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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja chłodzenia pomieszczenia kuchni i jadalni w 

budynku socjalnym Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9.

2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania są: 

zlecenie inwestora 
Podkłady budowlane przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna
Obowiązujące normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania instalacji chłodzenia 

pomieszczenia, bilans zysków ciepła, dobór urządzeń. Instalacja zaprojektowana w układzie 
freonowym typu split.

4. Opis stanu istniejącego
Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na parterze budynku – kuchnia i I 

piętrze  -  jadalnia.   Pomieszczenie kuchni  wyposażone  w  urządzenia  kuchenne  o  mocy 
zainstalowanej  126 kW i  zyskach  ciepła  12,4  kW  . Pomieszczenie  jadalni  o  przegrodach 
przeszkolonych skierowanych na wschód i południe. Zyski ciepła dla pomieszczenia wynoszą 
38,4 kW. 

Wymagania montażowe
Z uwagi na charakter obiektu jednostkę zewnętrzną klimatyzatora  dla  kuchni planuje się 
posadowić na ścianie  zewnętrznej  między  oknami  pomieszczenia  kuchennego,  dla 
pomieszczenia jadalni jednostki zewnętrzne klimatyzatorów posadowić na dachu budynku. 

5. Opis przyjętego rozwiązania
5.1. Instalacja chłodzenia pomieszczenia kuchni.
Dla pomieszczenia kuchni  z uwagi na zyski ciepła  dobrano dwie jednostki wewnętrzne o 
mocy chłodniczej  po 7 kW każda przeznaczone do pracy w pomieszczeniach kuchennych 
pracujące w układzie symultanicznym. Źródłem chłodu w instalacji będzie agregat chłodniczy 
–  jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 14 kW. Sterownie klimatyzatorami za 
pośrednictwem sterownika naściennego przewodowego. Czynnikiem chłodniczym w instalacji 
jest gaz R410A.

5.2. Instalacja chłodzenia pomieszczenia jadalni.
Dla pomieszczenia jadalni  z uwagi na zyski ciepła  dobrano trzy klimatyzatory kasetonowe 
jednostki wewnętrzne o mocy chłodniczej po 14 kW każda. Źródłem chłodu w instalacji będą 
agregaty chłodnicze –  jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 14 kW  po  jednej  na 
jednostkę wewnętrzną. Sterownie klimatyzatorami za pośrednictwem sterownika naściennego 
przewodowego. Czynnikiem chłodniczym w instalacji jest gaz R410A.

5.2. Wytyczne wykonawcze
Instalacja freonowa

Instalację freonową wykonać z rur miedzianych chłodniczych o średnicach ciecz/gaz 
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10/16 mm między jednostkami. Instalację izolować termicznie otulinami kauczukowymi. 
Minimalna grubość instalacji min 9 mm. Przebieg instalacji i miejsce przejścia instalacji przez 
przegrody budowlane pokazany na rysunku. W przypadku konieczności lutowanie instalacji 
chłodniczej (z miedzi) należy wykonać przepuszczając azot przez przewody – zabezpiecza to 
przed powstaniem zanieczyszczeń wewnątrz rur powodujących późniejsze uszkodzenie 
urządzeń. Instalację mocować do przegród budowlanych za pośrednictwem uchwytów w 
rozstawie nie większym niż 1,2 m, nie dopuszczając do sfalowania linii rurociągu.  Po 
wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności napełniając instalację suchym azotem 
technicznym do ciśnienia 30 bar. Instalację należy pozostawić w stanie napełnionym na okres 
od 12 do 24 godzin. Po 24 godzinach dopuszczalny jest spadek ciśnienia w instalacji, 
sprawdzony cechowanymi i legalizowanymi manometrami kontrolnymi o 1,5% - przy 
niezmiennej temperaturze otoczenia. Jeżeli temp. otoczenia uległa zmianie podczas testu, 
należy uwzględnić to oceniając zmianę ciśnienia w instalacji spowodowaną tą zmianą. 
Szczelność instalacji należy również sprawdzić przy podciśnieniu. Test ten może być 
połączony z osuszaniem instalacji chłodniczej, niezbędnym procesem przeprowadzanym po 
ciśnieniowym teście szczelności. 

Posadowienie jednostki wewnętrznej
Jednostkę wewnętrzną montować do stropu pomieszczenia na stelażu dostarczonym 

przez producenta w miejscu wskazanym na rysunku. Klimatyzatorów nie montować 
bezpośrednio nad urządzeniami komputerowymi i elektrycznymi celem zabezpieczenia 
przed zalaniem. 

Posadowienie agregatu
Jednostkę zewnętrzną posadowić na ścianie budynku dla pomieszczenia kuchni, dla 

pomieszczenia  jadalni  na  dachu  budynku.  Jednostkę zewnętrzną montować na konsoli 
wsporczej. Szczegółowe miejsce montażu uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji.

Instalacja odprowadzenia skroplin
Odprowadzenie skroplin wykonać rurami z CPVC NIBCO 3/4”  łączonymi przez 

klejenie. Instalację skroplin sprowadzić odpowiednio nad zlew i umywalkę.

Instalacja elektryczna
Zaprojektowane urządzenia zasilane trójfazowo
Kuchnia
Zapotrzebowanie mocy 4,10 kW, maksymalny pobór prądu 3 fazy 7,2 A
Zabezpieczenie nadprądowe 3 fazy 16A.
Jadalnia 
na jedno urządzenie
Zapotrzebowanie mocy 4,10 kW, maksymalny pobór prądu 3 fazy 8,9 A
Zabezpieczenie nadprądowe 3 fazy 16A.

Ochrona Ppoż
Do wykonania instalacji stosować materiały niepalne. Przejście instalacji przez przegrody 
oddzielenia pożarowego zabezpieczyć masą uszczelniającą.

Układ automatycznej regulacji
Urządzenie klimatyzacyjne wyposażone w sterownik przewodowy. Dostępne 

następujące tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja. 
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5. Wytyczne branżowe
Branża architektoniczno - budowlana

Wykonać przebicia w przegrodach budowlanych dla instalacji freonowych i instalacji 
odprowadzenia skroplin. Przebicia wykonać techniką wiercenia. Przejścia przez przegrody 
zabezpieczyć odcinkami rur stalowych. Po wykonaniu instalacji uzupełnić ubytki tynku oraz 
odnowić powłoki malarskie i dekarskie w miejscu prowadzenia prac.

Dla zapewnienia właściwej obsługi urządzeń zapewnić dojścia oraz rewizje serwisowe 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z późniejszymi zmianami.

7. Uwagi końcowe
Należy uwzględnić szczególne warunki montażu producentów poszczególnych 
urządzeń.

Wymagane jest wykonanie przeglądów serwisowych co najmniej 2 razy w roku lub 
zgodnie z zaleceniem producenta

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY NALEŻY 
PRZYJĄĆ WSZYSTKO, CO ZOSTAŁO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE UJĘTE A 
KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I FUNKCJONOWANIA 
OBIEKTU

WSZYSTKIE URZĄDZENIA I ELEMENTY ZAWARTE W PROJEKCIE NA ETAPIE 
REALIZACJI INWESTYCJI MOGĄ PODLEGAĆ ZAMIANIE PRZY ZACHOWANIU 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH 

Opracował : 

    mgr inż. Krzysztof Kaczała            
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