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OPIS TECHNICZNY 

do projektu  zamiennego  instalacji  klimatyzacji  dla remontowanego  budynku 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ulicy Minorytów 3 

1. Podstawa opracowania 

1. zlecenie Inwestora 
2. plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 250 
3. podkłady architektoniczno-budowlane 
4. wizja lokalna 
5. obowiązujące przepisy i normy 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem  instalacji  klimatyzacji  i  instalacji  skroplin. 
 

3. Dane ogólne 

Rozpatrywanym obiektem jest przebudowywany budynek Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Opolu przy ulicy Minorytów 3. 
Budynek składa się z 3 części - budynku głównego część „A” , skrzydła północnego 2-
kondygnacyjnego - część „C” oraz atrium z przestrzenią wystawową część „B”. 
Wszystkie części są podpiwniczone. 
Przebudowa jest związana z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych - budowa windy i WC w pomieszczeniu piwnicznym oraz budowa nowej 
wewnętrznej klatki schodowej z parteru części A do poziomu +0,63 i -2,95 galerii w 
części B. 
 

4. Klimatyzacja 

Utrzymanie żądanej  temperatury 24-26°C  w  pomieszczeniach  biurowych  w okresie 
letnim  zapewni  system  klimatyzacyjny  VRV. 
System VRV   jest  wydajnym  połączeniem  zaawansowanej  technologii  inwenter  i  
pompy  ciepła  z  odwracalnym  cyklem.  System  VRV  może  przełączać  się  z  trybu  
chłodzenia  w  tryb  ogrzewania. Parametry  pracy  są  uzyskiwane  głównie  dzięki  
sprężarce  sterowanej  inwerterem , która  reguluje  przepływ  czynnika  chłodniczego  
w  celu  dostosowania  go  w  sposób  ciągły  do  obciążeń  chłodzenia  i  grzania. To  
pozwala  na  redukcję  czasu  rozruchu  systemu  i  wyrównuje  wahania  temperatury  
w  pomieszczeniach. 
System  VRV  obejmuje  grupę  urządzeń  składającą   się  z  jednostek  
wewnętrznych  JW, zamontowanych  w  klimatyzowanych  pomieszczeniach  i  
jednostki    zewnętrznej  JZ , usytuowanej  na  terenie  parkingu  przed  budynkiem. 
W klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych będą zamontowane jednostki   
wewnętrzne , naścienne   JW. Montaż  jednostek  na  ścianie ,  20-30 cm pod sufitem. 
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Jako jednostkę  zewnętrzną  JZ  dobrano  urządzenie  o  parametrach  
 
Model  Il.  Opis  

JZ 1szt Pompa ciepła VRV IV, bez ciągłego ogrzewania 
Wszystkie sprężarki inwerterowe- TAK 
Zmienna temperatura odparowania czynnika chłodniczego - TAK 
Nominalna wydajność chłodnicza 40,0 kW 
Nominalna wydajność grzewcza 45,0 kW 
Wymiary nie większe niż WxSxG 1685x1240x765 
Waga nie większa niż 364 kg 
Spręż wentylatora nie mniejszy niż 78 Pa 
Ciśnienie dźwięku nie większe niż 61 dB(A) 
Zakres pracy na chłodzeniu od -5*C do +43*C 
Zakres pracy na grzaniu od -20*C do +15,5*C 
Czynnik chłodniczy R410A 
Maksymalna długość instalacji chłodniczej nie mniej niż 1000 m. 
Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi nie mniej niż 30 m. 
Różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatem nie mniej niż 
90 m. 
Różnica długości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatem nie mniej niż 
165 m. 
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia nie mniej niż 64 
Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 32A 
Automatyczne napełnianie czynnika chłodniczego – TAK 
Automatyczny test szczelności instalacji – TAK 
Możliwość nastawy temperatury odparowania – TAK 
Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zależności od obciążenia 
chłodniczego – TAK 
Gwarancja producenta 5 lat – TAK 
Deklaracja zgodności CE – TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych)  - TAK 
 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niż 11,0  kW 
Zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niż 11,2 kW 
 
ESEER = 5,31 przy stałej temp. odparowania,  
ESEER = 6,83 przy zmiennej temperaturze odparowania – nowość VRV IV 
COP = 3,76 (dla % podłączenia 130%, temperatura wew. 20,0

0
C i zew. 19,8

0
C) 

 
Jednostki  wewnętrzne  systemu  VRV : 
 
Model  Il.  Opis  

 

JW1 
 

2szt 
 

Pom. 
3.02 
3.04 

VRV  – Jedn. ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 1,7 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 1,9 kW  
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu:  nie więcej niż 17 W 
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 25 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x795x238 
Waga: nie większa niż 11 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,161m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 7,0 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 4,5 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 34 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 29 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów : TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenieniebezpiecznych substancji w urządzeniach  
elektrycznych i elektronicznych) : TAK 
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Model  Il.  Opis  

 

JW2 
 

4szt 
 

Pom. 
2.02 
2.03 
2.04 
2.12 

VRV  – Jedn. Ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,2 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 2,5 kW  
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu: nie więcej niż 19 W 
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 29 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x795x238 
Waga: nie większa niż 11 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,161m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 7,5 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 4,5 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 35 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 29 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów: TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych): TAK 
 

 

JW3 
 

2szt 
 

Pom. 
2.05 
2.13 

 

VRV – Jedn. Ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 2,8 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 3,2 kW  
Zasilanie liczba (faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu: nie więcej niż 28 W 
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 34 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x795x238 
Waga: nie większa niż 11 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,161m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 8 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 5 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 36 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 29 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów: TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych): TAK 
 
 

 

JW4 
 

1szt 
 

Pom. 
2.01 

VRV  – Jedn. Ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 3,6 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 4,0 kW  
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu: nie więcej niż 30 W 
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 35 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x795x238 
Waga: nie większa niż 11 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,161m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 8,5 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 5,5 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 37,5 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 29 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów: TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych) : TAK 
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Model  Il.  Opis  

 

JW5 
 

2szt 
 

Pom. 
1.03 
3.08 

 

VRV  – Jedn. Ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 4,5 kW 
Nominalna wydajność grzewcza: 5,0 kW  
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu: nie więcej niż 20 W    
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 20 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x1050x238 
Waga: nie większa niż 14 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,213 m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 12 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 9 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 39 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 34 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów: TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych): TAK 
 

 

JW6 
 

3szt 
 

Pom. 
2.07 
3.03 
3.07 

 

VRV  – Jedn. ścienna 
Nominalna wydajność chłodnicza: 5,6 kW 
Nominalna wydajność grzewcza:  6,3 kW  
Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/50 Hz/220-240 V 
Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu:  nie więcej niż 33 W    
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie więcej niż 39 W 
Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 290x1050x238 
Waga: nie większa niż 14 kg 
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niż 0,213 m2 
Przepływ powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niż 15 m3/min 
Przepływ powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niż 12 m3/min 
Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niż 42 dB(A) 
Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niż 36 dB(A) 
Posiada styk do kontaktronów: TAK 
Deklaracja zgodności CE: TAK 
Zgodność z RoHS ( Ograniczenie 
niebezpiecznych substancji w urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych): TAK 
 

   

 
 
Regulacja intensywności ziębienia odbywać się będzie indywidualnie w każdym 
pomieszczeniu za pomocą indywidualnego sterownika  umieszczonego na ścianie. 
 
 
W  serwerowni  projektuje  się  zastosowanie  klimatyzatora  typu  Split  , który  składa  
się  z  jednostki  wewnętrznej  naściennej  JW7  i  agregatu  zewnętrznego AG , o  
parametrach : 
 
Jednostka  wewnętrzna  naścienna  JW7   
Wymiary jedn wewnętrznej : szerokość 900 mm x wysokość 298 mm x głębokość 215 
mm 
Waga jedn wewnętrznej  11 kg 
Wydajność chłodnicza nominalna 3,5 kW 
Poziom ciśnienia akustycznego na biegu cichy/ niski/ średni wysoki   19 / 29 / 37 / 45 
dBA 
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Agregat  AG. 
 
Agregat o wydajności chłodniczej nominalnej 3,5 kW 
Pobór mocy 0,86 kW 
Klasa enetretyczna w chłodzeniu A++ 
Współczynnik efektywności średnioroczny w chłodzeniu wg EN14825  SEER 7,47 
Przyłącza freonowe 6,35 mm / 9,5 mm 
Freon R410A 
Zasilanie 230V   
Nominalny prąd pracy RLA   4,39 A 
Wymiary agregatu: szerokość   765 mm x wysokość 55 mm x głębokość 285 mm 
Waga: 34 kg 
Z możliwością pracy w trybie chłodzenia do -20 stC 
Poziom ciśnienia akustycznego na trybie cichym / nominalnym   44 / 48 dBA 
 
Agregat  AG  należy  zamontować  na  dachu  przy  bloku  kominowym. 
 
 
Regulacja intensywności ziębienia odbywać się będzie indywidualnie w każdym 
pomieszczeniu  za  pomocą  indywidualnego  sterownika  umieszczonego na ścianie. 
Projektuje  się  montaż  przewodów  chłodniczych  i okablowania  na  ścianach  w  
obudowie  z  płyt  kartonowo-gipsowych. 
Okablowanie urządzeń klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykonać wg 
wytycznych dostawcy urządzeń. 
Jednostki  wewnętrzne   wyposażyć  w  pompki skroplin. Urządzenia klimatyzacyjne 
wewnętrzne i jednostkę zewnętrzną  należy  połączyć  miedzianą  instalacją 
chłodniczą  freonową  izolowaną  według  schematu  instalacji  klimatyzacyjnej. 
Przewody  instalacji  ziębniczej  freonowej  muszą  być  wykonane  z  rur  miedzianych 
wg PN-EN 12735:2004 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu sto-
sowane w instalacji klimatyzacji i chłodnictwie.” , ciągnionych, z atestami, w zwojach 
lub  sztangach i łączone  za  pomocą  lutowania  twardego. 
Rozgałęzienia  wykonać  wyłącznie  przy  pomocy specjalnych trójników dostarcza-
nych  przez  dostawcę  urządzeń  klimatyzacyjnych. 
Przewody  instalacji  chłodniczej  muszą  być  odpowiednio  zaizolowane  izolacją  zim- 
nochronną. 
Rozprowadzenia  i  podejścia  do  urządzeń wewnętrznych izolować izolacją o 
grubości 10÷14 mm ,natomiast  przewody  chłodnicze  prowadzone  na  zewnątrz  
budynku  należy  izolować  izolacją o grubości min. 30 mm w osłonie z blachy stalowej, 
ocynkowanej. Izolacja nie może posiadać  żadnych przerw w przejściach przez osłony 
zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Każda  rura  powinna  być  
izolowana  osobno. 
Nie  wolno obłożyć izolacją termiczną żadnych instalacji przed wykonaniem prób i 
odbioru. 
Przewody  od  jednostki  zewnętrznej  JZ  do  budynku  należy  zamontować  na  
konstrukcji  stalowej  np. ceowniku ,  nad  terenem  wg  rysunku  w  części  
architektonicznej.. 
Jednostkę  zewnętrzną  JZ   należy  umieścić  na  fundamencie  o  wysokości  0,2m  
wg  zaleceń  producenta  urządzenia.   
Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym 
celu należy napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 
2,94 MPa i pozostawić w tym stanie na 24 godziny. 

5. Instalacja skroplin 

Powstające w jednostkach wewnętrznych klimatyzacji skropliny należy odprowadzić do 
najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej (K2 i K3) lub projektowanych pionów skroplin 
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(SK1 i SK2). 
Projektuje się wykonanie instalacji skroplin z rur PP o średnicach 25 i 32 mm 
podanych na rysunkach. Przewody PP łączyć za pomocą zgrzewania polidyfuzyjnego 
lub za pomocą klejenia. 
Włączenia do projektowanych pionów kanalizacyjnych wykonać za pomocą trójników 
PCV i przejściówek na rury o mniejszej średnicy. Włączenie przewodów skroplin do 
pionów wykonać poprzez zasyfonowanie. 
Przewody skroplin prowadzić   po  ścianie   ze  spadkiem  min. 1%  w  kierunku pionów  
i  obudować  płytami  kartonowo-gipsowymi. 
Przy każdej jednostce klimatyzacyjnej wewnętrznej należy zamontować pompkę 
skroplin , która przepompuje skropliny do pionów kanalizacyjnych. 
Przewody należy zaizolować izolacją zimnochronną  grubości 6mm. 

6. Uwagi 

1. Instalacje należy wykonać zgodnie z DZ.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r „W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

2. Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” 
zeszyt nr12. 

3. Prace montażowe przy budowie instalacji należy prowadzić zgodnie z instrukcjami 
producentów zastosowanych rodzajów rur oraz obowiązującymi przepisami wykonania 
i odbioru. 

4. Prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczegółowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Grażyna Jurowicz 

 





  

Rurę zimną izolujemy ze względu na niebezpieczeństwo kondensacji pary wodnej z powietrza 

otaczającego, rurę gorącą, izolujemy ze względu na konieczność zachowania niezbędnego ciśnienia 

skraplania. Gdy układ pracuje w trybie grzania szczególnie należy pamiętać, że w przypadku rury 

gazowej w tym trybie mogą wystąpić temperatury sięgające 120°C i na tą temperaturę powinna być 

odporna izolacja.  

Do izolacji rur najczęściej stosuje się izolację kauczukową o współczynniku przewodzenia  0,04 W/m*K 

lub mniejszym o grubościach podanych w tabeli.  

Zalecana minimalna grubość materiału izolacyjnego (mm) 

Wilgotność względna ≤70% ≤75% ≤80% ≤85% 

Przewód 
chłodniczy 

Zewnętrzna 
średnica mm 

(cale) 

6,35 (1/4”) 8 10 13 17 

9,52 (3/8”) 9 11 14 18 

12,70 (1/2”) 10 12 15 19 

15,88 (5/8”) 10 12 16 20 

19,05 (3/4”) 10 13 16 21 

22,22 (7/8”) 11 13 17 22 

28,58 (1,1/8”) 11 14 18 23 

34,92 (1,3/8”) 11 14 18 24 

41,27 (1,5/4”) 12 15 19 25 

 

Dla temperatur powyżej 32oC oraz wilgotności powyżej 85%,  grubość izolacji należy zwiększyć. 

Izolacje należy wykonywać starannie ponieważ każda szczelina i niedokładność będzie powodem 

„pocenia” się rur i kapania wody.  

Pionowe przejścia przez przegrody budowlane powinny być zabezpieczone pianką instalacyjną tak, 

aby kondensat nie spływał po rurach.  

Niedopuszczalne jest również wspólne izolowanie obu rur jak to pokazano na rysunku poniżej. 

 

Grażyna
IZOLACJA  RUR
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