Załącznik Nr 7
Parametry równoważności urządzeń
dla „ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE WRAZ Z INFR. TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR 155/1 I 156/1 W M KŁODAWA” .

1) do instalacji wentylacji:
UWAGA: Materiały technologie i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej są materiałami
przykładowymi zastosowanymi w obliczeniach można je zamienić na inne lecz muszą one spełniać
wszystkie normy oraz mieć parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej i pod
warunkiem złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu ich
aprobaty.
Typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego
standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie
innych materiałów i urządzeń równoważnych.
Należy stosować wyłącznie urządzenia wyroby i materiały posiadające świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości
względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujące.
Rozwiązania techniczne szczegółów mogą odbiegać od przedstawionych w projekcie
jeżeli przyczynią się do podniesienia jakości wykonania propozycję taką należy
konsultować z projektantem.
1.1) Mini rekuperatory
- MiniRekuperator 
Średnica obudowy modułu operacyjnego – min. 250 mm;
Objętość wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlotów: min. 650 m3/h,
wyciąg: min. 610 m3/h.
Sprawność % – 51-74;
Zużycie energii elektrycznej od 20W/h do 120W/h w zależności od reżimu działania.
zasilanie systemu dokonuje się od źródła prądu stałego o +24V.
Podłączenie do sieci prądu zmiennego 220V odbywa się przez AC/DC adapter. Sterowanie
systemem zapewnia się za pomocą profesjonalnego bloku sterowania, który jest już wyposażony w
adapter do sieci 220V.
System jest przeznaczony do montowania wewnątrz pomieszczenia. W razie konieczności system
przewiduje podłączenie długich rozgałęzionych wentylacyjnych kanałów wyciągowych i wlotowych
(ΣΔр350pа).
Poziom szumu w odległości 3 metrów od urządzenia przy maksymalnym reżimie działania systemu
decentralizowanego wentylacji nie może przekraczać 38 dB, w reżimie „noc” – 25 dB

- MiniRekuperator
Średnica obudowy modułu operacyjnego — min. 200 mm;
Średnica otworu montażowego — min. 212 (222) mm;
Długość modułu operacyjnego — od 560 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia — do 120 m2;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlot powietrza: min. 235 m3/h,
wyciąg powietrza: min. 220 m3/h,
w trybie „noc” — 40 m3/h;
sprawność — 81%;
Zużycie energii elektrycznej od 12Wh do 54W/h w zależności od trybu działania.
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub panel sterujący.
Funkcja „mini-dogrzewanie”.

- MiniRekuperator

Średnica obudowy modułu operacyjnego – min. 150 mm;
Średnica otworu montażowego – 162 mm;
Długość modułu operacyjnego – od 475 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia – do 60 m2;
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
wlot powietrza: min. 125 m3/h,
wyciąg powietrza: min. 115 m3/h,
w reżimie „noc” – 25 m3/h;
Sprawność – 91%;
1.2) Kurtyna powietrzna

Zastosować kurtynę powietrzną nad drzwiami wejściowymi o długości 200-210cm
(dopasowana do gabarytów drzwi) z silnikami EC dającymi gwarancję cichej pracy, należy
zastosować sterownik pozwalający na elastyczność pracy kurtyny powinna się ona załączać
razem z otwarciem drzwi czyli współpracować z czujnikiem otwarcia drzwi i 3 stopniową
regulację prędkości obrotowej. Zastosowano kurtynę tzw zimną zasysającą powietrze z
pomieszczenia i dmuchającą w dół aby zminimalizować wejście powietrza zimnego do obiektu
przy otwarciu drzwi.
Obudowa kurtyny ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
1.3) Centrale wentylacyjne:
centrale podwieszane z wymiennikiem ciepła przeciwprądowym z bypassem
n1-w1 przepływ min.500m3/h; wys. ok.31cm; szer. ok. 60cm.; dł. ok. 130cm.
n5-w5 przepływ min.1200m3/h; wys. ok.38cm; szer. ok. 130cm.; dł. ok. 165cm.
n6-w6 przepływ min.300m3/h; wys. ok.31cm; szer. ok. 60cm.; dł. ok. 130cm.
centrale stojące z wymiennikiem ciepła przeciwprądowym
n2-w2 przepływ min.800m3/h; wys. ok.90cm; szer. ok. 68cm.; dł. ok. 115cm.
n3-w3 i n4-w4 przepływ min.500m3/h; wys. ok.70cm; szer. ok. 61cm.; dł. ok. 85cm.
Gabaryty central dopasować do przestrzeni przeznaczonej na centrale
1. Sprawność odzysku ciepła nie mniejsza niż 82%
2. Klasa energetyczna nie gorsza niż A
3. Klasa odzysku ciepła H1
4. konstrukcja central z blachy ocynkowanej z izolacją min 30mm. wełny mineralnej.
5. energooszczędne wentylatory z silnikami EC z niezależnym sterowaniem.
6. Automatyka – panel sterowania z intuicyjnym menu; możliwość ustawienia
harmonogramu na każdy dzień tygodnia z min. 4 indywidualnymi nastawami;
automatyczne odszranianie; kontrola zabrudzenia filtrów.
1.4) Filtr tłuszczowy – kasetowy w obudowie kanałowej dopasowany do zainstalowanej
instalacji, obudowa ze stali nierdzewnej, kaseta – ramka z aluminium wypełnienie z
aluminium.
2) do instalacji wody i kanalizacji
2.1) pompownia – agregat pompujący 2 pompowy do montażu w podłodze z kratką
ściekową, z min. 2 króćcami DN100/150, z możliwością podłączenia wc. zbiornik
hermetyczny o pojemności min.100l. Z syfonem, z rozdrabniaczem, z tablicą
elektroniczną sterującą. Wymiary około 53x58xwys.67-80cm. Pompy z obudową z żeliwa.
2.2) podgrzewacze wody:
podgrzewacze ciśnieniowe elektryczne 30l. i 150l.
- zbiornik zabezpieczony przed korozją wysokiej jakości emalią i anodą magnezową
- możliwość montażu pozioma
- regulacja temperatury w zakresie 30 - 80oC
- wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzewem, system

przeciwzamrożeniowy, sygnalizacja pracy grzałki.
- zawór bezpieczeństwa w komplecie
- gwarancja na zbiornik min. 7 lat
- stopień ochrony IP 24, napięcie 230V, moc ok.1,5-2 kW; poziom mocy akustycznej
min. 15dB
podgrzewacze podumywalkowe elektryczne ok.5l. i ok.15l.
- zbiornik z wysokogatunkowej blachy stalowej zabezpieczony przed korozją wysokiej
jakości emalią i anodą magnezową
- regulacja temperatury w zakresie 30 - 80oC
- wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzewem, sygnalizacja pracy
grzałki.
- gwarancja na zbiornik min. 3 lata
- stopień ochrony IP 24, napięcie 230V, moc 1,5-2 kW; poziom mocy akustycznej 15dB
2.3) Hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę
pod zwijadłem, wersja uniwersalna z możliwością podłączenia w wykonaniu prawym i
lewym.
Ciśnienie pracy 0,2-1,2 MPa
Wykonany z blachy czarnej malowanej farbą fasadową, wąż tłoczny dł. 30m. zgodny z
normą PN EN 694, prądownica zgodna z normą PN EN 671-1 podłączona na stałe do
węża, zamek PATENT, oznakowanie zgodnie z normą PN EN ISO 7010:2012
gaśnica 4 kg standardowa
3) do instalacji centralnego ogrzewania
3.1) Kocioł – kocioł kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy 50kW,
zakres znamionowej mocy cieplnej np. 12-60 kW wg EN ISO 15502-1 dla temp. 50/30 i
dla gazu ziemnego, całkowicie orurowany i okablowany, powierzchnia grzewcza ze stali
nierdzewnej, modulowany palnik niskoemisyjny, pracujący cicho.
Klasa efektywności A
sprawność znormalizowana ok 98%
dopuszczalne ciśnienie robocze 0,4MPa
poziom mocy akustycznej przy znamionowej mocy cieplnej max. 67dB
stopień ochrony IP X4 wg EN 60529
sterownik pogodowy z rozszerzeniami dla sterowania 3 obiegami grzewczymi
wyposażenie dodatkowe kotłów:
sprzęgło hydrauliczne 100kW, zestaw przyłączeniowy z pompą, zawór gazowy
przelotowy, rama montażowa, urządzenie neutralizujące.
3.2) Pompy – elektroniczne regulowane wysokosprawne pompy do obiegu CO, z
równoważeniem hydraulicznym, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem podczas
uruchamiania i normalnej pracy. Z automatycznym wyborem optymalnego punktu pracy,
energooszczędne, z gwarancją min 5 lat.
napięcie 230V ( wydajność i wysokość podnoszenia różna odrębna dla każdej pompy)
4) do instalacji gazu
system bezpieczeństwa instalacji gazowej - pełnoprzelotowy zawór klapowy Mag-3 dn
50; detektor gazu ziemnego DEX; moduł alarmowy akustyczny połączony z układem
automatycznego odcięcia dopływu gazu.

