 VS-30-R-RMHC/SFS 

8 H-NW8 -1 Pomieszczenie G.70 VS-40-R-RMHC/SFS 

9 H-N9 -1 Pomieszczenie G.73 VS-100-R-HC/SF 

10 H-N10 -1 Pomieszczenie G.73 VS-230-R-GHC/SF 

11 H-W10 -1 Pomieszczenie G.73 VS-100-L-S/G 

12 H-N11.1 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

13 H-N11.2 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

14 H-N11.3 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

15 H-N11.4 +0 Pomieszczenie H0.01 VS40-R-C-COMPACT 

16 H-N11.5 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

17 H-N11.6 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

18 H-N11.7 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

19 H-N11.8 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

20 H-N11.9 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

21 H-N11.10 +0 Pomieszczenie H0.01 VS-40-R-C-COMPACT 

 

Wentylatory dachowe i kanałowe w Budynku Biurowo-Laboratoryjnym: 

 Piętro Typ Lokalizacja 

1 B-L-1 TDx2-350/125 HS na wysokości osi BX26, pomiędzy osiami BY15 i BY16 

2 B-L-1 TDx2-350/125HS na wysokości osi BX26, przy osi BY18 

3 B-L-1 TDx2-350/125HS na wysokości osi BX26, pomiędzy osiami BY22 i BY23 

4 B-L-1 TD-500/160 TRAFO G20a 

5 B-L-1 TD-500/160 TRAFO G20b 

6 B-L-1 CAB-250 szacht A poziom -1 (wyciąg z palami) 

7 B-L-1 TD-500/160 Rozdzielnia NIM G.30 

8 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.03 

9 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.05 

10 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.07 

11 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.08 

12 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.09 

13 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.13 

14 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.14 

15 B-L-0 KVK315L D0pom.D0.15 

16 B-L-0 KVK315L D0 pom.D0.17 

17 B-L-0 KVK315L D0pom.D0.18 

18 B-L-0 KVK315L E0 pom.E0.06 

19 B-L-0 KVK315L E0 pom.E0.07 



20. 
21 

B-L-0 B-L-0 KVK315L KVK315L E0 pom.E0.08 

 
 

 
 

 
 

E0 pom.E0.09 

22 B-L-0 KVK315L E0 pom.E0.10 

23 B-L-0 ELF-4-160 magazyn na parterze D0. 

24 B-L+1 EBB 100N E+1pom.E1.28 

25 B-L+2 ILT/6-355 Szacht SW03 segment B poziom +2 

26 B-L+5 CAB-160 Szacht  SW03  segment  B  poziom   +5   (wyciąg z szachtów 
elektrycznych i teletechnicznych) 

27 B-L+5 CAB-160 Szacht SW05 poziom +5 

28 B-L+5 CAB-160 Szacht SW08 poziom +5 (wyciąg z pomieszczeń 
porządkowych) 

29 B-L+5 IRAT/4-315GB Szacht SW11 dach    segment E (na rysunku +5) wyciąg z 
socjali 

30 B-L DACH CAB-400 Szacht SW04 segment B dach (wyciąg z łazienek) 

31 B-L DACH ILT/6-355 Szacht SW04 segment B dach (wyciąg z socjali) 

32 B-L DACH IRAT/4-315GB Szacht SW07 segment C dach (wyciąg z socjali) 

33 B-L DACH CAB-355 Szacht SW07 segment C dach (wyciąg z łazienek) 

34 B-L DACH CAB-400 Szacht SW09 segment D dach (wyciąg z łazienek) 

35 B-L DACH IRAT/4-315GB Szacht SW09 segment D dach (wyciąg z socjali) 

36 B-L DACH CAB-355 Szacht SW11 dach segment E wyciąg z łazienek 

37 B-L DACH CRDV EX 200/200 dach segment D (13 sztuk) 

38 B-L DACH CRDV EX 200/200 dach segment E (5 sztuk) 

39 B-L DACH KRFE 280 dach segment A 

 

Wentylatory w Budynku Wystawienniczo-Konferencyjnym: 

 Piętro Typ Lokalizacja 

1 W-K -1 TD-1300/250 HS RBE-1 
(180W, 0.8A) 

Trafostacja G.57 (garaż pod WK) 

2 W-K -1 TDx2-500/150LS RBE-1 
moc88W prądO,38A 

Hala garażowa w osiach HY04 - HY05 HX13 



3 W-K -1 TDx2-500/150LS RBE-1 
moc88W prąd 0,38A 

Korytarz G.67 garaż WK 

4 W-K -1 TD-1300/250 HS RBE-1 
(180W.0.8A) 

Trafostacja G.57 (garaż pod WK) 

5 W-K -1 TD x2-350/125 HS moc 
60W   prąd 0,26A 

Korytarz G.50 garaż WK 

6 W-K -1 TDx2-350/125HSmoc 
60W prąd 0,26A 

Przedsionek - hala garażowa pom.G62 

7 W-K-1 TD-500/150 HS Maszynownia G59 (za centralą H-NW1) 

8 W-K-1 TD-4000/355 Maszynownia G59 (na końcu pomieszczenia w stronę WK) 

9 W-K 0 TD-2000/315-LS MOC 
160W Prąd 80 A 

Korytarz HO. 11 (system czerpania powietrza do łazienek od 
strony alei Zwycięstwa) 

10 W-K 0 TD-4000/355 Wentylator na klasie H0.02 

11 W-K 0 TD-4000/355 Wentylator na klasie H0.03 

12 W-K 0 TD-4000/355 Wentylator na klasie H0.04 

13 W-K 0 ILT/G-355 Magazyn napojów 

14 W-K 0 TD-800/200N-LS Przedsionek obok łazienek przy torach od strony Gdyni 
H0.64 

15 W-K 0 TD-800/200N-LS Przed przedsionkiem obok łazienek przy torach H0.61 (w 
holu H0.58) 

16 W-K 0 CRDV EX 315/280/1400 ponad posadzką części żelbetowej poziomy +2 (osie HX09, 
HY20) 

17 W-K 0 TD-2000/315-LS Garderoba 

18 W-K 0 TDx2-1000/250 HS H0.67 przygotowalnią warzyw (przy szachcie kuchennym) 

19 W-K 0 TDx2-350/125HS We pracowników H0.76 

20 W-K +1 TD-800/200N-LS System czerpny do łazienki przy przedsionku H1.37 

21 W-K +1 TD-800/200N-LS System czerpny do łazienki w przedsionku H1.40 

22 W-K +1 TD-500/160HS(50W, 
0.22A) 

H1.05C 

23 W-K +2 VKH4D400 Dach części konferencyjnej 

24 W-K +2 KRFI 560 Dach części konferencyjnej 

25 W-K +2 KRFI 500 Dach części konferencyjnej 



26 W-K +2 KRFI 500 Dach 

27 W-K +2 CJHCH-56-4t-0,75 Dach części konferencyjnej 

28 W-K +2 HCT-40-4T-0.33 Posadzka   na    poziomie    +2    nad   częścią wystawienniczą 

29 W-K +2 CJTHT-45-4-T-0.75 Posadzka   na   poziomie   +2   nad   częścią wystawienniczą 

 

Nawilżacze parowe: 

 Zestaw nawilżaczy Typ nawilżacza / 
Pego 

Lokalizacja 

1 B-NW 1 -I ES48 Budynek BBL Pomieszczenie G.10 

2 B-NW 1 -I ES12 Budynek BBL Pomieszczenie G.10 

3 B-NW 1- II ES48 Budynek BBL Szacht SW03 

4 B-NW 1- II ES48 Budynek BBL Szacht SW03 

5 B-NW 1- II ES24 Budynek BBL Szacht SW03 

6 B-NW 2-III ES48 Budynek BBL Szacht SW05 

7 B-NW 2-III ES48 Budynek BBL Szacht SW05 

8 B-NW 2-III ES48 Budynek BBL Szacht SW05 

9 B-NW 2-III ES24 Budynek BBL Szacht SW05 

10 B-NW 3-IV ES48 Budynek BBL Szacht SW07 

11 B-NW 3-IV ES48 Budynek BBL Szacht SW07 

12  B-NW 3-IV ES48 Budynek BBL Szacht SW07 

13 
14 
15 
 

B-NW 4-V ES48 Budynek BBL Pomieszczenie E1.28 

14 B-NW4-V ES48 Budynek BBL Pomieszczenie E1.28 

15 B-NW 4-V ES48 Budynek BBL Pomieszczenie E1.28 

16 H-NW 10-VI ES48 Budynek BWK Pomieszczenie G.73 

17 H-NW 10-VI ES48 Budynek BWK Pomieszczenie G.73 

18 H-NW 10-VI ES48 Budynek BWK Pomieszczenie G.73 

19 H-NW 5 ES48 Budynek BWK Pomieszczenie G.70 

 
Zestawienie zamontowanych urządzeń w zakresie wentylacji oddymiającej garażu. 

Wentylatory oddymiające: 

Lp. Lokalizacja Oznaczenie Typ wentylatora 

1 G.28 B-W01 2xBVHA-1000_BV/8 

2 G.28 B-W02 2xBVHA-1000_BV/8 

3 G.28 B-W03 2xBVHA-1250_BV/4 

4 G.40 B-W04 2xBVHA-1000_BV/8 

5 G.40 B-W05 2xBVHA-1250_BV/4 

6 G.40 B-W06 2xBVHA-1000_BV/8 

7 G.60 B-W07 2xBVHA-1250_BV/4 

8 G.60 B-W08 2xBVHA-1250_BV/4 

 



Zestawienie   zamontowanych   urządzeń   w   zakresie   klimatyzacji   pomieszczeń elektrycznych 
(nowa część PPNT). 
 

Klimatyzatory w pomieszczeniach technicznych: 

 Symbol Lokalizacja Typ zestawu / TOSHIBA 

1 S-1 Pomieszczenie G.20a (garaż BBL) RAV SM 1404 CT-E/RAV SM 1403 AT-E 

2 S-2 Pomieszczenie G.20b (garaż BBL) RAV SM 1404 CT-E/RAV SM 1403 AT-E 

3 S-3 Pomieszczenie G.21 (garaż BBL) RAV SM 566 KRT-E/RAV SM 563 AT-E 

4 S-4 Pomieszczenie G.22 (garaż BBL) RAV SM 1404 CT-E/RAV SM 1403 AT-E –  
3 ZESTAWY 

5 S-5 Pomieszczenie G.56 (garaż BWK) RAV SM 1404 CT-E/RAV SM 1403 AT-E 

6 S-6 Pomieszczenie G.57 (garaż BWK RAV SM 566 KRT-E/RAV SM 563 AT-E 

7 S-7 Pomieszczenie G.58 (garaż BWK RAV SM 1404 CT-E/RAV SM 1403 AT-E 

 

Zestawienie   zamontowanych   kurtyn powietrznych (nowa część PPNT). 
 

 Lokalizacja Typ / sztuk 

1 Budynek BBL SILVER – 2 – 250 – E - JUWENT / 15 szt. 

2 Budynek BWK SILVER – 2 – 250 – E - JUWENT / 7 szt. 

Zestawienie   zamontowanych   agregatów wody lodowej (nowa część PPNT). 
 
 Lokalizacja Typ / sztuk 

1 Budynek BBL 
(maszynownia) 

YCWL 0610HE  YORK by JOHNSON CONTROLS / 6 szt. + DRY COOLER-y 
(zainstalowane na dachu) 

2 Budynek BWK 
(maszynownia) 

YCWL 0610HE YORK by JOHNSON CONTROLS / 3 szt. + DRY COOLER-y 
(zainstalowane na dachu) 

Zestawienie   zamontowanych   szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy TRANE (nowa część PPNT). 
 

 Lokalizacja Typ / sztuk 

1 Budynek BBL 
(laboratoria) 

UJUCC0030B / QECS0360X3A – 7 szt. 
+ agregat chłodzony powietrzem ze sprężarkami typu scroll – 1 szt. 
   (zainstalowany na dachu) 
 2 Budynek BBL 

(laboratoria) 
UJUCC0020B / QECS0358X3A – 5 szt. 
+ agregat chłodzony powietrzem ze sprężarkami typu scroll – 1 szt. 
   (zainstalowany na dachu) 
 3 Budynek BBL 

(serwerownia) 
EDWV4225A – 4 szt. 
+ DRY COOLER-y (zainstalowane na dachu) 
 

 


