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ST 04.01 - INSTALACJA WENTYLACJI  
(CPV 45331000-6) 

 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji 
mechanicznej wraz z montażem urządzeń. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy 
wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z montażem 
urządzeń. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w 
pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem 
działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
1.4.2. Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w 
wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, 
ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 
1.4.3. Krotność wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji 
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 
pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
1.4.4. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe 
temperatury i wilgotności względnej i innych. 
1.4.5. Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków 
technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących 
stan i jakość powietrza. 
1.4.6. Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu 
jego temperatury. 
1.4.7. Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
1.4.8. Wywietrznik - element powodujący wypływ powietrza z pomieszczenia na 
zasadzie wykorzystania energii kinetycznej wiatru. 
1.4.9. Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju 
poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Klasa szczelności przewodów wentylacyjnych wg PN-B-76001:1996. 
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Klasa jakości przewodów wentylacyjnych charakteryzująca się nieprzekroczeniem 
określonej wartości wskaźnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między 
wnętrzem przewodów a otoczeniem. 
1.4.10. Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w 
przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia 
powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
1.4.11. Tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż 
przewodów. 
1.4.12. Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do 
wentylowanej przestrzeni. 
1.4.13. Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z 
wentylowanej przestrzeni. 
1.4.14. Otwór wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w 
przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu 
powietrza między pomieszczeniami. 
1.4.15. Średnica nominalna (DN lub ø) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach. 
1.4.16. Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest liczbą równą 
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej 
dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy 
traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub 
urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia 
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach 
równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w 
dokumentacji projektowej. 
O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być 
najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz polskich, 
dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce. 
W mniejszej ST zastosowano niżej wymienione rodzaje urządzeń i elementów: 

• Wentylatory wyciągowe wentylacji ogólnej. 

• Nawiewniki ścienne wyposażone w grzałki elektryczne  

• Kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami. 

• grzejniki płytowe stalowe 
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 
3. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt.  4. 
Materiały i urządzenia na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 5.   
Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją  "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r., 
oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 
staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów 
koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, 
dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce, 

• bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z 
pozostałymi branżami w trakcie realizacji, 

• wykonanie rysunków montażowych i warsztatowych kanałów i kształtek 
wentylacyjnych, w zakresie niezbędnym jego zdaniem do montażu, 

• dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – wentylatory, nawiewniki, 

• wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 
instalacji, 

• wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji, 

• rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych 
protokółów, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny 
przebieg wszystkich kanałów, rozmieszczenie pozostałych elementów 
instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji, 

• zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym, 

• instrukcje obsługi i konserwacji. 
Do Wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych 
dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność 
ich usytuowania i jakość ich wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do 
zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania zbędnego kucia ścian i 
wycinania otworów. 
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Wszystkie prace związane z montażem instalacji muszą być koordynowane w trakcie 
realizacji z wykonawcami innych branż. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę 
powinny być obustronnie uzgodnione z Inwestorem. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach 
koniecznych potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
5.1. Wentylatory. 
Wentylatory wyciągowe kanałowe montować na wieszakach. Wentylatory łączyć z 
kanałami wentylacyjnymi poprzez fabryczne króćce elastyczne. 
 
5.2. Nawiewniki, kratki wentylacyjne. 
Umiejscowienie nawiewników i kratek pokazano na rzutach i przekrojach w części 
rysunkowej opracowania. Urządzenia należy przyłączyć do instalacji przy użyciu 
fabrycznych łączników. 
 
5.3. Przejścia przez ściany. 
Kanały przechodzące przez ściany i stropy należy mocować w sposób pozwalający 
na swobodny ruch. W otworach dla kanałów nie mogą biec jakiekolwiek przewody 
elektryczne. Otwory należy uszczelnić w celu zapewnienia izolacji akustycznej i 
p.poż. 
 
5.4. Połączenia między elementami. 
Wszystkie połączenia między elementami składowymi omawianych instalacji należy 
wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. W miarę możliwości należy 
wykorzystać w tym celu fabryczne złącza. Połączenia kanałów wykonać zgodnie z 
PN-B-76002. 
5.5. Wyregulowanie instalacji. 
Po zamontowaniu instalację wyregulować, ustawiając przepustnice na odnogach, 
przy kratkach i nawiewnikach tak, by uzyskać żądane ilości powietrza. 
Dokonać próbnego rozruchu instalacji, podczas którego należy sprawdzić 
prawidłowość działania silników elektrycznych, prawidłowość pracy urządzeń, 
dokonać pomiarów uzyskania wymaganych temperatur i żądanej ilości powietrza, 
sprawdzić szczelność instalacji, przeprowadzić pomiary głośności urządzeń i 
następnie dokonać wymaganych regulacji i korekt. 
Rozruch instalacji może być przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli 
Producenta. 
 
5.6. Dostęp do urządzeń. 
Wszystkie elementy instalacji wymagające konserwacji i napraw winny być 
montowane w sposób zapewniający do nich łatwy dostęp. 
 
5.7. Podłączenia elektryczne i pomiary instalacji elektrycznych. 
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5.7.1. Podłączenia elektryczne. 
Połączenia elektryczne elementów powinny być wykonane przez osobę o 
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z 
odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 
zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy 
sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z 
informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, 
urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych 
należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 
 
5.7.2. Pomiary elektryczne. 
Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji 
wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC 
60364-6-61 pozwalają uznać badane przewody za nadające się do eksploatacji. 
Następnie trzeba wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, które 
są robione po zakończeniu połączeń całości obwodów. Należy sprawdzić pomiarowo 
tzw. szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania (całość przewodu ochronnego PE). 
Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC 
60364-4-41. Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych 
pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzonej 
instalacji do eksploatacji. Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonać 
jedynie pracownicy posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania 
takich zaświadczeń podmiotu) zezwalające na wykonanie pomiarów elektrycznych. 
 
5.8. Dokumentacja Powykonawcza. 
Dokumentacja Powykonawcza instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 
powinna zawierać: 

− opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych 
urządzeń, 

− Projekt Powykonawczy instalacji, 

− oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone 
do jednostkowego stosowania, są zgodne z projektem oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

− instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

− na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję 
producenta lub dystrybutora, 

− protokół szkolenia personelu, 

− protokół zdawczo-odbiorczy, 

− protokół pomiarów głośności urządzeń, 

− protokół pomiaru ilości powietrza i uzyskanych temperatur, 

− protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji, 

− specyfikacja i parametry urządzeń, 

− protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych, 

− protokół badania linii kablowej, 

− protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

− protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. 
Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie. 
 
6.2. Procedura prac kontrolnych. 
 
6.2.1. Wymagania ogólne. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych 
instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do 
określonych warunków pracy (np. użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, 
częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). 
Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, 
jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których 
zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu 
regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych 
instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych 
i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania 
urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem 
wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 
Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
6.2.2. Badanie materiałów i urządzeń. 
Użyte materiały i urządzenia do budowy instalacji powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji polega na 
porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej: 

− pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do 
wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami i 
warunkami technicznymi, 

− bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie 
badania specjalistyczne, porównując cechy jak wyżej. 

 
6.2.3. Kontrola działania wentylatorów oraz urządzeń wentylacyjnych. 
Sprawdzeniu podlega: 

− kierunek obrotów wentylatorów, 



9 
 

− regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności 
wentylatora, 

− działanie wyłącznika, 

− włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic, 

− działanie systemu przeciwzamrożeniowego, 

− kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, 

− działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 

− elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
6.2.4. Kontrola działania sieci przewodów. 
Sprawdzeniu podlega: 

− pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221, 

− sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-B-10440, 

− sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych, 

− sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, 

− działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach, 

− dostępność do sieci przewodów. 
Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą 
PN-B-76001. Należy wykonać pomiaru każdego całego zładu a w szczególności 
odcinki przewodów przewidzianych do obudowania. Zaleca się wykonywanie badania 
szczelności przewodów w czasie montażu instalacji. 
 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru Robót jest: 

− mb – dla rur danego typu i średnicy oraz otulin termoizolacyjnych danego typu 
i grubości, 

− m2 – dla kanałów wentylacyjnych i ich izolacji, 

− szt. – dla elementów materiałowych i urządzeń instalacji, 

− kpl. – dla zestawów, 

− kg – dla materiałów masowych. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 
Odbiór robót na podstawie wymagań PN-EN 12599. 
Odbiorom podlegają następujące prace: 

− odcinki kanałów i instalacji, dla których wymagana jest próba szczelności, a 
mianowicie: odcinki instalacji freonowej, odcinki kanałów przewidziane do 
obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń 
wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla 
zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do 
pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały i instalacje – w zakresie podanym 
w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a odbierającą, 
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− fundamenty i konstrukcje, centrale wentylacyjne, urządzenia, itp. 

− otwory w ścianach, stropach i dachach, 

− miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale 
wentylacyjne, klimatyzatory i inne urządzenia, 

− miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy 
kontrolno-pomiarowe, 

− przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 
Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

− dokonać oględzin zewnętrznych, 

− sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 

− sprawdzić wymiary główne, 

− sprawdzić sztywność konstrukcji, 

− sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 

− sprawdzić szczelność nagrzewnicy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego następuje po 
zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy 
urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 
 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z Dokumentacją 
Techniczną, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych. 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami 
oraz z zasadami technicznymi. 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację. 

d) Sprawdzenie czystości i szczelności instalacji. 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji 

instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
 
8.2.1. Badanie ogólne. 

a) Dostępności dla obsługi. 
b) Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, aparatów wentylacyjnych, 

klimatyzatorów i systemu rozprowadzenia powietrza. 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i 

przewodów. 
d) Kompletności znakowania. 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap 

pożarowych, powłok ogniochronnych itp.). 
f) Rozmieszczenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną izolacji cieplnych i 

paroszczelnych. 
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g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych. 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób 

niepowodujący przenoszenia drgań. 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 
8.2.2. Badanie wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy 
sposób. 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa). 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych. 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów. 
f) Sprawdzenie zamocowania silników. 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie. 
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części 

zamiennych). 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych. 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem. 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do 

przodu lub do tyłu). 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 
 
8.2.3. Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 
wzrokowe i kontrolę dotykową. 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z 
Dokumentacją Techniczną. 

 
8.2.4. Badanie nawiewników i wywiewników. 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym w Dokumentacji 
Technicznej. 
 
8.2.5. Wykaz dokumentów inwentarzowych. 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane. 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji 

automatycznej. 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników). 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników. 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych 

urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa). 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka 

budowy). 
 
8.2.6. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji. 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 
istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku. 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek. 
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c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji. 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające 

normalnemu zużyciu w eksploatacji. 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej 

(czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki). 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji 

automatycznej. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane. 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
2) PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
3) PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania 
ludzi. 

4) PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej – Wymagania. 

5) PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
6) PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania. 
7) PN-B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
8) PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 
9) PN-B-76002 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
10) PN-EN 779 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczanie. 
11) PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
12) PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 
13) PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 
14) PN-EN 12220 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 
15) PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru 

przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 
16) PN-EN 1751 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
17) PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
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18) PN-EN 12238 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego 
przepływu powietrza. 

19) PN-EN 12239 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego 
przepływu powietrza. 

20) PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym 
i zmiennym strumieniu powietrza. 

21) PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

22) PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie 
właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu. 

23) PN-EN 13180 Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i 
wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 

24) PN-EN 13181 Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości 
krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku. 

25) PN-EN 13182 Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów 
do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 

26) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. 
COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r. 

27) PN-EN 12735-1 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu 
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do 
instalacji rurowych. 

28) PN-EN 1254-1 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki 
do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego. 

29) PN-ISO 5149 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
 


