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Specyfikacja parametrów technicznych do przetargu (13.2) 
uzupełniona 12.03.2012 r. 

 
Charakterystyczne parametry urządzeń których zastosowanie stanowi spełnienie wymogów projektu 

 
Lp. Opracowanie 

projekt-branża 
Nr 

tomu 
str. 
poz 

Nazwa własna urządzenia wg opisu 
w projekcie 

Wymagane parametry urządzenia do 
spełnienia w przetargu 

1 
 

INSTALACJE 
SANITARNE 
 
Budynek 
socjalno-
biurowy 
(obiekt nr 3b) 
 
Instalacja w-kan, 
gazowa, c.o. z 
kotłownią i 
wentylacji 
mechanicznej 

13,2 Str. 3 
  
  

13.2-1 Podgrzewacz o pojemnościowy   ciepłej 
wody użytkowej o wydajności 10 min nie 
mniej niż 830 dm3 i wydajności ciągłej 
nie mniej niż 2110 dm3/h 

Str. 3 13.2-2 Przewody poziome pod posadzką z rur PCV-U 
SN8 lub HD-PE zgrzewane /zalecane/ 

Str. 3 13.2-3 Zawór spłukujący do pisuarów  DN 15 
czasowy 

Str. 5 13.2-4 Grzejniki stalowe płytowe z zabudowanymi 
zaworami termostatycznymi. 
Ocynkowane w pomieszczeniach sanitariatów 

Str. 5 13.2-5 Głowice termostatyczne grzejnikowe z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą 

Str. 5 13.2-6 Kocioł opalany gazem z otwartą lub zamkniętą 
komorą spalania   z  pogodowym 
sterownikiem pracy kotła i regulacją pracy 
podgrzewacza CWU /w priorytecie/ 

Str. 6 
poz.1 

13.2-7 Kocioł opalany gazem z otwartą lub zamkniętą 
komorą spalania   z  pogodowym 
sterownikiem pracy kotła i regulacją pracy 
podgrzewacza CWU /w priorytecie/ 

Str. 6 
poz. 2 

13.2-8 Podgrzewacz o pojemnościowy   ciepłej 
wody użytkowej o wydajności 10 min nie 
mniej niż 830 dm3 i wydajności ciągłejnie 
mniej niż 2110 dm3/h 

Str. 6 
poz. 3 

13.2-9 Pompa obiegu centralnego ogrzewania 
elektroniczna. 
Wydajność G=2,2 m3/h 
wysokość podnoszenia H= 4 msw 

Str. 6 
poz. 4 

13.2-10 Naczynie wzbiorcze przeponowe do 
instalacji grzewczych pojemność 
całkowita 500 dm3 PN 6 

Str. 6 
poz.  

13.2-11 Naczynie wzbiorcze przeponowe do 
instalacji cwu pojemność całkowita 80 
dm3 PN 10 

Str. 6 
poz. 7 

13.2-12 Pompa obiegu ogrzewania ciepłej wody 
wydajność G= 1.2 m3h 
Wysokość podnoszenia 2 msw 

Str. 6 
poz. 8 

13.2-13 Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody 
nierdzewna lub z brązu 
wydajność G= 1.2 m3h 
Wysokość podnoszenia 2 msw 

Str. 6 
poz. 10 

13.2-14 Filtr  DN 40 siatkowy 200 oczek na cm2 
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Lp. Opracowanie 
projekt-branża 

Nr 
tomu 

str. 
poz 

Nazwa własna urządzenia wg opisu 
w projekcie 

Wymagane parametry urządzenia do 
spełnienia w przetargu 

Str. 6 
poz. 11 

13.2-15 Zawór bezpieczeństwa DN 25 sprężynowy   
nastawa 2.5 bar do instalacji grzewczych 

Str. 6 
poz. 12 

13.2-16 Zawór bezpieczeństwa DN 20   nastawa 
5.5 bar, PN 10 do instalacji  

Str. 6 
poz. 15 

13.2-17 Złącze samoodcinające  DN 20 

Str. 6 
poz. 16 

13.2-18 Zawór napełniania instalacji DN 15 z 
zabezpieczeniem przed wzrostem 
ciśnienia powyżej 2.5 do 3  bar 

Str. 6 13.2-19 Instalację wykonać z rur PP, PN 10  o 
połączeniach zgrzewanych lub zaciskanych 

Str. 7 13.2-20 Przejścia przez ściany kotłowni przewodami w 
obudowie ognioochronnej  klasy EI 60 z 
atestem 

Str. 7 
rys.7 
rys.9d 

13.2-21 Klimakonwektor wentylatorowy o wydajności 
powietrza L=450 m3/h 
mocy grzewczej 3.2 kW 
3 stopnie prędkości wentylatora  
montaż podsufitowy 
 

−  w obudowie pełnej, 
− przepustnica powietrza dla wersji 

poziomej z siłownikiem 
zamykającym dopływ powietrza 
świeżego przy wyłączeniu z pracy 
wentylatora,  

− jednostka dwururowa /ogrzewanie/, 
− nastawnik zdalny   z termostatem   i 

z termostatem   niskiej temperatury 
wody grzewczej, 

− przyłącza wody prawostronne, 
 

Str. 7 13.2-22 Wentylator dachowy  
Wylot poziomy 
wydajność L= 350 m3/h 
spręż 150 Pa 
[uzupełniona 12.03.2012] 
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projekt-branża 

Nr 
tomu 

str. 
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Nazwa własna urządzenia wg opisu 
w projekcie 

Wymagane parametry urządzenia do 
spełnienia w przetargu 

Str. 7 
Rys. 7 
Rys.9d 

13.2-23 Klimakonwektor wentylatorowy o wydajności 
powietrza L=400 m3/h 
mocy grzewczej 3.2 kW 
3 stopnie prędkości wentylatora  
montaż podsufitowy 
 

−  w obudowie pełnej, 
− przepustnica powietrza dla wersji 

poziomej z siłownikiem 
zamykającym dopływ powietrza 
świeżego przy wyłączeniu z pracy 
wentylatora,  

− jednostka dwururowa /ogrzewanie/, 
− nastawnik zdalny   z termostatem   i 

z termostatem   niskiej temperatury 
wody grzewczej, 

− przyłącza wody prawostronne, 
Str. 7 13.2-24 Wentylator dachowy  

Wylot poziomy 
wydajność L= 300 m3/h 
spręż 150 Pa 
[uzupełniona 12.03.2012] 

Str. 8 13.2-25 Wentylator łazienkowy  
wydajność L=100 m3/h 
spręż 75 Pa 

Str. 8 13.2-26 Wentylator dachowy  
wydajność L= 300 m3/h 
spręż 150 Pa 

Str. 8 13.2-27 Zawory napowietrzające Ø150 z kratką 
wlotową i osłoną i siatką przeciw owadom. Na 
wylocie kratka nierdzewna lub malowana 
proszkowo 

Rys. 7 13.2-28 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x1200 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-29 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x600 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-30 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x500 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-31 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x800 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-32 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x700 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-33 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x1100 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 

Rys. 7 13.2-34 Grzejnik jednopłytowy z konwektorem o 
wymiarach 600x1000 zasilany od dołu  
moc grzewcza wg projektu 
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Rys. 9a 13.2-35 Wyrzutnia dachowa typ E d=160 
KB1-37.6.(6) 

   Rys. 9a 13.2-36 Podstawa dachowa typ B/II d=160 
A1xA1=640x640 /nietypowe/  
jak KB1-37.8.(3) 

   Rys. 9a 13.2-37 Wentylator łazienkowy  
wydajność L=100 m3/h 
spręż 75 Pa 

   Rys.9b  
13.2-38 

Wentylator dachowy  
wylot poziomy 
wydajność L= 300 m3/h 
spręż 150 Pa 
[uzupełniona 12.03.2012] 

   Rys. 9b 13.2-39 Podstaw tłumiąca pod wentylator j.w. 
dostosowana  do przyjętego wentylatora 
[uzupełniona 12.03.2012] 

   Rys. 9b 13.2-40 Kratka wywiewna 500x200 z stali nierdzewnej 
lub stalowa malowana proszkowo 

   Rys. 9c 13.2-41 Wywietrzak cylindryczny typ A d=160  

   Rys. 9c 13.2-42 Podstawa dachowa typ B/II d=160 
A1xA1=640x640 /nietypowe/  
jak KB1-37.8.(3) 

   Rys. 9c 13.2-43 Kratka wywiewna Ø160 z stali nierdzewnej 
lub stalowa malowana proszkowo 

   Rys. 9c 13.2-44 Czerpnia ścienna 310x310 z króćcem d=200 
nierdzewna lub z blachy stalowej powlekanej 

 


