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OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Ogólna charakterystyka obiektu 

Opisywany obiekt znajduje się na północ od Placu Solidarności, między ograniczającym go od 
zachodu skrzyżowaniem nowoprojektowanej ul. Nowomiejskiej i ciągu pieszego na przedłużeniu ul. 
Jaracza,  
a przylegającą od wschodu Drogą do Wolności. Od północy teren lokalizacji graniczy z działką 
budowlaną 151/23 obr. 068 własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym BPTO Kolonia 
Robotnicza sp. z o.o. Teren lokalizacji obejmuje działki nr 151/24 obr. 068, 143/2 obr. 068, 143/1 obr. 
068, 10/1 obr. 081, 9/9 obr. 081 własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Inwestora - 
Gminy Miasta Gdańska. 

Budynek Europejskiego Centrum Solidarności zajmuje praktycznie całą powierzchnię gruntu 
przeznaczonego pod jego budowę. Fasady wschodnią, południową i fasadę zachodnią umieszczono 
na granicy strefy. W przypadku fasad południowej i wschodniej są to obligatoryjne linie zabudowy 
przewidziane Planem Miejscowym.  Garaż podziemny zrealizowano pod całym budynkiem i wykracza 
on poza jego obrys w kierunku południowym. 

Budynek ECS  przylega parterem oraz trzema wielopiętrowymi klatkami schodowymi w tzw. 
ostrej granicy do działki 0068.151/23. Rozwiązanie to przewidziane w wytycznych konkursowych, 
pozwalało na racjonalne zagospodarowanie pozostałej części kwartału. Główne wejście wraz z 
podjazdem reprezentacyjnym  znajduje się  od strony Drogi do Wolności, a dodatkowe, do sali 
wielofunkcyjnej z ciągu pieszego przyległego do fasady zachodniej. Rozwiązanie to pozwala uniknąć 
zakłócania działania pozostałych bloków funkcjonalnych ECS w przypadku organizowania w sali 
wielofunkcyjnej dużych zgromadzeń. Dojazd gospodarczy i wjazd do parkingu podziemnego, 
wykonano od ul. Nowomiejskiej przebiegającej wzdłuż północno-zachodniej elewacji budynku. 

Wzdłuż Drogi do Wolności w obniżeniu terenu, wykonano pasaż ekspozycyjny przestrzeń dla 
wystawy plenerowej, uzupełniającej program ekspozycyjny ECS. Na znacznej części placu powstałego 
między budynkiem, a obniżeniem pasażu, na stropie garażu podziemnego, wykonano  fontannę. 
Lustro wody wyznaczające powierzchnię placu jest podbudową dla wznoszącej się ponad nią budowli 
Europejskiego Centrum Solidarności. Z poziomu placu, do okalającego go obniżenia spływa kaskada 
wodna. 

 
Powierzchnia terenu lokalizacji                               10.542 m² 
w tym : 
teren przeznaczony Planem Miejscowym  
- pod zabudowę nadziemną                                     7.414 m² 
- z dopuszczoną zabudową podziemną                  3.128 m² 
 
Powierzchnia zabudowy                                      Pz = 6.901,01 m² 
 
Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym               286 
 
 
Powierzchnia netto budynku (wg PN-ISO 9836)                      Pn = 25 328,39 m² 
w tym: 
 
Powierzchnia użytkowa budynku (wg PN-ISO 9836)               Pu = 19 352,29 m² 
 
 Powierzchnia usługowa budynku (wg PN-ISO 9836)              Pus = 1 590,79 m² 
(powierzchnia przeznaczona na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych) 
 
Powierzchnia ruchu budynku                                  Pr = 4 385,31 m² 
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(powierzchnia przeznaczona dla ruchu wewnątrz budynku) 
 
Powierzchnia całkowita                                           Pc =28 988,76 m² 
w tym: 
tarasy                                                                858,58 m² 
część nadziemna                                            19 275,05 m²           
części podziemna                                           8 855,13 m²           
  
Kubatura                                                   K = 198 778,38 m³ 
w tym: 
kubatura części nadziemnej                                  146 887,32 m³ 
kubatura części podziemnej                                  51 891,06 m³ 
 
Układ konstrukcyjny 

 Budynek wykonano w układzie ścian podłużnych przechylonych od pionu o 6.5° i opartych na 
nich stropach w powtarzającym się naprzemiennie rozstawie 1177,5 i 392,5 cm 

 Fundamentowanie bezpośrednie wykonano na płycie fundamentowej żelbetowej 
monolitycznie zespolonej ze ścianami zewnętrznymi, które wraz z płytą tworzą szczelną 
(białą) wannę  

 Ściany zewnętrzne części podziemnej – żelbetowe monolityczne  o zróżnicowanej grubości, 
tworzące wraz z płytą fundamentową wannę szczelną 

 Słupy, ściany konstrukcyjne oraz ściany klatek schodowych części podziemnej – żelbetowe, 
monolityczne 

 Stropy w obszarze całego budynku - monolityczne, żelbetowe  

 Słupy i belki części nadziemnej – monolityczne, żelbetowe 

 Ściany podłużne wewnętrzne i zewnętrzne części nadziemnej monolityczne, żelbetowe o 
zróżnicowanej grubości 

 Klatki schodowe – monolityczne z biegami typu płytowego wylewane na mokro, żelbetowe 

 Fasady przejrzyste zewnętrzne i wewnętrzne – systemowe o konstrukcji aluminiowej, 
podkonstrukcja stalowa 

 Stropodachy - monolityczne żelbetowe w układzie stropodachu odwróconego 

 Świetliki systemowe o konstrukcji aluminiowej - podkonstrukcja stalowa, konstrukcja 
słupowo-ryglowa aluminiowa  

 
Siedziba Instytucji Kultury ECS (dalej również Centrum) powstała w Gdańsku, w dzielnicy 

Śródmieście, na obszarze Młodego Miasta przy placu Solidarności, w pobliżu Bramy nr 2 i Pomnika 
Poległych Stoczniowców. Obiekt zajmuje powierzchnię około jednego hektara i posiada 5 pięter oraz 
podziemny parking o 286 miejscach.  

Do nowego budynku przygotowano ekspozycję stałą, która w przestrzeni sześciu sal 
przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. 
Nad wystawą pracował zespół ECS. Oprócz wystawy stałej w siedzibie Centrum mieści się m.in. 
archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna. Na parterze budynku, swobodnie dostępnym, 
znajduje się całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Oprócz Europejskiego 
Centrum Solidarności w budynku siedziby mają także organizacje pozarządowe. 

Europejskie Centrum Solidarności wykonano jako całkowicie podpiwniczony budynek o 
zmiennej ilości kondygnacji nadziemnych. 

Bryła obiektu składa się z dwóch zasadniczych części: niższej, południowej o wysokości ok. 20 
m i wyższej, północnej sięgającej ok. 30 m. 
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Prowadzący od wejścia głównego, od strony Drogi do Wolności, hall wejściowy zmierza do 
centrum budynku. Wzdłuż hallu zlokalizowane są: restauracja, szatnia, punkt informacyjny z kasą, 
sklep, kawiarnia oraz księgarnia.  
Środkowa część obiektu jest wielkoprzestrzenną halą ogrodu zimowego z zespołem 3 wind i 
ruchomymi schodami prowadzącymi na poziom pierwszej kondygnacji. Tam znajduje się wejście do 
sal ekspozycji stałej poświęconej „Solidarności”. W zachodniej części budynku zlokalizowano salę 
wielofunkcyjną. Architektura budynku umożliwia niezależne użytkowanie sali niepowodujące 
konfliktów z pozostałymi funkcjami Centrum.  
Obok, na I i II piętrze umieszczono wielkoprzestrzenną, otwartą szklaną fasadą na centralną 
przestrzeń obiektu, halę biblioteki. Zimowy ogród jest elementem dominującym w kompozycji 
wnętrza całego obiektu. Zajmuje on centralny obszar ECS i równolegle ustawionymi korytarzami-
szczelinami rozcina strukturę budynku. Surowe, pokryte rdzą cortenowe ściany porasta roślinność, by 
zgodnie z intencją autorów projektu dotrzeć do wszystkich istotnych miejsc Centrum.  
Zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia ekspozycji stałej połączone są systemem 
kładek i schodów, przecinających zielone korytarze penetrującego przestrzeń ogrodu. Obecność 
zieleni złagodzić ma nawiązującą do pejzażu stoczni surową atmosferę wąskich przejść między 
płaszczyznami stalowych blach.  

Na pierwszym piętrze, celowo umieszczona w pobliżu wyjścia z ekspozycji stałej, 
zlokalizowana jest sala im. Jana Pawła II. Odwiedzający Centrum, po zapoznaniu się z historią 
Solidarności, winni znaleźć tam miejsce dla chwili zadumy i refleksji.  
Północną część budynku zajmują na kolejnych piętrach wszystkie pozostałe zespoły funkcjonalne 
Centrum. Przy czym pierwsze piętro budynku w pobliżu biblioteki zajmuje serwerownia i mediateka, 
obok, tuż przy centralnym bloku windowym zlokalizowano bar-kafeterię, a dalej, przy zespole sal 
stałej ekspozycji muzealnej umieszczono jej magazyn.  
Wyżej, na II piętrze wykonano zaplecze biblioteki z magazynem zbiorów i dalej pomieszczenia 
archiwum z czytelnią, magazyny muzeum z wydzielonym magazynem i archiwum chronionymi 
gazową instalacją gaśniczą. Tuż koło wind, w centralnej części piętra zlokalizowano reprezentacyjne 
pomieszczenia biurowe. 
Na III i IV piętrze umieszczono biura ECS, ośrodek badawczo-naukowy, oraz warsztaty pracy twórczej. 
V piętro służy wyłącznie celom technicznym. 

W najwyższym punkcie Centrum, na dachu wschodniego krańca części północnej budynku, na 
wysokości niespełna 28 m wykonano taras widokowy. 

Obsługa budynku odbywa się od strony zachodniej z rozładowni gospodarczej zlokalizowanej 
na parterze budynku, poprzez centralnie umieszczone dwie windy towarowo-osobowe. Podziemie 
gmachu przeznaczone jest dla potrzeb parkingowych ECS i pomieszczeń technicznych. 

 
Analiza techniczna nieruchomości 

 
Opis przyjętych najważniejszych rozwiązań technicznych 
 
Systemy przeciwpożarowe 

Budynek ECS ma charakter wielofunkcyjny i zawiera pomieszczenia o charakterze 
muzealnym, sale wielofunkcyjne, bibliotekę, archiwum, magazyny zbiorów, biura, oraz pomieszczenia 
dedykowane działalności handlowej i gastronomicznej, a także garaż podziemny.  
 
Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje p.poż.: 
1) system sygnalizacji pożaru, 
2) wentylację oddymiającą, 
3) stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, 
4) dźwiękowy systemu ostrzegawczy. 
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Budynek w części kondygnacji nadziemnych na poziomach od „0” do „+4p” kwalifikuje się do 
kategorii ZL I zagrożenia ludzi. 
Zespoły pomieszczeń biurowych na poziomie od „+2p” do „+4p”, kwalifikują się do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III. 
Kondygnacja podziemna garażowa „-1” oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze zaliczają się do 
kategorii produkcyjno-magazynowej „PM”.  
 
Strefy Pożarowe: 
Strefa 1 (ZL I) - obejmująca powierzchnie od poziomu 0 do +4  
- na poziomie „0” komunikację i ogród zimowy, restaurację i jej zaplecze, hall wejściowy, 2 sale 
ekspozycji czasowej, księgarnię i cafe bar, szatnie i zaplecza sanitarne, 
- półpiętro na poziomie „+3 m” – zaplecze socjalne, 
- na poziomie „+1” – 3 sale ekspozycji stałej, czytelnię biblioteki, bar, 4 boksy i salę projekcyjną, 
mediateka, zaplecze sanitarne, pom. biurowe, pracownia konserwacji zbiorów, 
- na poziomie „+2” – 3 sale ekspozycji stałej, czytelnię zbiorów specjalnych, pomieszczenie 
kwarantanny, zaplecze sanitarne, komunikację, pomieszczenia biurowe organizacji pozarządowej, 
czytelnię i bibliotekę, pomosty biblioteki, 
- na poziomie „+3” – 3 pomieszczenia pracowni o charakterze biurowym, sale konferencyjne na 49 
osób, zaplecze socjalne, zespół pomieszczeń biurowych oraz powierzchnię komunikacyjną. 
 

Budynek w całości zabezpieczony jest systemem sygnalizacji pożaru (SSP). Ochronie 
podlegają wszystkie przestrzenie, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia 
wystawiennicze, techniczne, biurowe i socjalne z wyłączeniem toalet i pomieszczeń sanitarno - 
higienicznych. 
Wszystkie pomieszczenia nadzorowane są przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożaru. 
Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony 
zastosowano jako podstawowe zabezpieczenie punktowe czujki dymu, posiadające przydatność do 
stosowania wg. testów pożarowych od TF1 do TF5 oraz czujki liniowe dymu.  
W pomieszczeniach, w których w warunkach naturalnych wystąpi czynnik dymu wykonano czujki 
temperaturowe. 
 
Urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) 
Wykonano system sygnalizacji pożaru pracujący w układzie sieciowym z: 
-   centralą główną z polem obsługi oraz drukarką zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony nr 0.29 
-   podcentralą zlokalizowaną w pomieszczeniu urządzeń technicznych,  
- dwiema centralami dla monitorowania systemu tryskaczowego i hydrantowego zlokalizowanymi w 
pomieszczeniu pompowni p.poż., 
- podcentralą do sterowania systemem oddymiania mechanicznego garażu zlokalizowaną przy szafie 
sterującej systemu wentylacji i oddymiania garażu. 
System sygnalizacji pożaru podłączony jest do systemu wizualizacji oraz do systemu monitoringu. 

Wykonana instalacja jest podłączona do 20 linii dozorowych, do których są podłączone 
adresowalne czujki i ręczne ostrzegacze pożaru oraz liniowe moduły kontrolno-sterujące, 
przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz 
do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Linie typu A 
(pętlowe) dają możliwość przyłączenia do 128 elementów adresowalnych, które mogą dozorować 
obszar do 6 000 m² należący do różnych stref pożarowych. 
 

Główne źródło zasilania dla central instalacji sygnalizacji pożaru jest wyposażone w specjalnie 
przewidziane dla niej zabezpieczenie w miejscu możliwie najbliższym wejścia zasilania do budynku. 
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Wykonane zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów powinno być zdolne do utrzymania instalacji w 
stanie pracy w ciągu co najmniej 30 h, po czym pojemność powinna być wystarczająca do 
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. (przy założeniu, że istnieje stały nadzór 
obiektu i nadzór konserwatorski, a usunięcie uszkodzenia  następuje w ciągu 24h). 
 
Wykonano realizacje niżej wymienionych funkcji przez system SAP:  
- automatyczne uruchamianie samoczynnych urządzeń oddymiających wentylacji pożarowej; 
- automatyczne odblokowanie i otwarcie drzwi i okien do napowietrzania oddymiania; 
- automatyczne uruchamianie samoczynnych urządzeń oddymiania grawitacyjnego kl. 
schodowych; 
- automatyczne załączenie pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 
- automatyczne wstrzymanie pracy systemu wentylacji i klimatyzacji; 
- automatyczne sterowanie klapami p.poż. w instalacjach wentylacji oddymiającej i bytowej; 
- automatyczne odblokowanie systemu zamknięć drzwi ewakuacyjnych; 
- automatyczne otwarcie i zablokowanie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych; 
- automatyczne wysterowanie do poziomu parteru i unieruchomienie urządzeń dźwigowych; 
- kontrola stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego; 
- kontrola stałego urządzenia gaśniczego gazem FM-200; 
- kontrola urządzeń zasilających czujki liniowe i klapy p.poż. 
 

Instalacja tryskaczowa obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem: 
- wydzielonych pożarowo klatek schodowych, w których nie są składowane materiały palne, 
- pionowych wydzielonych pożarowo szybów, szybów dźwigów, w których nie są składowane 
materiały palne, 
- pomieszczeń chronionych przez inne automatyczne urządzenia gazowe tj.: główna serwerownia na 
poziomie +1, archiwum i magazyn zbiorów muzealnych na poziomie +2, 
- wydzielonych pożarowo pomieszczeń technicznych utrzymania ruchu o powierzchni podłogi do 150 
m2,  
- przestrzeni pośrednich między niepalnymi stropami i niepalnymi sufitami podwieszonymi (oraz 
niepalnymi stropami i niepalnymi podłogami podniesionymi) < 0,8 m, pod warunkiem, że w 
przestrzeniach nie znajdują się materiały łatwopalne, a materiały trudnopalne (kable elektryczne) 
występują tylko w takiej ilości, że obciążenie ogniowe nie przekracza 12,6 MJ/m2, a w częściach 
przestrzeni, w których umiejscowione zostało masowanie przewodów obciążenie ogniowe nie 
przekracza 335 MJ na każdą powierzchnię o wymiarach 4x4m. Przy czym zakłada się, że mocowanie 
sufitu zachowuje wymaganą wytrzymałość także w przypadku pożaru, a przejścia pionowych szybów 
kablowych uszczelnione są materiałami niepalnymi. W przypadku gdy w/w przestrzenie między 
stropami a sufitami (lub podłogami) mają wysokość mniejszą niż 300 mm i nie spełniają podanych 
wyżej wymagań, to podzielone są za pomocą przegród budowlanych na sektory o powierzchni do 100 
m2,  
-  wydzielonych pożarowo pomieszczeń elektrycznych o powierzchni podłogi do 60 m2,  
- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (za wyjątkiem szatni) wykonanych z materiałów niepalnych, 
pod warunkiem, że nie ma w nich składowania materiałów palnych. 
 
Zagrożenia pożarowe w obiekcie 
Przestrzenie w obiekcie zostały zakwalifikowane do zagrożeń: 
- przestrzeń podziemnego parkingu - średnie zagrożenie pożarowe OH2  
- pomieszczenia muzeum, sale ekspozycji - średnie zagrożenie pożarowe OH2  
- sale wielofunkcyjne, posiedzeń - średnie zagrożenie pożarowe OH4 
- pomieszczenia bibliotek - średnie zagrożenie pożarowe OH1 
- pomieszczenia handlowe, księgarnie - średnie zagrożenie pożarowe OH3 
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- restauracja - średnie zagrożenie pożarowe OH1 
- pomieszczenia biurowe - średnie zagrożenie pożarowe OH1 
- pomieszczenia techniczne, gospodarcze- średnie zagrożenie pożarowe OH3 
- pomieszczenia magazynowe, hala rozładunku - wysokie zagrożenie pożarowe HHS3 
 
Zasilenie i źródła wody  
Na potrzeby instalacji tryskaczowej wykonano pojedyncze zasilanie wodą o zwiększonej 
niezawodności:  
- jedno niewyczerpywalne źródło wody i dwa urządzenia pompowe.  
Zbiornik wody dla tryskaczy wspólny ze zbiornikiem wody dla hydrantów wewnętrznych. Zapas wody 
na potrzeby hydrantów wewnętrznych wynosi 36 m3.  

Zbiornik ma wspólną ścianę z pompownią pożarową (wspólną dla instalacji tryskaczowej i 
hydrantów wewnętrznych). Zasilanie wodą zbiornika odbywać się będzie poprzez rurociąg o średnicy 
DN 80 mm z sieci wodociągowej zewnętrznej. Zasilanie zbiornika odbywać się będzie poprzez zawory 
pływakowe o działaniu samoczynnym.  
 
Zasilanie energią elektryczną 

Wykonano następujące zasilanie elektryczne pompowni pożarowej: każda z pomp zasilana 
jest przez niezależne źródło energii zgodnie z wymogami VdS CEA. 
Pompa pożarowa główna zasilana jest energią elektryczną odrębnym kablem z rozdzielnicy 
pożarowej z sieci miejskiej sprzed głównego wyłącznika prądu.  
Pompa rezerwowa zasilana jest z agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym - diesla. Ze 
względów eksploatacyjnych tablica elektryczna pompy wspomagającej jest zespolona z tablicą pompy 
pożarowej głównej.  
Kable zasilające niepalne o odporności E 90 z certyfikatem VdS, a sposób ich ułożenia jest zgodny z 
warunkami podanymi w świadectwie dopuszczenia. 
Kable zasilające tablice urządzenia tryskaczowego z dwóch źródeł energii są oddalone od siebie o co 
najmniej 3m. Warunek ten nie dotyczy samego pomieszczenia pompowni pożarowej. 
 
Pompownia pożarowa  

Pompownia tryskaczowa dla obiektu zrealizowana jest  razem z pompownią hydrantową. 
Pompownia zlokalizowana jest na kondygnacji podziemnej przy klatce schodowej KL1. Pompownia 
przyległa dwoma ścianami do zbiorników zapasu wody. Pomieszczenie pompowni posiada 
bezpośrednie wejście z zewnątrz budynku poprzez klatkę schodową KL1. Drzwi do pompowni 
otwierane na zewnątrz, pożarowe, samozamykające, o odporności ogniowej 60 min. 
W pompowni umieszczono: 
- 2 pompy tryskaczowe (główną i rezerwową) z tablicami sterującymi, 
- tablicę sygnalizacji niewłaściwych stanów technicznych,  
- 1 pompę uzupełniającą,  
- 1 zestaw hydrantowy, 
- 2 zbiorniki zalewowe 500l (dla pomp tryskaczowych), 
- 2 agregaty sprężarkowe, 
- stacje zaworów kontrolno-alarmowych, 
- aparaturę kontrolno-pomiarową i sterującą. 
 
Wyposażenie pompowni: 
- oświetlenie podstawowe i awaryjne (ewakuacji, bezpieczeństwa), 
- ogrzewanie do zapewniania temperatury min. +5°C,  
- 2 kratki ściekowe: jedna w korycie ściekowym pod zaworami, druga przy pompach tryskaczowych, 
- wentylacja nawiewno-wyciągowa. 
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Zasilanie wodą 
Zasilanie wodą zbiorników z sieci wodociągowej zewnętrznej rurociągiem o średnicy DN 80 mm. 
Zasilanie zbiornika poprzez 2 zawory pływakowe o działaniu samoczynnym. Źródło wody musi 
zapewniać pełne napełnienie zbiornika w czasie nie dłuższym niż 36 godzin.  
 
Wyposażenie zbiornika wody pożarowej 
Zbiornik o konstrukcji żelbetowej wg projektu konstrukcyjnego, wyposażony jest w: 
- Dwa zawory pływakowe DN50, 
- Przelew DN150, 
- Spust wody ze zbiornika DN50,  
- Właz kontrolny z drabinką stalową do dna zbiornika 60x120cm,  
- Pobór główny wody (osobny dla każdej pompy DN250 i zestawu hydrantowego DN100), 
- Pomiary wydatku pomp tryskaczowych DN150 i zestawu hydrantowego DN80,  
- Sygnalizator obniżenia normatywnego poziomu wody ESP, 
- Odpowietrzenie Ø300. 
 
Przejścia rurociągów położone poniżej poziomu wody poprzez ścianki zbiornika wykonano jako 
szczelne.  
 
Pompy tryskaczowe i pompa uzupełniająca 
Wykonano pompy pożarowe poziome, każda zamocowana na fundamencie z oddzielną tablicą 
kontrolno-sterującą. 
Na potrzeby instalacji tryskaczowej wbudowano pompy o parametrach:  
 
Przyjęto pompy o parametrach pracy: 
- Wydajność              5920 l/min 
- Ciśnienie minimalne     6.56 bar 
- Moc        90 kW 
- Ilość pomp                      2 szt. 
 
Pompa główna z silnikiem elektrycznym zasilona z sieci miejskiej. Pompa rezerwowa z silnikiem 
elektrycznym zasilona z agregatu prądotwórczego. 
 
Pompa uzupełniająca jockey - pionowa z tablicą kontrolno-sterującą wspólną z pompą główną o 
charakterystyce: 
- Wydajność        30 l/min. 
- Ciśnienie         0.8 MPa 
- Moc               1,1 kW 
- Ilość pomp        1 szt. 
 

Sterowanie pompami z zespołu łączników ciśnieniowych, zainstalowanych szeregowo na 
rozdzielaczu, ze zwartymi w stanie spoczynku stykami. Każdy łącznik ciśnieniowy wyposażony jest w 
urządzenie do jego sprawdzania. Załączanie pomp tryskaczowych samoczynne. Zatrzymanie pomp 
tryskaczowych ręczne, start/wyłączenie pompy jockey automatyczne. W pompowni dodatkowy 
łącznik ciśnieniowy uruchomienia agregatu prądotwórczego. 
 
Nastawa presostatów przy spadku ciśnienia w instalacji poniżej wartości:  
- pompa tryskaczowa główna – start: 7,0 [bar] 
- rozruch agregatu prądotwórczego – start: 6,2 [bar] 
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- pompa tryskaczowa rezerwowa – start: 4,7 [bar] 
- pompa tryskaczowa uzupełniająca – start:7,2 [bar] 
- pompa tryskaczowa uzupełniająca – stop: 8,2 [bar] 
 
Ssania pomp tryskaczowych zrealizowano w układzie H, umożliwiającym czerpanie wody przez każdą 
z pomp z dwóch zbiorników.  
Na tłoczeniu pomp tryskaczowych układ do pomiaru wydajności pomp, przewód pomiarowy 
włączony do przewodu tłocznego pod zaworem klapowym. Przewód pomiarowy przewidziany na 
natężenie przepływu równe 1,2-krotnej wartości obliczeniowego natężenia przepływu. Odlot z układu 
pomiarowego do zbiornika wody.  
 
 Podział na sekcje tryskaczowe 
Wykonano 4 sekcje tryskaczowe wodne i 3 sekcje tryskaczowe powietrzne.  
Sekcja tryskaczowa SP1 i SP2 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń garażu podziemnego na poziomie 
-4,50. 
Sekcja tryskaczowa SP3 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń rampy wyładowczej na poziomie +0. 
Sekcja tryskaczowa SW1 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń budynku ECS na poziomie +0 oraz 
przestrzeń półpiętra +3. Podsekcje tryskaczowe SW1b i SW1c obejmują swoim zasięgiem 
pomieszczenia magazynów gospodarczych i pompowni tryskaczowej na poziomie -4,50. 
Sekcja tryskaczowa SW2 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń budynku ECS na poziomie +6 oraz 
pomost biblioteki na poziomie +8,83. 
Sekcja tryskaczowa SW3 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń części niskiej budynku ECS na 
poziomie +12 oraz pomost biblioteki na poziomie +14,83. 
Sekcja tryskaczowa SW4 obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń biurową na poziomie +12. Podsekcja 
tryskaczowa SW4a obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń biurową na poziomie +15,80. Podsekcja 
tryskaczowa SW4b obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń biurową na poziomie +19,60. Podsekcja 
tryskaczowa SW4c obejmuje swoim zasięgiem przestrzeń pomieszczeń technicznych na poziomie 
+23,40. 
Dla sekcji tryskaczowych obejmujących swoim zasięgiem więcej niż 1 kondygnację i więcej niż jedną 
strefę pożarową zastosowano czujniki przepływu w celu dokładniejszego określenia obszaru 
zadziałania instalacji.  
 
Instalacja oddymiania 
Wykonano następujące układy i systemy oddymiania obiektu: 

- mechaniczny strumieniowy dla garażu połączony z bytowym (wentylatory typu JetFan od 
JF-1 do JF-15, oraz rewersyjne wentylatory oddymiające od ODG1 do ODG4), 

- mechaniczny dla atrium, ogrodu zimowego, foyer (dachowe wentylatory oddymiające 
WDA-1 - WDA-11), 

- mechaniczny dla biblioteki (dachowe wentylatory oddymiające od WDB-1 do WDB4, 
wentylator osiowy posadowiony na dachu WD1), 

- mechaniczny dla sal wystawowych na I i II piętrze (jeden wentylator osiowy o symbolu 
projektowym WD-3),  

- mechaniczny dla sal wystawowych na parterze (jeden wentylator osiowy o symbolu 
projektowym WD-4),  

- mechaniczny dla hallu wejściowego, restauracji, księgarni oraz cafebaru (jeden 
wentylator osiowy o symbolu WD-2).  

 
Opis ogólny systemów klimatyzacyjnych  
Każdy z centralnych systemów klimatyzacyjnych wyposażono w indywidualny układ automatyki i 
sterowania. System wykonany jest w oparciu o układy DDC (Direct Digital Control – Bezpośrednie 
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Sterowanie Cyfrowe), dedykowane do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej. Zawiera on 
sterowniki mikroprocesorowe wyposażone w odpowiednie możliwości komunikacyjne, obiektową 
aparaturę kontrolno-pomiarową, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne 
elementy i materiały niezbędne do jego właściwej pracy. System automatyki posiada otwartą 
architekturę wykorzystującą standard komunikacji LonWorks. 
 
Zespoły wentylacji i klimatyzacji zasilane i regulowane są z rozdzielnic automatyki, w których część 
regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci 
rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. Indywidualne urządzenia klimatyzacyjne montowane w 
pomieszczeniach wyposażone są w indywidualne układy regulacji ze sterownikami.  
 
Wszystkie obwody automatyki zapewniają sterowanie lokalne oraz integrację z instalacją centralnego 
nadzoru komputerowego (BMS) instalacji technicznych w budynku. Zarządzanie instalacjami 
technicznymi w budynku oraz wszystkimi urządzeniami realizującymi funkcje sterowania i 
automatycznej regulacji odbywa się za pomocą Centralnego Systemu Zarządzania i Nadzoru. 
Oprogramowanie systemu wraz ze stacjami roboczymi - komputerami PC umożliwia graficzną 
wizualizację instalacji, zarządzanie i nadzór nad układami regulacji i sterowania.  
 
Z układu systemu alarmu pożarowego (SAP) do rozdzielnicy automatyki centrali i wentylatorów 
wyciągowych doprowadzone są przewody sygnalizacyjne, które w momencie wystąpienia pożaru 
przekazują do obwodów sterowania informację, która spowoduje rozpoczęcie sekwencji wyłączenia 
pracy tych urządzeń.  
Równocześnie centrala SAP uruchomia odpowiednie wentylatory oddymiające oraz klapy dymowe, 
pożarowe. 
 
System gaszenia gazem 
Do zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni i magazynów wbudowano efektywny system gaśniczy, 
wykorzystujący środek gaśniczy cechujący się wysoką efektywnością gaszenia, brak pozostałości po 
gaszeniu, brak niebezpieczeństwa dla ludzi i niewielka objętość przy składowaniu. 
 
Zastosowany gaz jest obojętnym gazem gaśniczym. Działanie gaśnicze gazu polega na absorpcji ciepła 
płomienia – w rezultacie temperatura płomienia spada poniżej zapłonu dławiąc ogień. Jest to 
działanie fizyczne, a w mniejszym stopniu chemiczne. Bezpieczeństwo ludzi w trakcie podawania gazu 
gaśniczego zostało potwierdzone badaniami.  
 
Zastosowany gaz gaśniczy można skroplić już przy niewielkich ciśnieniach. Po skropleniu zajmuje 
niewielką objętość w stosunku do postaci gazowej (objętość gazu do cieczy wynosi 1000:1). W trakcie 
gaszenia gaz wypływa przez dysze w postaci gazowej. Efekt gaszenia uzyskuje się poprzez 
równomierne rozprowadzenie środka gaśniczego w pomieszczeniu w czasie pomiędzy 6 a 10 sek. 
 
Instalacja gaśnicza chroni przestrzenie właściwe pomieszczeń (i przestrzeń pod podłogą techniczną w 
przypadku serwerowni) środkiem gaśniczym FM-200.  
 
W strefie gaszenia pomieszczenia serwerów zastosowano następujące środki gaśnicze: 
-butla główna o pojemności 140,0L gaz FM-200 do ochrony przestrzeni właściwej. Na butli 
zamontowano zawór el.-magnetyczny uruchamiany automatycznie z centrali gaszenia. 
-butla dodatkowa o pojemności 40,0L zawiera 16,0 kg gazu FM-200 do ochrony przestrzeni pod 
podłogą. Na butli zamontowano zawór uruchamiany automatycznie przy wypływie gazu z butli 
głównej.  
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W strefie gaszenia pomieszczenia archiwum zastosowano następujące środki gaśnicze: 
-butla główna o pojemności 140,0L zawiera 85,7 kg gazu FM-200. Na butli zamontowano zawór el.-
magnetyczny uruchamiany automatycznie z centrali gaszenia. 
-butla dodatkowa o pojemności 140,0L zawierająca 85,7 kg gazu FM-200. Na butli zamontowano 
zawór pneumatyczny uruchamiany automatycznie przy wypływie gazu z butli głównej.  
 
W strefie gaszenia pomieszczenia  magazyn zasobów zastosowano następujące środki gaśnicze: 
-butla główna o pojemności 140,0L zawierająca 84,2 kg gazu FM-200. Na butli zastosowano zawór 
el.-magnetyczny uruchamiany automatycznie z centrali gaszenia, 
-butla dodatkowa o pojemności 140,0L zawierająca 84,2 kg gazu FM-200. Na butli zamontowano 
zawór pneumatyczny uruchamiany automatycznie przy wypływie gazu z butli głównej. W tym celu 
obie butle połączono elastycznym wężem wyzwalającym. 
 
Każda butla jest wyposażona w manometr stanu napełnienia oraz czujnik ciśnienia przekazujący 
sygnał spadku ciśnienia w butli do centrali gaszenia danego pomieszczenia. Każda centrala gaszenia 
przekazuje sygnały do centrali wykrywania pożaru zainstalowanej na obiekcie jak poniżej: 
- alarm II stopnia – start gaszenia, 
- wyładowanie FM-200 (sygnał z czujnika ciśnienia), 
- uszkodzenie systemu gaszenia FM-200. 
Sygnały są przekazywane w postaci styków NO/NC.  
Butle mocowane są do ścian za pomocą specjalnych obejm.  
 
Systemy elektroenergetyczne 
Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla obiektu ECS. 
Moc obliczeniowa 2 110 kW. 
Moc urządzeń zasilanych rezerwowo z agregatu prądotwórczego 728 kW. 
 
Odbiorniki w obiekcie ECS podzielone zostały na trzy kategorie, z punktu widzenia niezawodności 
zasilania.  
 
Kategoria I obejmuje odbiory wymagające największej pewności zasilania, do których 
zaklasyfikowano urządzenia związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektu i akcją 
ratunkową, jak: oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe, wentylatory oddymiające, pompy 
hydrantowe i tryskaczowe, windy pożarowe, urządzenia DSO. Ponadto do tej kategorii zaliczono 
komputery, pracujące w wewnętrznej sieci strukturalnej.  
 
Kategoria II obejmuje urządzenia elektryczne, warunkujące zachowanie podstawowych funkcji 
obiektu w przypadku zaniku zasilania z sieci miejskiej.  
Są to wszystkie urządzenia instalowane:  
- w zespole funkcjonalno-instalacyjnym sali wielofunkcyjnej,  
- w zespole funkcjonalno-instalacyjnym sal ekspozycyjnych z holem głównym,  
- w pomieszczeniach organizacji pozarządowej,  
oraz urządzenia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji obsługujące te pomieszczenia, a instalowane 
poza nimi, takie jak: źródła ciepła i chłodu (pompy ciepła woda/woda i powietrze/powietrze, agregaty 
skraplające), centrale wentylacyjne, urządzenia instalacji grzewczych i chłodniczych.  
W pozostałej części obiektu do urządzeń kategorii II zaliczono:  
- oświetlenie rezerwowe obejmujące około 30% oświetlenia ogólnego biblioteki i traktów 
komunikacyjnych, – oświetlenie rezerwowe w przestrzeni biurowej, obejmujące jedną lampę 
oświetlenia ogólnego w każdym pomieszczeniu, 
- przewody grzejne na zewnętrznych rurociągach wodnych,  



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
Zał. Nr 5 do SIWZ w postępowaniu  

nr SWZP.0261.2.2018.AL – Opis Budynku ECS 

 

str. 11 

 

- zasilanie serwerowni i pomieszczeń dystrybucyjnych IT. 
 
Kategoria III obejmuje wszystkie pozostałe odbiorniki elektryczne. 
 
Źródła zasilania 
Podstawowym źródłem zasilania odbiorników wszystkich kategorii jest wbudowana, stacja 
transformatorowa abonencka, w której skład wchodzą 4 transformatory 1600kVA, zlokalizowana w 
pomieszczeniach parteru i piwnicy, zasilana z miejskiej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 
SN-15kV. 
Zasilanie stacji z sieci miejskiej realizowane było dwuetapowo.  
Etap pierwszy zasilanie nastąpił jednym zasilaczem SN-15kV, ze stacji transformatorowej T-1247 
„Ubezpieczalnia”. 
Etap drugi zapewnia zasilanie dwustronne, dwoma zasilaczami SN-15kV, nr 1 i nr 2, z dwóch 
niezależnych sekcji GPZ STOCZNIA. W przypadku awarii jednego z zasilaczy sieciowych SN-15kV, po 
zadziałaniu układu samoczynnego załączania rezerwy SZR w wbudowanej rozdzielnicy SN, zasilacz 
sprawny przejmuje całość zasilania.  
W stacji transformatorowej rezerwowane są także transformatory, pracujące parami: transformatory 
Tr11 i TR12 z rozdzielnicami stacyjnymi RNN11 i RNN12 oraz transformatory Tr21 i Tr22 z 
rozdzielnicami RNN21 i RNN22. Każda para transformatorów obciążona jest mocą nieprzekraczającą 
łącznie mocy jednego transformatora. W przypadku awarii jednego z dwóch transformatorów, układ 
samoczynnego załączenia rezerwy SZR przełączy zasilanie dwóch odpowiednich rozdzielnic 
transformatorowych RNN (tj. RNN11 i RNN12 lub RNN21 i RNN22) na zasilanie z jednego 
transformatora, sprawnego. 
Moc obliczeniowa, podstawowa jak i rezerwowa zasilania sieciowego wynosi 2 110 kW, (1000 kW na 
parę transformatorów Tr11 i Tr12 oraz 1 110 kW na parę Tr21 i Tr22). 
 
Źródłami zasilania awaryjnego odbiorników kategorii I są:  
- centrala oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego RE, z własną baterią akumulatorów 
zapewniającą czas pracy przez 2 godziny; centrala zapewnia także monitorowanie zasilania 
(sieć/bateria) oraz monitorowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego, 
- urządzenia zasilania gwarantowanego: 
 UPS1-40kVA, z czasem pracy autonomicznej 60 minut, zasilający centralną serwerownię, 
 UPS2-50kVA, z czasem pracy autonomicznej 15 minut, zasilający sieć komputerową, 
 UPS3-10kVA, z czasem pracy autonomicznej 15 minut, zasilający sieć dozoru TV, 
- spalinowy agregat prądotwórczy 230/400V o mocy 900 kVA zainstalowany w agregatorni, w piwnicy 
(obok stacji transformatorowej, ze wspólnym pomieszczeniem rozdzielni nn), na potrzeby urządzeń 
związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Czas pracy autonomicznej agregatu 8 godzin.  
 
Źródłem zasilania rezerwowego odbiorników kategorii II jest ten sam spalinowy agregat 
prądotwórczy, który zasila urządzenia kategorii I (pożarowe). W przypadku pożaru, sygnał z centrali 
sygnalizacji alarmu pożaru CSAP zablokuje zasilanie urządzeń kategorii II, pozostawiając czynne 
zasilanie urządzeń pożarowych. 
 
Dystrybucja energii elektrycznej 

Wykonano szacht instalacyjny z poziomu piwnic, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia stacji 
transformatorowej i agregatorni, do piątego piętra. Szacht instalacyjny jest poprowadzony pionowo 
przez pomieszczenia na każdym piętrze, przeznaczone do połączenia rozdzielnic piętrowych. 
Pomieszczenie na rozdzielnicę piętrową na parterze, jest zlokalizowane wyjątkowo poza szachtem, a 
linie do rozdzielnicy piętrowej parteru wprowadzone są z piwnicy przez otwór w stropie. 
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Na poszczególnych kondygnacjach, wewnętrzne linie zasilające (WLZ) z rozdzielnic piętrowych do 
rozdzielnic obiektowych (końcowych), układane są poziomo, w przestrzeni między stropem a sufitem 
podwieszonym.  
Ze względu na konstrukcję budynku, WLZ-ty poziome, zasilające rozdzielnice obiektowe na parterze 
układane są w piwnicy. Podobnie, WLZ-ty poziome zasilające rozdzielnice obiektowe na II piętrze, 
układane są na I piętrze. 
W piwnicy, gdzie nie ma sufitów podwieszanych, WLZ-ty układane są pod stropem. 
 
W stacji transformatorowej, agregatorni oraz w pomieszczeniach rozdzielni piętrowych, wbudowane 
są rozdzielnice piętrowe nn szafowe, przyścienne. Pozostałe rozdzielnice, obiektowe i technologiczne, 
wykonano w skrzynkach naściennych lub wnękowych. 
Rozdzielnice, z których zasilane są odbiorniki różnych kategorii, wykonane są jako dwusekcyjne lub 
trójsekcyjne. 
 
Wewnętrzne linie zasilające WLZ 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane są kablami z żyłami miedzianymi, z wyjątkiem linii: 
- do rozdzielnicy RT13 w centrali grzewczo chłodniczej (z pompami ciepła woda/woda), 
- do rozdzielnic piętrowych RP1, RP2, RP3, RP4 (sekcje nr 1), do każdej rozdzielnicy oddzielnie, 
- zasilania rezerwowego z agregatu do rozdzielnic piętrowych RP (do sekcji nr2), grupowo, 
- zasilania gwarantowanego z UPS do rozdzielnic piętrowych komputerowych RK, grupowo, 
które są przewodami szynowymi.  
Linie do urządzeń związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi wykonano przewodami o 
zwiększonej wytrzymałości cieplnej i izolacji nie wydzielającej związków halogenowych, o 
wytrzymałości ogniowej E90. 
 
Współpraca z systemem monitorowania i zarządzania obiektem BMS 
System wykonano w oparciu o współpracę z systemem BMS w następującym zakresie: 
- pomiar energii elektrycznej pobieranej przez Centrum oraz parametrów sieci zasilającej (napięcie, 
 prąd, częstotliwość, współczynnik mocy cosf), 
- położenie styków rozłączników SN w stacji transformatorowej, 
- temperatura transformatorów i prąd obciążenia,  
- temperatura w komorach transformatorowych, 
- agregat prądowy (sygnał zbiorczy z układu producenta), 
- kolejność faz zasilania roboczego i awaryjnego (z agregatu), 
- stan zadziałania ograniczników przepięć, (instalowane są ograniczniki z sygnalizacją zadziałania), 
- położenie styków w układach SZR, 
- pomiary energii grup urządzeń technicznych jak np.: wentylacja, chłodnictwo na potrzeby 
 klimatyzacji, oświetlenie traktów komunikacyjnych (informacje dla służb technicznych obiektu), 
- pomiary energii elektrycznej pobieranej przez lokale wynajmowane (usługi). 
 
Oświetlenie wewnętrzne podstawowe 
Instalacje oświetlenia ogólnego wykonano zgodnie z normą PN-EN 12464-1, z zastosowaniem  
energooszczędnych źródeł światła. W zespołach funkcjonalno-instalacyjnych sali wielofunkcyjnej oraz 
pomieszczeń ekspozycji z holem głównym, wykonano ponadto regulację strumienia świetlnego do 
aktualnych potrzeb.  
Oświetlenie zasilane jest z rozdzielnic obiektowych.  
W zespole funkcjonalno-instalacyjnym pomieszczeń ekspozycji z holem głównym, wykonano 
sterowanie oświetlenia centralne, z systemowego układu sterowania oświetleniem, a w zespole sali 
wielofunkcyjnej z systemowego układu audiowizualnego, objętego oddzielnym opracowaniem.  



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
Zał. Nr 5 do SIWZ w postępowaniu  

nr SWZP.0261.2.2018.AL – Opis Budynku ECS 

 

str. 13 

 

Oświetlenie garażu podziemnego, zasilane z dziewięciu rozdzielnic obiektowych (R11-R19), 
sterowane jest sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy R16. Sterowane są grupowo: trakty 
komunikacyjne oraz miejsca postojowe.  
W pozostałych pomieszczeniach – sterowanie oświetlenia wykonano jako ręczne, lokalne.  
 
Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe  
Oświetlenie ewakuacyjne traktów komunikacyjnych i stref otwartych realizowane jest wybranymi 
oprawami oświetlenia podstawowego. Zasilanie tych opraw w programie ewakuacyjnym zapewnia 
centralna bateria akumulatorów w centrali oświetlenia ewakuacyjnego RE. Centrala oświetlenia 
ewakuacyjnego RE umożliwia ponadto monitorowanie: baterii akumulatorowej oraz indywidualnie 
każdej lampy, przez współpracujące z nią strefowe rozdzielnice oświetleniowe, rozmieszczone po 
jednej na każdej kondygnacji.  
Oświetlenie kierunkowe zainstalowano na trasach ewakuacyjnych w budynku. 
Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego następuje samoczynnie po zaniku napięcia w 
sieci oświetlenia ogólnego. 
 
Oświetlenie zewnętrzne 
Oświetlenie zewnętrzne obejmuje oprawy poza budynkiem, wbudowane w urządzenia terenowe 
(murki, schody, ławki), jak i latarnie na słupach stalowych. 
Oświetlenie to zasilane jest z rozdzielnicy oświetlenia terenu RT11, zainstalowanej w piwnicy, ze 
sterowaniem centralnym, samoczynnym, przez zegar astronomiczny, wieczorowym i całonocnym. 
 
Uziemienia i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych 
Dla potrzeb przedmiotowego zakresu wykonano: 
- uziom fundamentowy kratowy z płaskownika stalowego FP25x4, pod płytą fundamentową, ułożony 
w 
 warstwie podbudowy z chudego betonu, 
- połączenia wyrównawcze w piwnicy, z płaskownika salowego FP/o25x4, ułożonego wokół ścian 
garażu 
podziemnego, do którego przyłączone są: uziom fundamentowy, uziemienie stacji 
transformatorowej, metalowe pancerze elektroenergetycznych kabli zasilających SN, metalowe 
rurociągi instalacji sanitarnych. 
 
Od uziomu wykonane zostały wypusty:  
- do złączy kontrolnych instalacji odgromowej w studniach gruntowych, 
- dwa do pomieszczenia SN i dwa do pomieszczenia nn stacji transformatorowej. 
 
Instalacja odgromowa  
Połączenia wyrównawcze w płycie stropowej poziomu (0.00) wykonano po obwodzie budynku, z 
płaskownika stalowego FP25x4, połączone z uziomem fundamentowym. 
Połączenie uziomu fundamentowego z połączeniami wyrównawczymi zapewniają płaskowniki 
stalowe układane w żelbetowych elementach budynku, od dachu od poziomu zerowego i 
przedłużone do uziomu fundamentowego układanego w podbudowie z chudego betonu. Płaskowniki 
te wykorzystane są także na tych odcinkach jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej. 
 
 
Systemy wentylacji i klimatyzacji 

Obiekt składa się z kilku technologicznie wyodrębnionych grup pomieszczeń. Każda z nich 
różni się od siebie sposobem użytkowania oraz wymogami normowymi i technologicznymi. W 
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związku z tym, wykonano kilka odrębnych systemów wentylacji i klimatyzacji obsługujących 
określone grupy pomieszczeń. 
 
 Przyjęto rozwiązania o bardzo dużej energooszczędności w eksploatacji budynku, co 
przekłada się na niestandardowe rozwiązania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania: 

 pomieszczenia o dużej kubaturze i dużej ilości osób (sale wystawowe, czytelnia ogród zimowy) 
oparto o klimatyzację centralną z funkcją ogrzewania powietrznego - pompy ciepła powietrze-
powietrze, 

 pomieszczenie biurowe oparto o system wentylacji nawiewno-wyciągowej z indywidualnymi 
układami - aktywne belki chłodzące, 

 pomieszczenia technologiczne (serwerownie) wyposażone są w indywidualnie regulowane 
układy chłodzące – splity freonowe, 

 źródłem ciepła technologicznego i chłodu dla klimatyzacji części biurowej są zespoły pomp 
ciepła grunt-woda, pozostałe układy chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem, 

 wszystkie centrale nawiewno-wyciągowe posiadają odzysk ciepła, 

 w celu zwiększenia powierzchni użytkowej obiektu wszystkie urządzenia wentylacyjne i 
klimatyzacyjne posadowione są na dachach oraz w wydzielonych pomieszczeniach 
technicznych na V kondygnacji. 

 
Dzięki przyjętym rozwiązaniom możliwe jest uzyskanie: 

 spełnienia właściwych norm, przepisów i wymogów Inwestora, 

 właściwej czystość powietrza w pomieszczeniach, 

 utrzymania założonych parametrów hydrotermicznych powietrza, 

 odpowiednich przepływów i rozdziały powietrza w pomieszczeniach, 

 elastycznego sterowania systemami i parametrami z BMS, 

 oszczędności w inwestycji i eksploatacji instalacji. 
 
Przyjęto następujące rozwiązania i parametry instalacji wentylacji i klimatyzacji: 
 
Praca podstawowa instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykonywana jest przez  24h/dobę  
- z możliwością przejścia urządzeń w tryb pracy dyżurnej poza godzinami pracy obiektu, z wydatkami 
nie większymi niż 50% wartości projektowanych. 
 
Praca pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych wykonywana jest  24h/dobę. 
 
SALE WYSTAWOWE STAŁE, CZASOWE I SALA JP II 

Sale wystawowe oraz sala Jana Pawła II klimatyzowane są za pomocą kompaktowych central, 
które stanowią same w sobie kompletny system klimatyzacyjny (klimatyzacja, dogrzewanie 
powietrzne). Oznaczono je symbolami N1W1, N2W2 oraz N3W3. Centrale te wyposażone są w 
wymiennik krzyżowy oraz odwracalną pompę ciepła (typu powietrze-powietrze), a ponieważ nie 
korzystają z żadnych zewnętrznych mediów (za wyjątkiem energii elektrycznej) nie są, więc 
wyposażone ani w nagrzewnicę, ani w dodatkową chłodnicę. Centrale wentylacyjne posiadają wysoce 
sprawną pompę ciepła, w której cała moc pobierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w 
okresie grzewczym. Współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła (COP) jest zbliżony do 5 
tzn. że z 1 kW pobieranej mocy elektrycznej uzyskuje się około 5 kW mocy cieplnej. Wymiennik 

krzyżowy nie pobiera energii i odzyskuje od 50 do 70% ciepła (w zależności od t). Latem pompa 
ciepła pracuje w trybie rewersyjnym chłodząc powietrze. 
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Przepustnice wewnątrz central wyposażone w siłowniki elektryczne sterowane z systemu 
automatyki, zapewniają mieszanie powietrza recyrkulacyjnego i świeżego. Pomiar jakości powietrza 
dla sal dokonywany jest przez czujniki jakości powietrza. Czujnik jakości powietrza jest zainstalowany 
na kanale zbiorczym wyciągu centrali i wpływa na stopień otwarcia przepustnic świeżego powietrza. 
Latem przy zadziałaniu czujnika jakości powietrza centrala przechodzi z układu PRS w tryb pracy 
standardowy. Filtracja z zastosowaniem filtrów EU7 na nawiewie i EU4 na wyciągu z presostatem 
kontroli zanieczyszczenia z zestykiem elektrycznym dostosowanym do systemu sygnalizacji na 
odległość. Wbudowany system automatyki mikroprocesorowej ze sterowaniem pompy ciepła, 
siłowników recyrkulacji i świeżego powietrza z uwzględnieniem funkcji free-cooling, zabezpieczenie 
przeciwzamrożeniowe, wyłączenie od czujnika dymu. System zapewnia sygnalizację alarmów 
zanieczyszczenia filtrów, przeciwzamrożeniowy, awarii silników.  
 Rozprowadzenie powietrza w każdym z pomieszczeń następuje za pomocą nawiewnych 
przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni podsufitowej. Instalacja zakańczana jest 
poprzez podłączenie przy użyciu elastycznego przewodu tłumiącego, nawiewnika wirowego 
wyposażonego w siłownik woskowy zmieniający ustawienie łopatek w zależności od temperatury 
powietrza nawiewanego. Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem podwieszanego sufitu 
ażurowego przez, który powietrze dostaje się do przestrzeni nadsufitowej, skąd poprzez kanały 
wywiewne i kraty wyciągowe wykonane z blachy grubości min. 0,8mm trafia do centrali 
wentylacyjnej (instalacja wyciągu bytowego służy również do wentylacji oddymiającej w salach 
wystawowych).  
 Ponieważ pojedyncza centrala obsługuje do trzech sal wystawowych na jednej kondygnacji, 
mogą występować nieznaczne różnice w chwilowych zyskach ciepła i co za tym idzie wahania 
temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu. W celu wyeliminowania powyższego zjawiska wykonano 
na przewodach nawiewnych regulatory typu VAV (system o zmiennej regulacja wydatku) 
ograniczające ilość nawiewanego powietrza do sali o chwilowych niższych zyskach ciepła. Na 
przewodach wywiewnych również zamontowano regulatory typu VAV nadążne za regulatorami na 
nawiewie. VAV-y na kanałach nawiewnych i wyciągowych są zasilane i sterowane z rozdzielnic 
central. 
 Ponadto system zarządzania budynkiem tzw. BMS umożliwia zmianę nastaw temperatury 
nawiewu powietrza z centrali oraz nastaw temperatur wyciągu z pomieszczeń wpływających na 
stopień otwarcia VAV-ów. BMS ma również możliwość zmiany nastaw wydatku powietrza centrali w 
zależności od pory dnia lub „zajętości” pomieszczeń. 
Nawilżanie sal w okresie zimowym realizowane jest za pomocą specjalizowanych nawilżaczy 
powietrza. 
 
SALA WIELOFUNKCYJNA, GARDEROBA, REŻYSERKA, PROJEKTORNIA ORAZ KABINY TŁUMACZY 

Sala wielofunkcyjna posiada szczególną charakterystykę obciążenia cieplnego niemalże 
niezależnego od parametrów termicznych powietrza zewnętrznego. Wynika to z faktu, że 
podstawowe zyski ciepła pochodzą od przebywających w sali ludzi i oświetlenia, a zyski od 
nasłonecznienia i temperatury zewnętrznej ze względu na brak okien są bardzo małe. W związku z 
tym również w okresie zimowym przy pełnym obciążeniu sali istnieje konieczność odprowadzania 
zysków ciepła i nawiewania powietrza o temperaturze niższej niż panująca w sali. W okresie 
zimowym przy częściowym zapełnieniu sali istnieje z kolei konieczność dogrzewania sali nawiewanym 
powietrzem. W związku z powyższym, dla amfiteatralnej sali widowni zastosowano układ klimatyzacji 
centralnej z dogrzewaniem powietrznym o symbolu projektowym N7W7, oparty o zblokowaną 
centralę nawiewno-wyciągową z rekuperatorem (pompa ciepła powietrze-powietrze z dodatkowym 
modułem skraplającym). Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. Dzięki zmiennemu 
stopniowi recyrkulacji jest możliwe bardzo szybkie nagrzewanie lub ochłodzenie sali.  

Ze względu na dużą wysokość sali i trudności z uzyskaniem równomiernego rozkładu 
temperatur w strefie przebywania ludzi przy chłodzeniu i ogrzewaniu powietrznym wykonano 
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rozpływ powietrza dolny sprawdzony w praktyce w wielu salach tego typu. Główny nawiew odbywa 
się poprzez specjalne nawiewniki podłogowe. Wyciąg natomiast zrealizowany jest wywiewnikami 
montowanymi pod stropem sali. Nawiewniki podłogowe z wirowym kierunkiem wypływu powietrza 
charakteryzują się znacznym stopniem indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury w 
strefie przebywania ludzi. Zamontowano je w stopniach pod siedziskami w uprzednio 
przygotowanych otworach montażowych w płycie żelbetowej. Pod posadzką wykonana jest 
ciśnieniowa komora rozprężna, do której doprowadzane jest powietrze klimatyzowane. Dla sceny 
wykonano również nawiewniki podłogowe montowane nad mniejszą komorą rozprężną 
zlokalizowaną pod sceną. Dla proscenium wykonano nawiewniki wirowe. 
Pod salą wielofunkcyjną zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze, które funkcjonalnie połączone 
jest z salą wielofunkcyjną. W związku z powyższym powietrze świeże nawiewane jest do tego 
pomieszczenia poprzez anemostaty również z systemu N7W7 poprzez podpięcie kanału nawiewnego 
do głównej komory rozprężnej. Wyciąg natomiast realizowany jest w oparciu o wentylator kanałowy 
oznaczony w symbolem WT7. Wyrzut powietrza z tego wentylatora usytuowano przy bramie 
wjazdowej w garażu. 
 
Zalety przyjętego systemu klimatyzacji to: 

 zapewnianie właściwych parametrów hydrotermicznych, pozwalających utrzymać warunki 
komfortu cieplnego w strefie przebywania ludzi, 

 mała bezwładność cieplna, pozwalająca na bardzo szybkie nagrzanie bądź ochłodzenie sali po 
okresie przerwy, 

 zastosowanie nawiewu bezpośrednio w strefę przebywania ludzi oraz praca w większości na 
powietrzu świeżym zapewniają bardzo dobre samopoczucie osób. 

 
Wentylacja garderoby oparta jest o zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% 
ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o symbolu N12W12. Centralę wentylacyjną 
zlokalizowano na dachu budynku. Wyposażona jest ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy 
wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 

45C/35C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali 
wentylacyjnej N12W12 przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20oC. 
W okresie letnim natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże 
powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. Rozprowadzenie 
powietrza w powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą nawiewnych przewodów 
wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni sufitowej, na których końcach zainstalowane są 
nawiewniki wirowe. Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem kratek wyciągowych. 

Wyciąg z łazienek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń garderoby 
realizowany jest w oparciu o odrębną centralę nawiewno wyciągową NW1WW1 (centrala ta 
obsługuje również sanitariaty w innych częściach budynku). Centrala wentylacyjna NW1WW1 
posadowiona jest na dachu w części wysokiej budynku. Napływ powietrza z pomieszczeń przyległych 
poprzez transferowe kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. 
Pomieszczenia garderoby wyposażono również w niezależny system klimatyzacji freonowej typu split. 
Klimatyzatory oznaczono w symbolami KF. Klimatyzatory freonowe montowane są w suficie 
podwieszanym. Skraplacz freonowy (oznaczenie projektowe SKR1) jest podwieszony w garażu. 

Wentylacja reżyserki, projektorni oraz kabin tłumaczy oparta jest o zblokowany zespół 
nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o symbolu 
N10W10. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. Wyposażona jest ona w bloki 
filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura 

medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją 
wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N10W10 zastosowano izotermiczny nawiew 



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
Zał. Nr 5 do SIWZ w postępowaniu  

nr SWZP.0261.2.2018.AL – Opis Budynku ECS 

 

str. 17 

 

świeżego powietrza o temperaturze 20oC. W okresie letnim natomiast powyższa centrala 
wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej 
temperatury zewnętrznej. Rozprowadzenie powietrza w powyższych pomieszczeniach następuje za 
pomocą nawiewnych przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni sufitowej na których 
końcach zainstalowane są nawiewniki. Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem 
anemostatów wyciągowych. 

Ponadto w pomieszczeniu projektorni wykonano zespół nawiewny o symbolu N13+HE13 
składający się z wentylatora nawiewnego, nagrzewnicy elektrycznej i filtra kieszeniowego. Jest to 
zespół nawiewu kompensacyjnego współpracujący z wentylatorami chłodzącymi lampy projektorów. 
Prędkość obrotowa, a co za tym idzie wydatek wentylatora zespołu nawiewnego sterowany jest 
poprzez falownik i dostosowany jest do ilości aktualnie pracujących wentylatorów schładzających w 
projektorach (wentylatory chłodzące lampy w projektorach dostarczane są razem z projektorami). 
Ponadto wykonano wywiewną instalację kanałową razem z przepustnicami odcinającymi z 
siłownikami niezbędną do podłączenia wentylatorów schładzających lampy projektorów.  

 Powyższe pomieszczenia wyposażone zostały również w niezależny system klimatyzacji 
freonowej ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRV). Klimatyzatory oznaczono w 
symbolami KF. Klimatyzatory freonowe montowane są w suficie podwieszanym lub na ścianach 
pomieszczeń (zależnie od aranżacji wnętrz). Skraplacz freonowy (oznaczenie VRV3) posadowiony jest 
na dachu budynku. 
 
HALL WEJŚCIOWY, ATRIUM, OGRÓD ZIMOWY, SZATNIA 

Hall wejściowy, atrium oraz ogród zimowy z komunikacją, klimatyzowane są za pomocą 
kompaktowych central, które stanowią same w sobie kompletny system klimatyzacyjny (klimatyzacja, 
dogrzewanie powietrzne). Centrale oznaczono symbolami N4W4, N5W5 oraz N6W6. Zostały one 
zlokalizowane na dachu budynku. Dzięki zmiennemu stopniowi recyrkulacji w powyższych centralach 
jest możliwe bardzo szybkie nagrzewanie lub ochłodzenie wyżej wymienionych pomieszczeń.  
Główny nawiew do pomieszczeń hallu, atrium oraz ogrodu zimowego odbywa się poprzez nawiewniki 
dyszowe nastawne z siłownikami oraz nawiewniki szczelinowe kierujące świeże powietrze 
bezpośrednio w rejon przebywania ludzi. Wyciąg natomiast zrealizowany jest centralnie przez kraty 
wywiewne (osiatkowane), które zamontowane są do stropodachu na ostatniej kondygnacji (N4W4, 
N5W5) oraz przez ścienną kratę wywiewną (N6W6).  

Ponadto, aby przeciwdziałać ewentualnemu wykraplaniu się pary wodnej z powietrza na 
świetlikach dachowych w okresie niskich temperatur zewnętrznych, wykonano zmienny stopień 
recyrkulacji powietrza (w centralach N4W4, N5W5 oraz N6W6). 
W zależności od wilgotności powietrza w przestrzeniach holu i komunikacji (wilgotność mierzona na 
wyciągu w centrali wentylacyjnej przez wbudowany higrostat) zwiększa udział powietrza świeżego w 
powietrzu obiegowym tak, by nie dopuścić do stanu punktu rosy.  

Ponadto wykonano dodatkowy system wentylacji grawitacyjnej przewietrzający kubaturę 
atrium i ogrodu zimowego, który jest załączany przez obsługę z systemu BMS (z równoczesnym 
wyłączeniem systemów wentylacji mechanicznej) przy sprzyjających warunkach temperaturowych 
powietrza zewnętrznego zapewniających tzw. ciąg kominowy. W tym celu zastosowano otwierane 
świetliki dachowe z siłownikami oraz fragmenty rozszczelnianej elewacji (okna z siłownikami). 
Wentylacja szatni oparta jest o kanałowy wentylator wyciągowy (symbol WWSZ). Wentylator 
wyciągowy umieszczono na V piętrze w pomieszczeniu technicznym. Wyciąg realizowany jest przez 
kratki wywiewne, które zamontowane są na kanale wentylacyjnym. Napływ powietrza do szatni 
następuje bezpośrednio z hallu wejściowego. 
 
BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ 

Wielopoziomowa biblioteka z czytelnią klimatyzowana jest za pomocą kompaktowej centrali 
klimatyzacyjnej, która sama w sobie stanowi kompletny system klimatyzacyjny (klimatyzacja, 
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dogrzewanie powietrzne). Centralę oznaczono w symbolem N8W8. Urządzenie to nie korzysta z 
żadnych zewnętrznych mediów (za wyjątkiem energii elektrycznej). Centrala została zlokalizowana na 
dachu budynku. Dzięki zmiennemu stopniowi recyrkulacji w powyższej centrali jest możliwe bardzo 
szybkie nagrzewanie lub ochłodzenie pomieszczeń biblioteki.  

Rozprowadzenie powietrza następuje za pomocą nawiewnych przewodów wentylacyjnych, 
na których to końcach zainstalowane są kratki nawiewne z kierowanymi lamelkami w pionie i 
poziomie oraz dyszowe nawiewniki dalekiego zasięgu. Część dysz wyposażona jest w siłowniki 
zmieniające kierunek nawiewu. Wyciąg powietrza jest realizowany na dwóch poziomach biblioteki z 
wykorzystaniem krat wyciągowych z regulacyjną płytą perforowaną montowanych na kanałach 
wentylacyjnych, poprzez które powietrze transportowane jest bezpośrednio do centrali 
wentylacyjnej. 
 Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach biblioteki w okresie zimowym jest realizowane 
centralnie za pomocą zewnętrznego stacjonarnego nawilżacza parowego zlokalizowanego na dachu, 
o symbolu HU-40 z lancą parową montowaną w kanale nawiewnym. Pomiar wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu realizowany jest przez higrostat kanałowy zamontowany w kanale wyciągowym.  
 
PRACOWNIE DIGITALIZACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW 

Wentylacja pomieszczeń pracowni digitalizacji zbiorów oraz konserwacji zbiorów oparta jest 
o indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza 
świeżego. Wykonano zespół o symbolu N9W9. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu 
budynku. Wyposażona jest ona w blok filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową 

nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w bloki 
wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N9W9 
przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20oC. W okresie letnim 
natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o 
temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. Rozprowadzenie powietrza w 
powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą nawiewnych przewodów wentylacyjnych, 
prowadzonych w przestrzeni sufitowej na których końcach zainstalowane są nawiewniki szczelinowe. 
Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem elastycznych przewodów tłumiących 
bezpośrednio z przestrzeni międzystropowej (sufit z fragmentami ażurowymi).  

Ponadto powyższe pomieszczenia posiadają niezależne systemy klimatyzacji freonowej ze 
zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRV). Klimatyzatory oznaczono symbolami KF. 
Klimatyzatory freonowe montowane są w suficie podwieszanym lub na ścianach pomieszczeń. 
Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów 
kanalizacyjnych. Skraplacz freonowy (oznaczenie VRV3) posadowiony został na dachu budynku.  
 
ZAPLECZE SOCJALNE (PÓŁPIĘTRO NA POZIOMIE +3) 

Wentylacja pomieszczeń zaplecza socjalnego zlokalizowanego na poziomie +3 oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu N11W11. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. 
Wyposażona jest ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową 

nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w bloki 
wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej N11W11 
przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20oC. W okresie letnim 
natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o 
temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. Rozprowadzenie powietrza w 
powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą nawiewnych przewodów wentylacyjnych, 
prowadzonych w przestrzeni podstropowej, na których końcach zainstalowano anemostaty 
nawiewne. Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem anemostatów wyciągowych.  
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Wyciąg z łazienek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szatni pracowniczych 
realizowany jest w oparciu o odrębną centralę nawiewno-wyciągową NW1WW1 (centrala ta 
obsługuje również sanitariaty w innych częściach budynku). Zblokowana centrala wentylacyjna 
NW1WW1 posadowiona jest na dachu budynku. Napływ powietrza do sanitariatów następuje z 
pomieszczeń przyległych poprzez transferowe kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. Wentylacja 
wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE  

Wentylacja łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych na parterze w bezpośrednim 
sąsiedztwie atrium realizowana jest w oparciu o odrębną centralę nawiewno wyciągową NW1WW1 
(centrala ta obsługuje również sanitariaty w innych częściach budynku tj. WC w garderobach, WC na 
zapleczu pracowniczym, oraz WC przy pracowniach digitalizacji i konserwacji zbiorów). Zblokowana 
centrala wentylacyjna NW1WW1 posadowiona została na dachu budynku. Wyposażona została ona 
w bloki filtrowania powietrza, krzyżowy wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną 

(temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C), oraz w bloki wentylatorów z płynną 
regulacją wydajności. Doprowadzenie powietrza do WC następuje za pomocą nawiewnych 
przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni podstropowej na których końcach 
zainstalowane są anemostaty nawiewne. Wyciąg powietrza realizowany jest z wykorzystaniem 
anemostatów wyciągowych. Dodatkowy napływ powietrza następuje z pomieszczeń przyległych 
poprzez transferowe kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. Wentylacja wyciągowa pracuje w 
sposób ciągły. 
 
RESTAURACJA 

Wentylacja restauracji (z centralnym ochładzaniem powietrza) na parterze oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu NW2WW2. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w 
pomieszczeniu technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy 

wymiennik ciepła, nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C), 

chłodnicę wodną (temperatura medium zasilającego chłodnicę 7C/12C) oraz w bloki wentylatorów 
z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW2WW2 przewidziano 
izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze do 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez 
przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, natomiast 
centrala dostarcza do pomieszczenia, przefiltrowane i odpowiednio ochłodzone świeże powietrze 

(min. temp. nawiewu +16C). W ten sposób następuje odebranie zysków ciepła z restauracji. Nawiew 
powietrza do sali restauracyjnej następuje centralnie za pomocą nawiewników wirowych z 
siłownikiem woskowym, wyciąg poprzez kraty wyciągowe usytuowane nad ażurowym sufitem 
podwieszanym. Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypływu powietrza charakteryzują się znacznym 
stopniem indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury w strefie przebywania ludzi. 

Wyciąg z WC dla klientów restauracji realizowany jest w oparciu o indywidualny wentylator 
kanałowy o symbolu projektowym WWT2. Wentylator ten zlokalizowano na V piętrze w 
pomieszczeniu technicznym. Doprowadzenie powietrza do WC następuje za pomocą nawiewnych 
przewodów wentylacyjnych (z systemu NW2WW2) na końcach których zainstalowane są anemostaty 
nawiewne. Dodatkowy napływ powietrza następuje z pomieszczeń przyległych poprzez transferowe 
kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
ZAPLECZE RESTAURACJI  

Wentylacja pomieszczeń zaplecza restauracji (z centralnym ochładzaniem powietrza) oparta 
jest o zespół nawiewny NW3 oraz zespół wyciągowy WW3 pracujący z 100% ilością powietrza 
świeżego oraz o dwa okapy nawiewno-wyciągowe obsługiwane przez wyciągowe wentylatory 
specjalistyczne (symbole projektowe WWO1 i WWO2). Centrale wentylacyjne (jedna nad drugą) 
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zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (pomieszczenie techniczne na V 
kondygnacji). Wyposażone zostały w bloki filtrowania powietrza, nagrzewnicę wodną (temperatura 

medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C), chłodnicę wodną (temperatura medium zasilającego 

chłodnicę 7C/12C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. Dwa wentylatory 
wyciągowe WWO1 i WWO2 podwieszono do stropu w pomieszczeniu technicznym na V kondygnacji 
budynku. Tłumiki akustyczne, które zamontowano na kanałach wyciągowych systemów WWO1 i 
WWO2, umożliwiają mycie kulis tłumiących – są to tzw. tłumiki w wykonaniu higienicznym.  
 W okresie zimowym, jak i letnim centrala wentylacyjna dostarcza do pomieszczeń 

przefiltrowane świeże powietrze ogrzane/schłodzone do temperatury 18C. W ten sposób następuje 
odebranie zysków ciepła z zaplecza restauracji. Jako zakończenie instalacji wykonano okapy 
nawiewno-wyciągowe, nawiewniki wirowe i anemostaty nawiewne oraz wyciągowe.  
Pomieszczenie łazienki zlokalizowane na zapleczu kuchni posiada indywidualną wentylację 
mechaniczną wyciągową opartą o wentylator wyciągowy oznaczony symbolem WWT2. Napływ 
powietrza następuje przez podcięcie w drzwiach lub przez kraty kontaktowe z przyległych 
pomieszczeń. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły.  
 
MUSEUM STORE 

Wentylacja pomieszczenia Museum Store na parterze oparta jest o indywidualny zblokowany 
zespół nawiewno wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o 
symbolu NW4WW4. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w pomieszczeniu 
technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, 

kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w 
bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej 

NW4WW4 przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20C. Pokrycie 
strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie 
letnim natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza do nawiewników wirowych 
przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 
Wyciąg następuje poprzez kraty wyciągowe usytuowane w przestrzeni między stropowej. 

Ponadto powyższe pomieszczenie posiada niezależny system klimatyzacji w oparciu o 
klimakonwektory wentylatorowe. Klimakonwektory oznaczono symbolami KL. Klimakonwektor jest 
urządzeniem o stosunkowo prostej konstrukcji, zawierającym filtr powietrza, wentylator i chłodnicę 
powietrza. Chłodnica zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 7⁰C / 12⁰C. Źródłem 
chłodu technologicznego dla klimatyzacji typu FanCoil są zespoły pomp ciepła grunt-woda. 
Klimakonwektory te zamontowane są ponad ażurowym sufitem podwieszanym. Skropliny 
odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. 

Z klimakonwektorów powietrze obiegowe nawiewane jest do sali przez nawiewniki wirowe. 
Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypływu powietrza charakteryzują się znacznym stopniem 
indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury w strefie przebywania ludzi. Powrót 
powietrza recyrkulacyjnego do klimakonwektora następuje bezpośrednio poprzez ażurowy sufit 
podwieszany. 
 
Kawiarnia Corten Cafe 

Wentylacja pomieszczenia kawiarni na parterze oparta jest o indywidualny zblokowany 
zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o 
symbolu NW5WW5. Centralę wentylacyjną zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na Vp. 
Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową 

nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w bloki 
wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW5WW5 
przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20⁰C. Pokrycie strat ciepła 
przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, 
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natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza do nawiewników wirowych przefiltrowane 
świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 

Ponadto powyższe pomieszczenie posiada system klimatyzacji w oparciu o klimakonwektory 
wentylatorowe. Klimakonwektory oznaczono symbolami KL. Klimakonwektor jest urządzeniem o 
stosunkowo prostej konstrukcji, zawierającym filtr powietrza, wentylator i chłodnicę powietrza. 
Chłodnica zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 7⁰C / 12⁰C. Klimakonwektory te 
zamontowane są ponad ażurowym sufitem podwieszanym. Skropliny odprowadzone grawitacyjnie 
lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. 

Z klimakonwektorów powietrze obiegowe nawiewane jest do sali przez nawiewniki wirowe. 
Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypływu powietrza charakteryzują się znacznym stopniem 
indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury w strefie przebywania ludzi. Powrót 
powietrza recyrkulacyjnego do klimakonwektora następuje bezpośrednio poprzez ażurowy sufit 
podwieszany. 

Wyciąg z WC dla pracowników realizowany jest w oparciu o odrębną centralę nawiewno 
wyciągową NW1WW1 (centrala ta obsługuje również sanitariaty w innych częściach budynku). 
Napływ powietrza następuje z pomieszczeń przyległych poprzez transferowe kratki drzwiowe lub 
podcięcia w drzwiach. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
KOMUNIKACJA W REJONIE KLATKI SCHODOWEJ K2,  
SERWEROWNIE LOKALNE 

Wentylacja ciągów komunikacyjnych na wszystkich piętrach w rejonie klatki K2 oraz 
wentylacja serwerowni lokalnych zlokalizowanych również w sąsiedztwie klatki K2 oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu NW6WW6. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w 
pomieszczeniu technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy 
wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 

45C/35C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali 
wentylacyjnej NW6WW6 przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 
20⁰C. Pokrycie ewentualnych strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja 
centralnego ogrzewania. W okresie letnim, natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza 
przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 
Rozprowadzenie powietrza w powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą nawiewnych 
przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni podstropowej, na których końcach 
zainstalowane zostały nawiewniki zlicowane z płaszczyzną stropu podwieszanego. Wyciąg powietrza 
jest realizowany z wykorzystaniem anemostatów wyciągowych.  

Ponadto pomieszczenia serwerowni lokalnych posiadają systemy klimatyzacji freonowej ze 
zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRV). Klimatyzatory oznaczono symbolami KF. 
Klimatyzatory freonowe zamontowane są na ścianach pomieszczeń. Skropliny odprowadzane 
grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. Zdublowany 
skraplacz freonowy (oznaczenie projektowe VRV2) posadowiony został na dachu budynku. 
Sterowanie przełączaniem się skraplaczy w przypadku awarii jednego z nich opracowane zostało 
szczegółowo w opracowaniach automatyki i elektryki. 
 
POMIESZCZENIA SERWERA, BMS I OCHRONY 

Wentylacja pomieszczeń serwera głównego, BMS i ochrony oparta jest o indywidualny 
zblokowany zespół nawiewno wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano 
zespół o symbolu NW7WW7. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. Wyposażona 
została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną 

(temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w bloki wentylatorów z płynną 
regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW7WW7 przewidziano 
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izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody 
budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, natomiast powyższa 
centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z 
aktualnej temperatury zewnętrznej. 

Rozprowadzenie powietrza w powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą 
nawiewnych przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni podstropowej, na których 
końcach zainstalowane są nawiewniki. Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem 
anemostatów wyciągowych.  
Ponadto pomieszczenia te posiadają równolegle systemy klimatyzacji freonowej ze zmiennym 
przepływem czynnika chłodniczego (VRV). Klimatyzatory oznaczono symbolami KF. Klimatyzatory 
freonowe montowane są w stropie podwieszanym lub na ścianach pomieszczeń. Skropliny 
odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. 
Zdublowany skraplacz freonowy (oznaczenie projektowe VRV1) posadowiony jest na dachu budynku. 
 W pomieszczeniu serwerów (główna serwerownia) wykonano zdublowaną szafę klimatyzacji 
precyzyjnej z nawiewem dolnym pod podłogę techniczną (symbole projektowe: SFP1, SFP2). Szafy 
klimatyzacji precyzyjnej współpracują ze skraplaczami oznaczonymi symbolami DC1 i DC2 (skraplacze 
posadowiono na dachu). Ponadto urządzenia powyższe pracują naprzemiennie w cyklach 
zaprogramowanych w sterowniku. W przypadku awarii jednej pary urządzeń, drugi zestaw uruchamia 
się automatycznie. Obsługa budynku natomiast informowana jest przez system BMS o wystąpieniu 
awarii. Od tac ociekowych w szafach klimatyzacji precyzyjnej wykonano instalację spływu skroplin. 
Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów 
kanalizacyjnych. 
 
MAGAZYN ZBIORÓW MUZEALNYCH 

Wentylacja magazynu zbiorów muzealnych na I piętrze oparta jest o indywidualny 
zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano 
zespół o symbolu NW8WW8. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w pomieszczeniu 
technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, 

kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45C/35C) oraz w 
bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej 
NW8WW8 przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza o temperaturze 16⁰C. Pokrycie 
strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie 
letnim, natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o 
temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej.  

Powyższe pomieszczenie posiada niezależny system klimatyzacji w oparciu o 
klimakonwektory. Klimakonwektory oznaczono symbolami KL. Chłodnica w klimakonwektorze 
zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 7⁰C / 12⁰C. Z klimakonwektorów powietrze 
nawiewane jest do magazynu przez nawiewniki wirowe. Powrót powietrza recyrkulacyjnego do 
klimakonwektora  następuje bezpośrednio poprzez kraty wyciągowe. Klimakonwektory montowane 
pod stropem. 
Od tac ociekowych klimakonwektorów wykonano instalację spływu skroplin, powstających z 
wykraplania wilgoci na powierzchni chłodnicy podczas ochładzania powietrza. Skropliny 
odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. 
Ponadto wykonano odpowiednie zabezpieczenia przeciw awaryjnemu rozszczelnieniu się instalacji 
wodnych (instalacje typu rura w rurze + dodatkowa taca ociekowa pod klimakonwektorem).  

Z przewodów rozdzielczych świeże powietrze jest nawiewane do komór mieszających 
klimakonwektorów, gdzie po ochłodzeniu nawiewane jest razem z powietrzem recyrkulacyjnym do 
pomieszczenia przez nawiewniki wirowe. Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypływu powietrza 
charakteryzują się znacznym stopniem indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury. 
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Wyciąg powietrza jest realizowany z wykorzystaniem krat wyciągowych montowanych na kanałach 
wentylacyjnych. 
 Nawilżanie powietrza w magazynie zbiorów muzealnych w okresie zimowym realizowane jest 
za pomocą specjalizowanych mobilnych urządzeń parowych.  
 W okresie letnim, aby uniknąć przekroczenia parametrów wilgotności względnej pracują 
wewnętrzne naścienne sprężarkowe osuszacze powietrza. Od tac ociekowych osuszaczy wykonano 
instalację spływu skroplin. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek 
skroplin do pionów kanalizacyjnych. 
 
POMIESZCZENIA WC PRZY KLATCE SCHODOWEJ K2 

Wentylacja pomieszczeń WC usytuowanych od 1 do 4 piętra w pobliżu klatki K2 oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu NW10WW10. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w 
pomieszczeniu technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, krzyżowy 
wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 
45C/35⁰C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali 
wentylacyjnej NW10WW10 przewidziano izotermiczny nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń 
WC o temperaturze 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja 
centralnego ogrzewania. W okresie letnim natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza 
przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 

Rozprowadzenie powietrza w powyższych pomieszczeniach następuje za pomocą 
nawiewnych przewodów wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni podstropowej, na których 
końcach zainstalowane są nawiewniki szczelinowe. Wyciąg powietrza jest realizowany z 
wykorzystaniem anemostatów wyciągowych zamontowanych w przestrzeni między stropowej (sufit 
ażurowy). Dodatkowy napływ powietrza następuje z pomieszczeń przyległych poprzez transferowe 
kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
BAR 

Wentylacja baru (z centralnym ochładzaniem powietrza) na I piętrze oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu NW11WW11. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. 
Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, krzyżowy wymiennik ciepła, nagrzewnicę 
wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35C), chłodnicę wodną (temperatura 
medium zasilającego chłodnicę 7⁰C/12⁰C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. 
W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW11WW11 przewidziano nawiew świeżego powietrza 
o temperaturze do 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja 
centralnego ogrzewania. W okresie letnim natomiast centrala dostarcza do nawiewników wirowych z 
siłownikiem woskowym oraz do okapu nawiewno-wyciągowego przefiltrowane i odpowiednio 
ochłodzone świeże powietrze. W ten sposób następuje odebranie zysków ciepła z pomieszczenia 
baru. Nawiewniki z wirowym kierunkiem wypływu powietrza charakteryzują się znacznym stopniem 
indukcji powietrza i równomiernym rozkładem temperatury w strefie przebywania ludzi. Wyciąg 
powietrza następuje poprzez kraty wyciągowe zamontowane na kanale wyciągowym (sufit 
podwieszany ażurowy).  

Ponadto wykonano wyciąg z kuchennego okapu nawiewno-wyciągowego usytuowanego na 
zapleczu baru. Okap ten podłączony jest do wentylatora specjalistycznego (symbol WWO3). 
Wentylator WWO3 usytuowano w pomieszczeniu technicznym na V piętrze budynku. Tłumiki 
akustyczne, które zamontowano na kanale wyciągowym systemu WWO3, umożliwiają mycie kulis 
tłumiących – są to tzw. tłumiki w wykonaniu higienicznym. 
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Wyciąg z WC dla pracowników baru realizowany jest w oparciu o centralę wentylacyjną o 
symbolu NW10WW10. Napływ powietrza następuje z pomieszczeń przyległych poprzez transferowe 
kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
MEDIATEKA 

Wentylacja pomieszczeń mediateki na I piętrze oparta jest o indywidualny zblokowany zespół 
nawiewno wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o symbolu 
NW12WW12. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. Wyposażona została ona w 
bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura 
medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35⁰C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją 
wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW12WW12 przewidziano nawiew 
świeżego powietrza o temperaturze do 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane 
zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, natomiast powyższa centrala 
wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze wynikającej z aktualnej 
temperatury zewnętrznej. 

Powyższe pomieszczenia posiadają niezależne systemy klimatyzacji w oparciu o 
klimakonwektory wentylatorowe (kasetonowe i kanałowe). Klimakonwektory oznaczono symbolami 
KL. Chłodnica klimakonwektora zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 7⁰C / 12⁰C. 
Ponadto wykonano odpowiednie zabezpieczenia przeciw awaryjnemu rozszczelnieniu się instalacji 
wodnych (instalacje typu rura w rurze + dodatkowa taca ociekowa pod klimakonwektorem). 
Klimakonwektory zamontowano w przestrzeni międzystropowej. Od tac ociekowych 
klimakonwektorów wykonano instalację spływu skroplin, powstających z wykraplania wilgoci na 
powierzchni chłodnicy podczas ochładzania powietrza. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z 
zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. Z przewodów rozdzielczych świeże 
powietrze nawiewane jest do komór rozprężnych nawiewników wirowych oraz nawiewników 
szczelinowych. Wyciąg następuje poprzez anemostaty wyciągowe zamontowane w przestrzeni 
międzystropowej (sufit ażurowy). 
 Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach mediateki w okresie zimowym jest realizowane 
centralnie za pomocą wewnętrznego stacjonarnego nawilżacza parowego zlokalizowanego w 
pomieszczeniu gospodarczym na I piętrze przy klatce schodowej K1, (symbol HU-42) z lancą parową 
montowaną w kanale nawiewnym. Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest przez higrostat 
kanałowy zamontowany w kanale wyciągowym. 
 
ARCHIWUM 

Wentylacja pomieszczeń archiwum na II piętrze oparta jest o indywidualny zblokowany 
zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespół o 
symbolu NW13WW13. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na V piętrze w pomieszczeniu 
technicznym. Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, 
kanałową nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35⁰C) oraz w 
bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej 
NW13WW13 przewidziano nawiew świeżego powietrza o temperaturze 16⁰C. Pokrycie strat ciepła 
przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim natomiast 
powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o temperaturze 
wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 

Powyższe pomieszczenia posiadają niezależne systemy klimatyzacji w oparciu o 
klimakonwektory (kasetonowe i kanałowe). Klimakonwektory oznaczono symbolami KL. Chłodnica w 
klimakonwektorze zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 7⁰C / 12⁰C. Ponadto 
wykonano odpowiednie zabezpieczenia przeciw awaryjnemu rozszczelnieniu się instalacji wodnej 
(instalacje typu rura w rurze + dodatkowa taca ociekowa pod klimakonwektorem). Od tac 
ociekowych klimakonwektorów wykonano instalację spływu skroplin, powstających z wykraplania 
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wilgoci na powierzchni chłodnicy podczas ochładzania powietrza. Skropliny odprowadzane 
grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. Z przewodów 
rozdzielczych świeże powietrze nawiewane jest do komór rozprężnych nawiewników szczelinowych 
lub do komór mieszających klimakonwektorów,  gdzie po ochłodzeniu nawiewane jest razem z 
powietrzem recyrkulacyjnym do pomieszczenia przez nawiewniki wirowe. Wyciąg następuje poprzez 
kraty lub anemostaty wyciągowe. 
 Nawilżanie powietrza w pomieszczeniach archiwum w okresie zimowym realizowane jest za 
pomocą specjalizowanych mobilnych urządzeń parowych. W okresie letnim, aby uniknąć 
przekroczenia parametrów wilgotności względnej pracują wewnętrzne naścienne sprężarkowe 
osuszacze powietrza. Od tac ociekowych osuszaczy wykonano instalację spływu skroplin. Skropliny 
odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów kanalizacyjnych. 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Wentylacja pomieszczeń organizacji pozarządowej na II piętrze oparta jest o indywidualny 
zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano 
zespół o symbolu NW14WW14. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. 
Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową 
nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35⁰C), kanałową chłodnicę 
wodną (temperatura medium zasilającego chłodnicę 7⁰C/12⁰C) oraz w bloki wentylatorów z płynną 
regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej NW14WW14 przewidziano 
nawiew świeżego powietrza o temperaturze do 20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody 
budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, natomiast centrala 
dostarcza do aktywnych belek chłodzących przefiltrowane i wstępnie schłodzone powietrze świeże o 
temperaturze 17⁰C. Dalsze ochłodzenie mieszaniny powietrza świeżego i powietrza recyrkulacyjnego 
następuje na chłodnicy zabudowanej w aktywnej belce chłodzącej. Chłodnica ta zasilana jest z 
instalacji wody chłodniczej o parametrach 15⁰C/18⁰C. Belki oznaczono symbolami BC. Źródłem 
chłodu technologicznego dla klimatyzacji typu „belka chłodząca” są zespoły pomp ciepła grunt-woda. 
W ten sposób następuje odprowadzenie zysków ciepła z pomieszczeń organizacji pozarządowej. 
Aktywne belki chłodzące montowane w przestrzeni międzystropowej i licowane z sufitem 
podwieszanym. Parametry powietrza zewnętrznego rejestrowane są przez tzw. stację pogodową. 
Stacja pogodowa jest integralną częścią systemu automatyki.  
Wyciąg następuje bezpośrednio z przestrzeni międzystropowej poprzez elastyczny przewód tłumiący 
(sufit ażurowy). 

Wyciąg z pomieszczenia WC zlokalizowanego w pomieszczeniach organizacji pozarządowej 
realizowany jest w oparciu o centralę wentylacyjną o symbolu NW10WW10. Napływ powietrza 
następuje z pomieszczeń przyległych poprzez transferowe kratki drzwiowe lub podcięcia w drzwiach. 
Wentylacja wyciągowa z WC pracuje w sposób ciągły. 
 
MAGAZYNY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH 

Wentylacja pomieszczenia magazynu zbiorów bibliotecznych na II piętrze oparta jest o 
indywidualny zblokowany zespół nawiewno-wyciągowy pracujący z 100% ilością powietrza świeżego. 
Wykonano zespół o symbolu NW15WW15. Centralę wentylacyjną zlokalizowano na dachu budynku. 
Wyposażona została ona w bloki filtrowania powietrza, obrotowy wymiennik ciepła, kanałową 
nagrzewnicę wodną (temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35⁰C) oraz w bloki 
wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie zimowym z centrali wentylacyjnej 
NW15WW15 przewidziano nawiew świeżego powietrza o temperaturze do 20⁰C. Pokrycie strat 
ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W okresie letnim, 
natomiast powyższa centrala wentylacyjna dostarcza przefiltrowane świeże powietrze o 
temperaturze wynikającej z aktualnej temperatury zewnętrznej. 
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Powyższe pomieszczenie posiada niezależne systemy klimatyzacji w oparciu o kanałowe 
klimakonwektory typu FanCoil. Od tac ociekowych klimakonwektorów wykonano instalację spływu 
skroplin, powstających z wykraplania wilgoci na powierzchni chłodnicy podczas ochładzania 
powietrza Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek skroplin do pionów 
kanalizacyjnych. Ponadto wykonano odpowiednie zabezpieczenia przeciw awaryjnemu 
rozszczelnieniu się instalacji wodnej (instalacje typu rura w rurze + dodatkowa taca ociekowa pod 
klimakonwektorem). Z przewodów rozdzielczych świeże powietrze nawiewane jest do komór 
mieszających klimakonwektorów, gdzie po ochłodzeniu nawiewane jest razem z powietrzem 
recyrkulacyjnym do pomieszczenia przez nawiewniki wirowe. Wyciąg następuje poprzez kraty 
wyciągowe. 
 Nawilżanie powietrza w magazynie w okresie zimowym jest realizowane centralnie za 
pomocą wewnętrznego stacjonarnego nawilżacza parowego zlokalizowanego w pomieszczeniu 
gospodarczym na II piętrze przy klatce schodowej K1, (symbol HU-41) z lancą parową montowaną w 
kanale nawiewnym. Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest przez higrostat kanałowy 
zamontowany w kanale wyciągowym.  
 W okresie letnim, aby uniknąć przekroczenia parametrów wilgotności względnej pracują 
wewnętrzne naścienne sprężarkowe osuszacze powietrza. Od tac ociekowych osuszaczy wykonano 
instalację spływu skroplin. Skropliny odprowadzane grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompek 
skroplin do pionów kanalizacyjnych. 
  
POMIESZCZENIA BIUROWE III i IV PIĘTRO 

Wentylacja pomieszczeń biurowych na III i IV piętrze oparta jest o indywidualne zblokowane 
zespoły nawiewno-wyciągowe pracujące z 100% ilością powietrza świeżego. Wykonano zespoły o 
symbolach NW16WW16, NW17WW17, NW18WW18 oraz NW19WW19. Centrale wentylacyjne 
zlokalizowano na V piętrze w pomieszczeniu technicznym oraz na dachu budynku. Wyposażone 
zostały one w bloki filtrowania powietrza, obrotowe wymienniki ciepła, nagrzewnice wodne 
(temperatura medium zasilającego nagrzewnicę 45⁰C/35⁰C), chłodnice wodne (temperatura medium 
zasilającego chłodnicę 7⁰C/12⁰C) oraz w bloki wentylatorów z płynną regulacją wydajności. W okresie 
zimowym z central wentylacyjnych przewidziano nawiew świeżego powietrza o temperaturze do 
20⁰C. Pokrycie strat ciepła przez przegrody budowlane zapewnia instalacja centralnego ogrzewania.  

W okresie letnim, natomiast centrale dostarczają do aktywnych belek chłodzących 
montowanych w pomieszczeniach biurowych przefiltrowane i wstępnie schłodzone powietrze świeże 
o temperaturze 17⁰C. Dalsze ochłodzenie mieszaniny powietrza świeżego i powietrza 
recyrkulacyjnego następuje na chłodnicach aktywnych belek chłodzących. Chłodnice te zasilane są z 
instalacji wody chłodniczej o parametrach 15⁰C / 18⁰C. W ten sposób następuje odbieranie zysków 
ciepła z pomieszczeń biurowych. Belki oznaczono symbolami BC. Wyciąg następuje bezpośrednio z 
przestrzeni międzystropowej poprzez elastyczny przewód tłumiący (sufit ażurowy). W salach 
konferencyjnych natomiast wykonano systemy klimatyzacji w oparciu o kanałowe klimakonwektory 
wentylatorowe. Chłodnica klimakonwektora zasilana jest z instalacji wody chłodniczej o parametrach 
7⁰C/12⁰C. Po ochłodzeniu powietrze recyrkulacyjne nawiewane jest do pomieszczenia przez 
nawiewniki szczelinowe. Powrót powietrza recyrkulacyjnego następuje bezpośrednio z przestrzeni 
międzystropowej poprzez elastyczne przewody tłumiące (sufit ażurowy). 
Z przewodów rozdzielczych świeże powietrze wstępnie schłodzone do 17⁰C jest nawiewane do 
komór rozprężnych nawiewników szczelinowych. Wyciąg następuje bezpośrednio z przestrzeni 
międzystropowej poprzez elastyczny przewód tłumiący. 
  
KOMORA TRANSFORMATOROWA 

Do odebrania zysków ciepła w komorze transformatorowej na parterze wykonano wentylację 
typu free-coling. Wykorzystane do tego celu są wentylatory osiowe przewietrzające pomieszczenie. 
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Wentylatory te oznaczono symbolami WTR1 i WTR2. Napływ powietrza kompensacyjnego  następuje 
przez kraty napływowe montowane w drzwiach.  
 
ŚMIETNIK 

Wentylacja śmietnika zlokalizowanego na parterze bazuje na pracy dachowego wentylatora 
wyciągowego o symbolu projektowym WWSM (wentylator posadowiony jest na pergoli ponad 
centralami wentylacyjnymi, na odpowiednich konstrukcjach wspornych). Napływ powietrza 
kompensacyjnego  następuje z przyległej hali rozładunku. Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób 
ciągły. 
 
HALA ROZŁADUNKU 

Wentylacja hali rozładunku zlokalizowanej na parterze bazuje na pracy dachowego 
wentylatora wyciągowego o symbolu WWHR (wentylator posadowiony jest na pergoli ponad 
centralami wentylacyjnymi, na odpowiednich konstrukcjach wspornych). Napływ powietrza 
kompensacyjnego przez kraty napływowe montowane w bramie wjazdowej. Wentylacja wyciągowa 
pracuje w sposób ciągły. 
 
KURTYNY POWIETRZNE 

Dla ochrony głównych wejść frontowych przed napływem zimnego powietrza, wykonano 
kurtyny powietrza z nagrzewnicami elektrycznymi. Oznaczono je symbolami od KP-1 do KP-5. 
 
POMIESZCZENIA TECHNICZNE W GARAŻU 
 Wentylacja pomieszczeń technicznych (typu pompownie, pomieszczenia separatorów) 
zlokalizowanych w garażu bazują na pracy ściennych wentylatorów wyciągowych o symbolach od 
WGS1 do WGS4. Napływ powietrza kompensacyjnego następuje przez wentylacyjne zawory p.poż. 
Wentylacja wyciągowa pracuje w sposób ciągły. 
 
 
POMIESZCZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA W GARAŻU 
 Wentylacja węzła cieplnego bazuje na pracy zespołu nawiewnego o symbolu NG2 
składającego się z wentylatora nawiewnego, filtra i wodnej nagrzewnicy kanałowej oraz na pracy 
wentylatora wyciągowego o symbolu WG2. Wentylacja pracuje w sposób ciągły. 
 
POMIESZCZENIE POMPOWNI FONTANNY W GARAŻU 
 Wentylacja pomieszczenia pompowni fontanny bazuje na pracy zespołu nawiewnego o 
symbolu NG3, składającego się z wentylatora nawiewnego, filtra i wodnej nagrzewnicy kanałowej 
oraz na pracy wentylatora wyciągowego o symbolu WG3. Wentylacja pracuje w sposób ciągły. 
 
KOMORY ELEKTRYCZNE W GARAŻU 

Wentylacja rozdzielni elektrycznych oraz pomieszczenia agregatorni bazuje na pracy zespołu 
nawiewnego o symbolu NG1 składającego się z wentylatora nawiewnego, filtra i wodnej nagrzewnicy 
kanałowej. Wypływ powietrza z tych pomieszczeń skierowany do garażu za pomocą wentylacyjnych 
zaworów p.poż. 
 
GARAŻ 

Dla garażu zlokalizowanego na poziomie – Ip. wykonano mechaniczną wentylację bytową i 
oddymiającą (z podziałem garażu na cztery strefy detekcji dymu – WD1, WD2, WD3 i WD4) na bazie 
nowoczesnego systemu wentylacji dla parkingów samochodowych – system wentylacji 
strumieniowej tzw. „JetFan”. System wykorzystuje zjawisko tzw. „tłoka powietrznego”. Zastosowano 
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w sumie piętnaście wentylatorów strumieniowych, które zainstalowano pod stopem parkingu, na 
całej jego powierzchni.  
Wentylatory parkingowe składają się z wentylatora osiowego przystosowanego do pracy w wysokiej 
temperaturze (klasa F300), zintegrowanych tłumików wlotowych i wylotowych, osłon o niskim 
oporze przepływu i z elementów mocujących. Wentylatory „JetFan” współpracują z głównymi 
wentylatorami wyciągowymi, zapewniającymi usuwanie zanieczyszczeń w czasie wentylacji bytowej 
lub dymu z garażu w czasie pożaru. System składa się z czterech rewersyjnych wentylatorów 
głównych (nawiewno-wyciągowych), oznaczonych symbolami od ODG1 do ODG4, wentylatorów 
parkingowych „JetFan”, oznaczonych symbolami od JF-1 do JF-15, systemów wykrywających 
zanieczyszczenia powietrza (detekcja tlenku węgla) lub dym oraz systemu sterowania. Korzystając z 
tych elementów, stworzono system spełniający specyficzne wymagania wentylacji i oddymiania 
parkingów. 

Ze względów funkcjonalnych, wykonano wspólny system wentylacji bytowej i wentylacji 
oddymiającej. W ten sposób zanieczyszczenia pochodzące od samochodów w garażu usuwane są 
wyrzutniami zlokalizowanymi ponad dachem budynku. Natomiast dym pojawiający się w garażu w 
czasie pożaru usuwany jest przez wyrzutnie zlokalizowane ponad dachem budynku lub przez 
wyrzutnie terenowe (w zależności od lokalizacji pożaru w danej strefie detekcji dymu). 

Główne wentylatory to wentylatory przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach (klasa 
F300). W garażu wydzielono cztery wentylatornie dla celów wentylacji bytowej i oddymiającej. 
Wentylatornie te zawierają główne wentylatory oraz połączenie z czerpnio-wyrzutniami. 

Dla pracy wentylacji bytowej wentylatory parkingowe „JetFan” pracują na niskim biegu z 
obniżoną wydajnością. Jeżeli jednak detektory tlenku węgla wykryją zwiększoną zawartość CO 
wówczas wentylatory parkingowe „JetFan” zaczynają pracę na wysokim biegu. Wyciąg zanieczyszczeń 
samochodowych zapewniają wentylatory wyciągowe ODG1 i ODG2. Napływ kompensacyjny  
następuje przez bramę garażową oraz przez nawiew bytowy z wentylatora ODG4. Z kolei, w czasie 
pożaru, wentylatory parkingowe „JetFan” pracują wyłącznie na wysokim biegu z maksymalną 
wydajnością, a wyciąg dymu i napowietrzanie zapewniają rewersyjne wentylatory główne. Wykonano 
rewersyjny system wentylatorów. W zależności od miejsca wykrycia pożaru przez system sygnalizacji 
alarmu pożarowego (SAP), realizowany jest różny scenariusz pożarowy.  
 
Grupa dwóch głównych wentylatorów uruchamiana jest jako wyciąg dymu, a pozostałe dwa 
wentylatory główne, zlokalizowane w przeciwległym punkcie garażu uruchamiane są jako nawiewne. 
Ponadto konstrukcja głównej bramy wjazdowej (brama ażurowa) pozwala na wykorzystanie jej jako 
elementu napływu powietrza. Dzięki takim rozwiązaniom uzyskujemy elastyczny system kontroli 
rozprzestrzeniania się dymu. 
Mając na względzie istotne mankamenty tradycyjnych systemów wentylacji bytowej powiązanych z 
systemem kanałowego oddymiania, zastosowanie nowoczesnego i bezpiecznego strumieniowego 
systemu oddymiania „JetFan” zapewnia: 

 znacznie wyższą skuteczność oddymiania powierzchni garażowych w porównaniu z klasycznym 
układem kanałowym, dając też możliwość realizacji wielu scenariuszy pożarowych, 

 prowadzenia dymu po suficie garażu w pierwszej fazie pożaru, gwarantujące stratyfikację 
pionową gazów pożarowych, 

 prostszy montaż i obsługę systemu, w porównaniu z rozbudowaną siecią kanałów 
wyposażonych w wiele elementów wykonawczych. 

 
Wentylacja bytowa 
W czasie pracy dziennej system wentylacji strumieniowej zapewnia przewietrzanie garażu oraz 
usuwanie powietrza zanieczyszczonego w celu utrzymania stężeń na niskim poziomie. W tym trybie 
pracy wentylatory pracują na niskim lub wysokim biegu przyłączane automatycznie w wyniku 
pomiarów stężenia CO przez system detekcji CO z czujnikami 2- progowymi 50/100ppm.  
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Wentylator ODG-3 jest tylko wentylatorem pożarowym i nie pracuje w czasie wentylacji bytowej. 
W strefie pożarowej garażu pod sufitem zamontowano osiowe wentylatory strumieniowe. 
Wydajność wentylacji bytowej zapewniają odpowiednio przyjęte stopnie wydajności przy pracy 
ciągłej: 
- bieg niski: do 39 ppm CO, 
- bieg średni: od 40 do 99 ppm CO, 
- bieg wysoki: powyżej 100 ppm CO, 
- tryb awaryjny – ewakuacja ze względu na zanieczyszczenie powietrza w garażu: jeżeli poziom 
powyżej 100ppm CO utrzymuje się przez dużej niż 25 minut. 
 
Wentylacja oddymiająca 
 System oddymiania jest uruchamiany automatycznie po otrzymaniu sygnału alarmu 1 stopnia 
z centralki pożarowej systemu SAP po wykryciu pożaru w danej strefie wykrywania dymu w garażu. 
Do szafy sterującej systemu wentylacji i oddymiania garażu RW-POŻ-ODG doprowadzono sygnały o 
alarmie pożarowym z centralki SAP oraz wyprowadzono sygnały monitorujące o awarii i pracy do 
centralki SAP. 
 
Instalacje grzewczo chłodnicze 
 
Opis pracy instalacji w trybie grzania 
Energia cieplna do ogrzewania budynku wytwarzana jest w systemie z pompą ciepła złożonym z: 

 „dolnego” źródła ciepła o niskiej temperaturze jakim jest grunt przekazujący ciepło za 
pośrednictwem wymiennika gruntowego pionowego z sondami ziemnymi, 

 pompy ciepła „przepompowującej” ciepło za pomocą sprężarki na wyższy poziom temperatury, 

 „górnego” źródła ciepła jakim jest zasobnik buforowy wody grzewczej lub zasobnik ciepłej wody 
użytkowej. 
Wytworzone ciepło składa się z ciepła odbieranego z gruntu oraz ciepła wytwarzanego przez 

pracę sprężarki. W zależności od temperatury odbioru ciepła przez wymiennik gruntowy, sprawności 
obiegu sprężarki i wymaganej temperatury bufora lub zasobnika ciepłej wody osiągamy tzw. 
współczynnik efektywności pracy pompy ciepła COP, który jest stosunkiem osiągniętego całkowitego 
ciepła na cele grzewcze do ciepła wytworzonego przez sprężarkę.  

Odbiór ciepła z gruntu odbywa się za pomocą wymiennika gruntowego, w którym w obiegu 
zamkniętym przepływa czynnik niezamarzalny zwany solanką, który w projektowanej instalacji jest 
mieszaniną wody z glikolem o stężeniu 75/25%.Ciepło to podwyższone w pompie ciepła do poziomu 
temperatury wymaganej przez instalację grzewczą przekazywane jest do bufora skąd za pomocą 
pomp obiegowych przekazywane jest do instalacji grzewczej. 
 
Tryb chłodzenia pasywnego 

Tryb chłodzenia pasywnego jest to przekazywanie energii „chłodniczej” gruntu za 
pośrednictwem wymiennika gruntowego za pomocą pompy obiegowej bez udziału pracy sprężarki. 
Pompa ciepła może równocześnie pracować na potrzeby grzewcze. W wymienniku pośrednim 
solanka podgrzewa się i kierowana jest do parownika pompy ciepła. Oprócz wyższej temperatury 
solanki uzyskuje się też efekt ogrzewania wymiennika gruntowego, co powoduje szybszy proces 
regeneracji cieplnej gruntu oziębionego podczas eksploatacji w trybie grzania. Osiągalna temperatura 
solanki z wymiennika gruntowego wynosi ok.140C, co powoduje, że „chłód” wytwarzany w 
wymienniku gruntowym może być wykorzystany w chłodzeniu płaszczyznowym przez instalację 
ogrzewania ściennego. W trybie tym istnieje możliwość równoczesnego grzania ogrzewania 
podłogowego i nagrzewnic oraz chłodzenia ściennego i belek chłodzących. 
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Tryb chłodzenia aktywnego 
Tryb chłodzenia aktywnego jest to wytwarzanie wody lodowej przy wykorzystaniu pompy 

ciepła jako agregatu wody lodowej. Tryb ten jest włączany w przypadku niewystarczającej 
temperatury wody lodowej w trybie chłodzenia pasywnego. 

Obieg parownika pompy ciepła od strony wymiennika gruntowego zostaje wyłączony i 
włączony w obieg zasobników buforowych wody lodowej. Odbiór ciepła następuje przez bufory wody 
grzewczej, z których poprzez wymienniki płytowe ciepło przekazywane jest do wymiennika 
gruntowego. Istnieje też możliwość równoczesnego grzania grup grzewczych, ale w przypadku 
zapotrzebowania na wodę lodową o niskich parametrach nie występuje zapotrzebowanie na cele 
grzewcze budynku. 

Uzyskuje się tu też efekt ogrzewania wymiennika gruntowego, co powoduje szybszy proces 
regeneracji cieplnej gruntu oziębionego podczas eksploatacji na cele grzewcze. 
 
Centrala grzewczo-chłodnicza 

Ciepło i chłód dla potrzeb obiektu jest przygotowywane w oparciu o pompy ciepła typu 
solanka-woda współpracujące z dolnym źródłem – z sondami ziemnymi umieszczonymi w odwiertach 
pionowych w gruncie. 
Odwierty wykonano w obrębie wanny szczelnej pod budynkiem. Pary przewodów sond (zasilanie, 
powrót) są prowadzone pod wanną szczelną do studni sekcyjnych zlokalizowanych poza obrysem 
wanny i dalej do studni zbiorczej przy centrali pomp ciepła zlokalizowanej na poziomie -1 budynku. 
Dla potrzeb określenia parametrów sond ziemnych – ilości, głębokości, założono współczynnik 
poboru mocy z gruntu na poziomie 46 W/mb sondy. Zakłada się dla ogrzewania współczynnik 
średnioroczny COP 3,5 przy założeniu temperatury solanki 10C na wejściu do parownika pomp ciepła i 
wyjściu ze skraplacza pomp ciepła wody grzewczej o temperaturze 450C. 

W okresie grzewczym przewidziano wykorzystanie pomp ciepła do przygotowania wody 
grzewczej dla potrzeb ogrzewania oraz zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz w 
okresie całorocznym do przygotowania ciepłej wody. W okresie przejściowym i latem przewidziano 
wykorzystanie solanki z dolnego źródła dla potrzeb przygotowania chłodu dla instalacji wody 
chłodniczej. W okresie zwiększonego zapotrzebowania na chłodzenie pompy ciepła są wykorzystane 
w systemie rewersyjnej pracy jako agregat wody lodowej z wymiennikiem gruntowym (sondami) jako 
odbiornikiem ciepła. 
 
Ogólny opis głównych urządzeń 

Wykonano kaskadę dwu sprężarkowych pomp ciepła.  
W centrali grzewczo-chłodniczej wbudowano:  

 4 zespoły pomp ciepła o mocy cieplnej łącznie 500 kW, 

 3 zbiorniki buforowe wody grzewczej o pojemności 2000 l każdy, 

 3 zbiorniki wody lodowej o pojemności 2000 l każdy, 

 3 wymienniki płytowe woda/solanka pracujących dla układu chłodzenia aktywnego jako 
odbiornik ciepła do sond ziemnych.  

Z pomp ciepła do układów instalacji technologicznej jest kierowana woda o temperaturze 450C/350C. 
Parametry wody grzewczej, niższe niż 450C, kierowanej do poszczególnych obiegów instalacyjnych 
budynku są uzyskiwane poprzez zmieszanie wody zasilającej z powrotną. 
Parametry wody lodowej na wyjściu z maszynowni pomp ciepła wynoszą: 

 70C dla potrzeb chłodnic i klimakonwektorów – przygotowanie wody następuje w trybie 
chłodzenia aktywnego, 

 150C dla belek chłodzących i dla instalacji płaszczyznowych pętli wodnych ściennych i 
podłogowych – przygotowanie wody chłodniczej następuje w trybie chłodzenia pasywnego. 
Wyższy parametr wody dla pętli wodnych płaszczyznowych, ponad 150C, jest uzyskiwany 
poprzez zmieszanie powrotu instalacji z zasilaniem. 
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Źródło ciepła i chłodu - zasilanie instalacji wewnętrznych 

Ciepło i chłód dla potrzeb obiektu jest przygotowywane w oparciu o pompy ciepła typu 
woda-woda współpracujące z dolnym źródłem – z sondami ziemnymi umieszczonymi w odwiertach 
pionowych w gruncie. Odwierty wykonano w obrębie wanny szczelnej pod budynkiem. Pary 
przewodów sondy (zasilanie, powrót) są prowadzone pod wanną szczelną do studni sekcyjnych 
zlokalizowanych poza obrysem wanny i dalej do studni zbiorczej przy maszynowni pomp ciepła 
zlokalizowanej na poziomie -1 budynku.  

W okresie grzewczym przewidziano wykorzystanie pomp ciepła do przygotowania wody 
grzewczej dla potrzeb ogrzewania oraz potrzeb zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. W 
okresie przejściowym i latem przewidziano wykorzystanie solanki z dolnego źródła dla potrzeb 
przygotowania chłodu dla instalacji wody lodowej. System rewersyjnej pracy pomp ciepła z 
wymiennikiem gruntowym (przekazywanie ciepła odebranego z budynku do gruntu) wpłynie na 
znaczne zwiększenie stopnia regeneracji gruntu po okresie zimowym. Pompy ciepła pracują w 
kaskadzie.  

Istnieje możliwość skierowania wody lodowej do pętli wodnych ściennych przy świetlikach, 
pracujących zimą dla potrzeb ogrzewania, i wykorzystanie tej instalacji do chłodzenia. Parametr wody 
lodowej dla pętli wodnych płaszczyznowych 180C/230C.  

Z centrali pomp ciepła wyprowadzone są następujące gałęzie: 
- dla potrzeb ogrzewania podłogowego (z elementami ogrzewania ściennego w holu na poziomie 
parteru i w sali widowiskowej), 
- dla potrzeb ogrzewania ściennego świetlików, 
- dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych, 
- dla potrzeb belek chłodzących, 
- dla potrzeb chłodnic wentylacyjnych i klimakonwektorów. 

Poziomy instalacyjne wody lodowej prowadzone w obrębie nieogrzewanego garażu na 
poziomie -1 i w obrębie nieogrzewanego pomieszczenia dostaw na poziomie parteru zabezpieczono 
kablami grzewczymi elektrycznymi. Kable grzewcze podłączono do instalacji elektrycznej zasilanej 
awaryjnie z agregatów prądotwórczych.  
 
 
 
Instalacje wodnego ogrzewania płaszczyznowego 

Instalacja ogrzewania jest realizowana, jako ogrzewanie płaszczyznowe w formie pętli 
rurociągów z woda grzewczą, rurociągi układane na powierzchni podłogi i powierzchni ścian.  
Instalacje podłogowe wykonano w pomieszczeniach biurowych, salach ekspozycyjnych, sali 
wielofunkcyjnej, restauracji, księgarni, barze, archiwach, sanitariatach, pomieszczeniach obsługi 
obiektu, w holu wejściowym. Elementy ogrzewania ściennego, zasilanego z gałęzi ogrzewania 
podłogowego, wprowadzono w holu głównym i w sali wielofunkcyjnej. Instalacje ogrzewania 
ściennego wykonano w górnej części pionowej płaszczyzny „szczeliny” doświetlającej, w rejonie 
świetlików dachowych.  
W okresie grzewczym dla instalacji ściennej w rejonie świetlików parametry wody 350C/300C, dla 
instalacji podłogowej/ściennej 320C/270C.  
W okresie lata parametry wody dla instalacji ściennych 180C/230C. Przekierowywanie wody 
instalacyjnej o odpowiednich parametrach do gałęzi instalacyjnych jest realizowane przez 
automatykę w centrali grzewczo-chłodniczej z pompami ciepła.  

Podejścia do rozdzielaczy instalacyjnych ogrzewania wykonano z rurociągów prowadzonych 
w stropie podwieszonym danej kondygnacji i dalej rurociągiem prowadzonym w przestrzeni 
pomiędzy powierzchnią przegrody a osłoną z blachy stanowiącej element wykończenia ściany lub w 
bruździe ściennej. 



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
Zał. Nr 5 do SIWZ w postępowaniu  

nr SWZP.0261.2.2018.AL – Opis Budynku ECS 

 

str. 32 

 

Rozdzielacze instalacyjne są zamontowane w szafkach instalacyjnych natynkowych.  
Część rozdzielaczy jest zamontowana w przestrzeni stropu podwieszonego – dla tych rozdzielaczy nie 
wykonano szafek instalacyjnych.  

Na rozdzielaczach zamontowano zawory regulacji przepływu dla każdej z pętli instalacji 
płaszczyznowej oraz zawory z siłownikami 24 V do współpracy z termostatem pokojowym. 
Na rozgałęzieniach do grupy rozdzielaczy instalacyjnych lub rozdzielacza zamontowano zawory 
automatycznej różnicy ciśnienia.  
Ogrzewanie ścienne jest realizowane w systemie mokrym. Przewody pętli ogrzewania ściennego 
zamontowano na szynach mocujących.  

Dla każdego z grup pomieszczeń użytkowników restauracji, baru, kawiarni, księgarni, 
pomieszczeń organizacji pozarządowej wykonano odrębny pomiar dostarczanego medium poprzez 
zastosowanie liczników ciepła zamontowanych w przestrzeni stropu podwieszonego. Wykonano 
liczniki ze zdalnym odczytem dla przesyłu danych do systemu BMS budynku. Przy licznikach 
zamontowano zawory odcinających oraz filtry siatkowe. 

 Odpowietrzenia instalacji wykonano w najwyższych miejscach instalacji z wykorzystaniem 
odpowietrzników automatycznych z kurkiem odcinającym kulowym. Spust z instalacji wykonano u 
podstawy pionu instalacyjnego i w najniższych punktach głównych poziomów. Przewody dosyłowe 
prowadzone pod stropem pomieszczeń, przewody pionowe zasilające rozdzielacze instalacyjne oraz 
przewody tranzytowe prowadzone pod posadzką do rozdzielaczy zaizolowano cieplnie. Izolacje 
zamontowano na przewodach wyprowadzonych z rozdzielaczy, w rejonie rozdzielaczy, gdzie 
następuje skumulowanie przewodów pod posadzką, w celu zabezpieczenia powierzchni przed 
lokalnym przegrzaniem. Na poziomie piwnicy wykonano izolację z wełny mineralnej z płaszczem Al, 
na wyższych kondygnacjach otuliny z pianki PE. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
prowadzone w tulejach osłonowych. Na rurociągach, w miejscach prowadzenia przez pomieszczenia 
magazynowe i archiwa wykonano z rury osłonowej z PVC. Instalacje zasilające gniazda wtykowe są 
prowadzone w korytkach układanych bezpośrednio na płycie stropowej, w warstwie styropianu pod 
rurociągami ogrzewania podłogowego.  
 
Instalacje ogrzewania elektrycznego 

W pomieszczeniach technicznych na poziomie -1 oraz na poziomie +5, w klatkach 
schodowych, przedsionku hali dostaw, w pomieszczeniu lektorów, w pomieszczeniu zaplecza sali 
wielofunkcyjnej wykonano grzejniki elektryczne naścienne z termostatem. 
 
Instalacja wody grzewczej dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych 

Dla potrzeb nagrzewnic wentylacyjnych, z centrali grzewczo-chłodniczej z pompami ciepła, 
wyprowadzona jest jedna gałąź instalacyjna. Parametry wody grzewczej do nagrzewnic przyjęto 
450C/350C. 

Nagrzewnice wentylacyjne są zamontowane w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w 
wentylatorni na poziomie 5 piętra oraz na poziomie dachu nad IV piętrem i poziomie dachu nad II 
piętrem. Odcinki przewodów prowadzonych ponad dachem zabezpieczono kablem grzewczym 
elektrycznym. Kable grzewcze podłączono do instalacji elektrycznej zasilanej awaryjnie z agregatów 
prądotwórczych. Dodatkowo, zabezpieczeniem przed zamarzaniem nagrzewnic jest działanie 
automatyki zabudowanej w centralach wentylacyjnych i współpracującej z zaworem oraz pompą 
zamontowaną na instalacji wody grzewczej każdej nagrzewnicy. Pompę obiegową nagrzewnicy 
podłączono do instalacji elektrycznej zasilanej awaryjnie z agregatów prądotwórczych.  

Przy nagrzewnicach wbudowano: 

 na zasileniu zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z 
siłownikiem, pompę obiegową,  

 na powrocie zawór odcinający, automatyczny zawór stałej wartości przepływu.  
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Przewody zaizolowane cieplnie. Na poziomie piwnicy i na poziomie dachu wykonano izolację z 
wełny mineralnej z płaszczem Al, na wyższych kondygnacjach otuliny z pianki PE. Izolację na 
rurociągach prowadzonych na poziomie dachu zabezpieczono blachą stalową ocynkowaną. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane prowadzone w tulejach osłonowych. Na rurociągach w 
miejscach prowadzenia przez pomieszczenia magazynowe i archiwa wykonano z rury osłonowej z 
PVC.  
 
Instalacja wody chłodniczej dla klimakonwektorów i chłodnic wentylacyjnych  

Dla potrzeb klimakonwektorów i chłodnic w centralach wentylacyjnych, z maszynowni pomp 
ciepła wyprowadzona jest jedna gałąź instalacyjna. Parametry wody chłodniczej przyjęto 70C/120C. 
Klimakonwektory są zamontowane w salach konferencyjnych, księgarni, barze, pomieszczeniach 
projekcyjnych, pracowniach, magazynach, archiwach. Chłodnice wentylacyjne są zamontowane w 
centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni na ostatniej 5 kondygnacji oraz poziomie 
dachu nad 4 kondygnacją.  
Przy klimakonwektorach zamontowano na zasilaniu i powrocie zawory odcinające, odpowietrzniki 
automatyczne, łączniki amortyzacyjne, na zasilaniu filtr i zawór automatyczny, w najniższym miejscu 
zaworu spustowego ze złączką do węża. Siłownik zaworu współpracuje z programatorem 
klimakonwektora.  
Przy chłodnicach wbudowano: 

 na zasilaniu zawór odcinający, filtr siatkowy, zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z 
siłownikiem, pompę obiegową,  

 na powrocie zawór odcinający, automatyczny zawór stałej wartości przepływu.  
 

Odcinki przewodów prowadzonych ponad dachem, do chłodnic wentylacyjnych 
zamontowanych na poziomie dachu, zabezpieczono kablem grzewczym. Kable grzewcze podłączono 
do instalacji elektrycznej zasilanej awaryjnie z agregatów prądotwórczych.  

W oknach pomieszczeń wyposażonych w klimakonwektory są zamontowane kontraktrony 
zblokowane z regulacją pracy urządzeń – w momencie otwarcia okna następuje blokada działania 
urządzenia klimatyzacyjnego. Przewody zaizolowano cieplnie. Wykonano izolacje z otulin na bazie 
kauczuku syntetycznego, na poziomie piwnic i na poziomie dachu dodatkowo wykonano izolacje z 
wełny mineralnej z folią Al. Izolacje na rurociągach prowadzonych na poziomie dachu zabezpieczono 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzone w tulejach osłonowych. Pod 
klimakonwektorami w zlokalizowanych w archiwach i magazynach wykonano montaż dodatkowej 
tacy osłonowej mającej za zadanie przejąć ewentualne przecieki z urządzenia i armatury. Przecieki są 
kierowane do rur osłonowych zamontowanych na rurociągu zasilającym i powrotnym 
klimakonwektora.  
 
Instalacja wody chłodniczej dla belek chłodzących  

Dla potrzeb belek chłodzących, z maszynowni pomp ciepła wykonano wyprowadzenie jednej 
gałęzi. Parametry wody chłodniczej przyjęto 150C/180C. Belki chłodzące są zamontowane w 
pomieszczeniach biurowych na III i IV piętrze oraz II piętrze. Przy belkach wykonano montaż na 
zasileniu i powrocie zaworów odcinających, automatycznych odpowietrzników, na zasileniu filtru i 
zaworu automatycznego ograniczenia przepływu z siłownikiem, w najniższym punkcie zaworu 
spustowego ze złączką do węża. Siłownik zaworu współpracuje z programatorem belki chłodzącej.  
 
Instalacje sanitarne 

Woda do budynku doprowadzona jest z sieci zewnętrznej dwoma przyłączami do dwóch 
pomieszczeń technicznych na poziomie piwnic. Jedno przyłącze doprowadzone jest od strony ul. 
Nowomiejskiej do pomieszczenia 01.9 zlokalizowanego przy klatce schodowej K1, drugie od strony Pl. 
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Solidarności do pomieszczenia wentylatorki 01.30. Każde z przyłączy zakończone jest zestawem 
wodomierzowym. Woda z obu przyłączy doprowadzona jest do rozdzielacza zlokalizowanego w pom. 
01.9.  

Z rozdzielacza wyprowadzone są odgałęzienia zasilające w wodę: 
- instalację gospodarczą, 
- zbiornik ppoż. 

W ramach instalacji wody zimnej oprócz zasilania armatury czerpalnej przy przyborach 
sanitarnych wykonano odgałęzienia zasilające następujące odbiorniki: 
- węzeł przygotowania ciepłej wody, 
- instalację automatycznego nawadniania zieleni, 
- punkty poboru wody do nawilżaczy. 
 
Instalacja wody gospodarczej 

Wykonano instalację wodociągową z rozdziałem dolnym. Główne przewody rozprowadzające 
prowadzone są pod stropem piwnic. Od nich odchodzą odgałęzienia zasilające poszczególne piony 
wodociągowe (PW). Z tych przewodów wyprowadzone są również odgałęzienia zasilające węzeł 
przygotowania ciepłej wody, automatyczny system nawadniania zieleni oraz odgałęzienie 
uzupełniające wodę w instalacji fontanny. 

Odgałęzienie wyprowadzone z rozdzielacza służące do uzupełniania wody w zbiorniku ppoż. 
doprowadzone jest za ścianę pomieszczenia pompowni ppoż.  

Zgodnie z założeniami, centralna ciepła woda przygotowywana w węźle cieplnym 
doprowadzona jest do pomieszczeń gastronomicznych (kawiarnia, bar, restauracja) oraz węzłów 
sanitarnych przy tych pomieszczeniach. W pozostałych pomieszczeniach ciepła woda 
przygotowywana jest lokalnie w elektrycznych podgrzewaczach wody pojemnościowych i 
przepływowych. 

Rurociągi centralnej ciepłej wody z cyrkulacją prowadzone są pod stropem piwnic równolegle 
z rurociągami wody zimnej. Razem z rurami wody zimnej prowadzone są też w pionach 
wodociągowych (PW). Z pionów tych na kondygnacjach nadziemnych wyprowadzone są odgałęzienia 
zasilające armaturę czerpalną umiejscowioną nad przyborami sanitarnymi. 
 
Zasilanie nawilżaczy 

Zasilanie w wodę nawilżaczy stacjonarnych podłączone jest „na sztywno” poprzez zawór 
odcinający, filtr i zawór antyskażeniowy. 
 

W omawianym obiekcie wykonano następujące systemy kanalizacyjne: 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja odwadniająca parkingi, 
- kanalizacja technologiczna z gastronomii, 
- kanalizacja deszczowa, 
- kanalizacja odwadniająca pomieszczenia techniczne na najniższej kondygnacji, 
- odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych, 
- odwodnienia kwietników wewnętrznych. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odbiornikiem ścieków jest istniejący system kanalizacji sanitarnej w ul. Doki. Ścieki z 
przyborów sanitarnych zainstalowanych na kondygnacjach nadziemnych przez podejścia i piony 
sprowadzane są pod posadzkę parteru, gdzie łącząc się ze sobą wyprowadzone są grawitacyjnie 
jednym kanalikiem na zewnątrz budynku do studni S8. Do tej studni odprowadzane są również ścieki 
podczyszczone w separatorach i tłuszczownikach. Piony kanalizacyjne prowadzone są w narożnikach 
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pomieszczeń technicznych, w pomieszczeniach sanitarnych oraz w szachtach instalacyjnych. 
Odpowietrzenia pionów pogrupowano i wyprowadzono nad dach budynku kończąc je wywiewkami. 

Z przyborów sanitarnych zamontowanych w pomieszczeni ochrony nie ma możliwości 
grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. Dlatego też wykonano wbudowano mały agregat 
podnoszący ścieki. Do agregatu tego podłączone są odpływy z miski ustępowej, umywalki i 
zlewozmywaka. Do systemu tej kanalizacji odprowadzane są również poprzez zasyfonowane 
podejścia skropliny z klimakonwektorów oraz nawilżaczy stacjonarnych. 

Zgodnie z założeniami zainstalowane klimakonwektory wyposażone są w większości 
przypadków w pompkę skroplin. Biorąc pod uwagę parametry tej pompki wykonano prowadzenie 
kolektorów z rur, do których podłączone są rurociągi tłoczne pompek skroplinowych. Kolektory te 
podłączone są do najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon rurowy z króćcem do węża. 
 
Instalacja odwadniająca parkingi 

Parking odwodniany jest przez system kanałów odwodnienia liniowego. Odprowadzenie 
ścieków z tych kanałów wykonano za pomocą rurociągów kanalizacyjnych ułożonych w płycie 
betonowej. Rurociągami tymi ścieki doprowadzone są do trzech separatorów produktów 
ropopochodnych. 

Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z parkingu 
zastosowano kompaktowe urządzenia podczyszczające wyposażone jednocześnie w system pomp. 
Separatory zlokalizowano w studniach, w wydzielonych pomieszczeniach technicznych oraz w 
pomieszczeniu pompowni fontanny. Podczyszczone w separatorach ścieki przetłaczane są do studni. 
 
Instalacja kanalizacji technologicznej z gastronomii 

W obiekcie wykonano dwa lokale gastronomiczne, w których wymagane jest zastosowanie 
wydzielonego systemu kanalizacji technologicznej. Lokalami tymi są restauracja mieszcząca się na 
poziomie parteru oraz bar na poziomie +6.00. 

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi ścieki spływające z urządzeń zainstalowanych w 
zmywalniach oraz w kuchniach właściwych, przed podłączeniem ich do systemu kanalizacji sanitarnej 
kierowane są do separatorów tłuszczu. Ścieki z tych urządzeń poprzez podejścia i piony sprowadzane 
są do poziomu piwnic i podłączone do tłuszczowników. Dla restauracji tłuszczownik zlokalizowano w 
pomieszczeniu (01.21), a dla baru w pomieszczeniu (01.14). Po odseparowaniu tłuszczu oczyszczone 
ścieki kierowane są na zestawy pompowe, które przetłaczają je do studni S9. 

Każdy z lokali posiada oddzielną instalację technologiczną z własnym tłuszczownikiem oraz 
zestawem pompowym. 
 
 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 

W omawianym obiekcie wykonano dwa systemy kanalizacji deszczowej. Jeden obejmuje 
odprowadzenie wód opadowych z dachów projektowanego obiektu, drugi odprowadzenie wód 
opadowych z najniżej położonych zewnętrznych miejsc wokół budynku. 
 
Odwodnienie dachów 

Odwodnienie dachów wykonano za pomocą wewnętrznych rur spustowych. Instalację 
kanalizacji deszczowej wewnętrznej wykonano za pomocą mieszanego systemu kanalizacji 
podciśnieniowej i grawitacyjnej. W większości zastosowano system podciśnieniowy. System 
grawitacyjny zastosowano do odwodnienia dachów na poziomie +6.00. 

Każdy z systemów obejmuje podgrzewane wpusty z podejściami i pionami. Wody opadowe z 
obu systemów łączą się ze sobą pod stropem piwnic, skąd przez kanały i wyprowadzone są na 
zewnątrz budynku. 
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Bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych na dachach są wpusty dachowe i tarasowe (WP, WT- 
system podciśnieniowy; WD- system grawitacyjny), które poprzez podejścia prowadzone pod 
stropami sprowadzają wodę do pionów (PD-system podciśnieniowy; RD- system grawitacyjny). 

Wykonano dwa kanały wyprowadzające wody opadowe na zewnątrz budynku podłączone do 
studni D4 i D11. Jako przelewy bezpieczeństwa przy dachach wewnętrznych zastosowano otwory o 
odpowiednim przekroju w attykach) oraz rury o odpowiedniej średnicy doprowadzone do ścian 
elewacji. 
 
Odwodnienie elewacji 

Wody opadowe spływające po elewacji przechwytywane są przez kanały odwodnienia 
liniowego (OE).  
Z rynien tych w kilku punktach wyprowadzone są rury spustowe (RS) sprowadzone przez nieckę 
fontanny pod strop piwnic. 

Wykonano dwa poziomy prowadzone pod stropem piwnic zbierające wody spływające tymi 
rurami. 
 
Odwodnienie terenów zewnętrznych 
Miejsca, z których odprowadzane są wody opadowe: 
- wjazd do parkingu podziemnego, 
- wyjście awaryjne z parkingu podziemnego, 
- zagłębiony pasaż ekspozycyjny. 
 
Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia spływających wód opadowych 
zastosowano lokalne przepompownie przetłaczające ścieki do zewnętrznego systemu kanalizacji 
deszczowej. 
 
Zjazd do parkingu 

Wody opadowe spływające zjazdem do parkingu przechwytywane są przez kanał 
odwodnienia liniowego. Z kanału kierowane są do lokalnej przepompowni, z której przetłaczane są 
do studni rozprężnej. Ze studni ścieki już grawitacyjnie doprowadzone są do sieci kanalizacji 
deszczowej. 
 
Wyjście awaryjne z parkingu 

Bezpośrednim odbiornikiem wód opadowych jest wpust podwórzowy (Wp). Ścieki z wpustu 
kierowane są do lokalnej przepompowni, z której przetłaczane są do studni rozprężnej. Ze studni 
ścieki już grawitacyjnie doprowadzone są do sieci kanalizacji deszczowej. Do przepompowni 
skierowane są również ścieki z kratki umieszczonej w pomieszczeniu przyłącza wody oraz z drenażu 
odwadniającego przestrzeń nad płytą fundamentową. 
 
Pasaż widokowy 

Wody opadowe zbierające się w pasażu widokowym przechwytywane są przez dwa kanały 
odwodnienia liniowego. Ścieki z kanałów kierowane są do przepompowni, z której przetłaczane są do 
studni rozprężnej (Dr3) i dalej, już grawitacyjnie kierowane są do sieci kanalizacji deszczowej. Do tej 
przepompowni kierowane są również wody opadowe przesączające się przez teren zielony pasażu 
ekspozycyjnego. 
 
Instalacja kanalizacji odwadniającej pomieszczenia techniczne na poziomie piwnic.  

Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z pomieszczeń 
technicznych umiejscowionych na poziomie -4.50 odwodnienie tych pomieszczeń wykonano przez 
lokalne pompownie zlokalizowane w tych pomieszczeniach. 
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Do pomieszczeń tych należą: 
- pomieszczenie węzła cieplnego (Pp1), 
- pomieszczenia pompowni tryskaczowych i hydrantowych (Pp2), 
- pomieszczenie nawadniania zieleni (Pp3). 

We wszystkich tych pomieszczeniach wykonano lokalizację studni z pompą sterowaną 
pływakiem. W zależności od poziomu wody w studni pływak włącza pompę i przetłacza ją do systemu 
kanalizacyjnego ułożonego pod stropem tej kondygnacji (przepompownie Pp2 i Pp3) oraz do studni 
S9 (przepompownia Pp1). 
 
Instalacje niskoprądowe 
W zakres systemów bezpieczeństwa w obiekcie wchodzą instalacje następujących systemów: 

 sygnalizacji włamania i napadu zintegrowany z systemem kontroli dostępu, 

 trzymaczy drzwiowych, 

 liczenia osób, 

 parkingowy, 

 telewizji dozoru obiektowy, biblioteki i telewizji internetowej, 

 antykradzieżowy biblioteki, 

 obchodowy wartowników. 
 

System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu 
Do ochrony obiektu przyjęto zastosowanie systemu integrującego sprzętowo i programowo 

system sygnalizacji włamania i napadu z systemem kontroli dostępu. Trzy centrale systemowe są 
zainstalowane w pomieszczeniu technicznym monitoringu na parterze, kontrolery kontroli dostępu i 
ekspandery w szachtach i pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach. 

System jest rozbrajany i zazbrajany za pomocą komputera lub manipulatorów umieszczonych 
w wybranych miejscach, przypisanych do poszczególnych stref.  

Wykonano ochronę wybranych pomieszczeń, m.in.: sal wystawowych, magazynów zbiorów, 
serwerowni, pomieszczeń teletechnicznych, wszystkich wejść z zewnątrz do obiektu. Zastosowane 
kontrolery posiadają pewną rezerwę wejść alarmowych, jeżeli zajdzie potrzeba rozbudowy systemu, 
jest to możliwe bez dodatkowych nakładów na urządzenia podstawowe. Dodatkową ochroną objęto 
szklane elewacje sal wystawowych. Zadanie to spełniają skanujące głowice laserowe, z 
programowanym obszarem detekcji. 

Wszystkie przypadki alarmów oraz innych zdarzeń zachodzących w systemie są zapamiętywane 
przez centrale alarmowe i oprogramowanie zarządzające. Wszystkie urządzenia systemu alarmowego 
są wyposażone w czujniki antysabotażowe, nadzorowane przez „dualne” linie alarmowe centrali. 
Czujki alarmowe włączone są na wejścia centrali oraz wejścia alarmowe w kontrolerach kontroli 
dostępu. Kontrolery  określane są jako Moduły Zbierania Danych. Centrale alarmowe są wyposażone 
w moduły z interfacem TCP/IP umożliwiające zdalne konfigurowanie i zarządzanie systemem 
alarmowym. 

System kontroli dostępu jest integralną częścią systemu „Master”. Rolę kontrolera kontroli 
dostępu pełni podcentrala, połączona z centralą „Master” szyną danych RS485. Uszkodzenie 
magistrali nie ma wpływu na pracę kontrolera, baza danych kart z uprawnieniami przechowywana 
jest w każdym kontrolerze. Czytniki są włączone w magistralę szeregową wewnętrzną kontrolera. 
Baza danych użytkowników – 11 000 rekordów. 
Wykonano kontrolę 78 przejść, w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka – dwustronną, system jest 
również zarządzał pracą wind osobowych, tylko użycie identyfikatora pozwoli na wjazd na piętra 3, 4, 
5, 6 (lub inne wg dyspozycji Użytkownika). Dwustronna kontrola ma na celu zastosowanie funkcji 
antipassback, podwyższającej poziom dyscypliny pracowników. Przyjęto zasadę oddzielenia części 
„służbowej” obiektu od części dostępnej dla zwiedzających. 
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Każdy pracownik posiada identyfikator zbliżeniowy (karta MIFARE) określający uprawnienia do 
otwierania poszczególnych przejść. Uprawnienia obejmują dostęp do konkretnych przejść, w 
określonych godzinach, dniach tygodnia i dniach specjalnych (święta, dni wolne).  

Do kontroli uprawnień przejścia służą czytniki kart zbliżeniowych standardu MIFARE. Drzwi w 
przejściach blokowane są za pomocą elektromagnesów. Awaryjne otwarcie przejść umożliwia 
wyłącznik ewakuacyjny z szybką. Osoby nie posiadające identyfikatorów, za pomocą wideo 
domofonu mogą zgłosić ochronie zamiar wejścia do budynku – tylko w wejściu służbowym i bramie 
do zaplecza restauracji i śmietnika. 
 
System trzymaczy drzwiowych 

System ten jest uzupełnieniem Systemu Kontroli Dostępu. Trzymacze są zainstalowane min. 
w drzwiach ewakuacyjnych sal wystawowych. Otwarcie jest możliwe ręcznie z pom. ochrony, 
wyłącznikiem awaryjnym „zbij szybkę” lub automatycznie Systemem Sygnalizacji Pożaru. 

 
System liczenia osób 

Zadaniem systemu jest liczenie osób odwiedzających wystawy, bibliotekę oraz pracownie. 
Liczenie jest wykonywane na podstawie analizy obrazu wizyjnego za pomocą zaawansowanych 
algorytmów obliczeniowych. Aby zachować spójność estetyczną i jednorodność systemów 
bezpieczeństwa, jako kamery systemu liczenia osób zaprojektowano kamery sieciowe, identyczne jak 
zastosowane w systemie telewizji dozorowej na obiekcie. Kamery są wyposażone w inteligentną 
analizę obrazu. Transmisja obrazów z kamer odbywa się poprzez sieć IP. Zastosowano system liczenia 
osób firmy MATE. Oprogramowanie daje możliwości wykonywania różnego rodzaju statystyk. System 
odznacza się dużą dokładnością pomiaru. Z uwagi na to, iż system MATE pozwala na podłączenie 
sygnałów analogowych z kamer CCTV, zastosowano dekodery sieciowe, dzięki którym sygnał IP jest 
przetwarzany na postać analogową. 
 
System parkingowy 

Wykonano automatyczny system parkingowy, wydający gościom bilety, pobierający opłaty, 
umożliwiający wystawianie bezpłatnych karnetów. Serwer systemu jest zainstalowany w kasach na 
parterze, automaty rozliczające w garażu przy wejściu do wind. 
Automatyczny dystrybutor biletów 
Terminal wyjazdowy 
Kasa automatyczna 
 
System telewizji dozoru i internetowej 

Wykonano trzy systemy telewizyjne: obiektowy system security, system dla biblioteki i czytelni 
oraz system kamer IP, umożliwiający szczegółową obserwację eksponatów oraz odwiedzanie wystaw 
za pomocą Internetu. System Telewizji Dozoru ma za zadanie umożliwić obserwację newralgicznych, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa podczas normalnej pracy lub ewakuacji, miejsc obiektu (klatki 
schodowe ewakuacyjne, schody ruchome, wejścia do wind, wejścia do obiektu, otoczenie zewnętrzne 
obiektu) na monitorach zainstalowanych w pomieszczeniu ochrony, na dowolnym komputerze (z 
odpowiednim oprogramowaniem i kodem dostępu) oraz rejestruje na dyskach twardych obrazy ze 
wszystkich kamer telewizyjnych.  

Zastosowane dyski o pojemności ponad 30 TB, przy wykorzystaniu detekcji aktywności (dla 
każdej kamery dobieranej indywidualnie) pozwalają na zapis min. 3 tygodni pracy systemu. 
Administrator systemu (lub inna osoba uprawniona, np. wyznaczony pracownik), za pomocą 
komputera może prowadzić równoległą obserwację „na żywo”, sterować kamerami ruchomymi, 
przeglądać zapisane zdarzenia, kopiować wybrane fragmenty na swój dysk, drukować wybrane kadry.  

Wykonano w systemie obiektowym instalację 165 kamer telewizyjnych, w tym 146 
wewnętrznych kopułowych wandaloodpornych dualnych, 3 wewnętrznych obrotowych, 3 



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
Zał. Nr 5 do SIWZ w postępowaniu  

nr SWZP.0261.2.2018.AL – Opis Budynku ECS 

 

str. 39 

 

zewnętrznych obrotowych i 13 zewnętrznych stacjonarnych do obserwacji elewacji, dachu na +19m i 
otoczenia obiektu. Wszystkie kamery stacjonarne zostały wyposażone w obiektywy o zmiennej 
ogniskowej, pozwalające na precyzyjne dobranie pola obserwacji. Kamery wewnętrzne kopułkowe są 
w obudowach wandaloodpornych. 

Do obsługi systemu zaplanowano 3 klawiatury w pomieszczeniu ochrony. Do obserwacji 
przeznaczono 20 monitorów, na 10-ciu jest obraz z podziałem ekranu, na pozostałych wybrane 
kamery. W zależności od potrzeb, konfigurację tą można zmieniać. W każdej z sal wystawowych 
wykonano instalację 4 kamer telewizyjnych. Trzecim systemem, jest system telewizji w bibliotece i 
czytelni. Szesnaście kamer, nagrywanych na twardy dysk multipleksera, z monitorem głównym i 
pomocniczym na stanowisku obsługi biblioteki, ma zagwarantować bezpieczeństwo księgozbioru. 

Wszystkie systemy telewizyjne są zasilane z dedykowanej, podtrzymywanej UPS-em sieci 
elektrycznej.  
 
System antykradzieżowy biblioteki 

Księgozbiór biblioteki jest zabezpieczony mikroetykietami RFID, w obu wejściach są 
zainstalowane bramki z antenami szczytujące wszystkie zaindeksowane pozycje w systemie. System 
pracuje w oparciu o technologię RFID (Radio Frequency Identification – identyfikacji za pomocą fal 
radiowych) w częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań – 13.56MHz. 

Oprócz ochrony książek system zapewnia możliwość przyjmowania nowych książek 
(kodowanie). Pozwala on również na sporządzenie szybkiej inwentaryzacji. Do przeprowadzania 
operacji kodowania etykiet i obsługowego udostępniania książek – oprócz sprzętu RFID 
zainstalowany jest komputer stanowiskowy. 

Etykiety można naklejać na wszystkie materiały biblioteczne, tj: 

 książki, 

 czasopisma oprawne, 

 pudła na zbiory specjalne, 

 obiekty kartograficzne, ikonograficzne, 

 opakowania CD-ROMów, 

 płyty CD-ROM (sam nośnik). 
Anteny bramki kontrolnej podłączone są do sterownika bramki okablowaniem 

specjalistycznym (ekranowanym).Bramka ma możliwość pracy w trybie awaryjnym,  a dane o 
zdarzeniach są również przechowywane w samym sterowniku na wypadek zaniku zasilania. 
 
System obchodowy wartowników 

Wykonano instalację urządzeń systemu kontroli pracy wartowników. Jedną z wielu 
użytecznych funkcji programu jest możliwość definiowania standardowych harmonogramów 
obchodów, określających właściwą kolejność i czas odczytywania punktów kontrolnych w trakcie 
obchodu. Możliwe jest zdefiniowanie do 255 harmonogramów dla każdej grupy rejestratorów. Każdy 
z nich może zawierać do 340 zdarzeń (odczytów punktów).Obchód według harmonogramu musi się 
rozpocząć i zakończyć odczytaniem punktu, któremu nadano status „obchodowy” dla tego 
harmonogramu. Można również określić czas, jaki powinien upłynąć od zakończenia poprzedniego do 
rozpoczęcia wybranego obchodu, oraz skorzystać z funkcji automatycznego losowania przez 
rejestrator harmonogramu, według którego powinien być wykonany następny obchód. 

Pierwszych 16 harmonogramów może być zapisanych do rejestratora, co pozwala na 
stosowanie obchodów według harmonogramów, również bez konieczności korzystania z komputera 
– rejestrator samodzielnie przeprowadzi analizę zdarzeń zapisanych w jego pamięci i wydrukuje 
wybrany rodzaj raportu błędów. Ponadto w przypadku wystąpienia niezgodności obchodu z 
ustalonym harmonogramem jest sygnalizował błąd już w momencie odczytywania punktów 
kontrolnych. Punkty kontrolne są elementami biernymi – nie potrzebują okablowania. 


