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WSTĘP

1.1
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy
realizacji kontraktu. Specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi
a nie zawarte
w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką
budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania
materiałów lub montaŜu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub
zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektów.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu oraz jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej. W razie
wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien
zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieŜności. Zasada powyŜsza
obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.
1.2
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy
o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada
się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
1.3

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami:
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie
powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu
w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uŜyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej
lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza .
Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury.
Wentylator - Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch
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Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub
ciekłych.
Czerpnią wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
Klapa p.poŜ - Zespół umieszczony w sieci kanałów wentylacyjnych, miedzy dwiema strefami poŜarowymi,
przeznaczony do zapobiegania przenoszenia się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów
Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Urządzenie do odzyskiwania ciepła – urządzenie przeznaczone do przekazywani ciepła zawartego w
strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia powietrza nawiewanego (uzdatnianego).
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MATERIAŁY

2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

•

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach;
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej;
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych;
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów;
NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji
lub wymiany;
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi;
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta;
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;
Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i
Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez odpowiednie ministerstwo;
Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne
z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji;
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne
poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane;
Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów naleŜy przedstawić do Zamawiającego
do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych
elementów innych niŜ podane w projekcie jest moŜliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista
zamienników musi zawierać równieŜ analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

2.2
Składowanie materiałów
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane przez
Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montaŜu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane
3

materiały i urządzenia wentylacyjne, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, winny być składowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli InŜyniera. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3

Kontrola materiałów

•

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST;
Urządzenia na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego;
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta;
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez InŜyniera.

•
•
•

3

SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu
winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem załoŜeń ogólnych i szczegółowych.
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TRANSPORT MATERIAŁÓW

•

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywania robót;
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami InŜyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem;
PrzewoŜone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem się na środkach transportu;
Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP;
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
InŜyniera;
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów;
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy;
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

•

•

•
•

•
•

•
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WYKONANIE ROBÓT

5.1

MontaŜ przewodów

•
•

Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad;
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001;
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

•
•
•
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

03434;
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002;
Grubości blach na kanały naleŜy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŜnicy załoŜonych
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów
między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe będą miały kąt 150 w celu
uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposaŜyć w łopatki kierownicze. a ich promień
wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 [mm];
Minimalne grubości kanałów okrągłych:
−
Ø100 ÷ Ø 125 - 0,50 mm,
−
Ø 160 ÷ Ø 250 - 0,60 mm,
−
Ø 280 ÷ Ø 710 - 0,75 mm,
−
powyŜej Ø 710 - 1 mm;
Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuŜszego boku):
−
do 750 mm - 0,75 mm,
−
750 do 1400 mm - 0,9 mm,
−
powyŜej 1400 mm - 1,1 mm;
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna
wynosić co najmniej 100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na
całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o
podobnych właściwościach.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób
nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród.
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z
cięŜarów:
−
przewodów;
−
materiału izolacyjnego;
−
elementów instalacji niezamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
−
elementów składowych podpór lub podwieszeń;
−
osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia
lub konserwacji.
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę powietrza
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
5

•

•

•
•
•

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciąŜenia.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego
obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciąŜenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ
15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów
elastycznych lub wibroizolatorów.
Otwory rewizyjne i moŜliwość czyszczenia instalacji

•

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji;
•
Otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a takŜe
urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich
oczyszczenia w inny sposób;
•
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak
równieŜ własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych;
•
Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby
nie utrudniały czyszczenia przewodów;
•
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe
kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub
innych elementów trudnych do czyszczenia;
•
Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą
powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących;
•
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych;
•
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać;
•
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niŜ 200 mm naleŜy stosować
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych
średnicach naleŜy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1;
Tablica 1
Średnica przewodu
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu
mm
mm
D
A
B
200 ≤ d ≤ 315
300
100
315 < d ≤ 500
400
200
> 500
500
400
1)
600
500
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu
•

W przewodach o przekroju prostokątnym naleŜy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2;
Tablica 2
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Średnica przewodu
Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu
mm
mm
mm
S
A
B
d ≤ 200
300
100
200 < d ≤ 500
400
200
> 500
500
400
2)
600
500
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu
•

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;
•
JeŜeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niŜ minimalne wymiary
otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny naleŜy tak wykonać, aby jego krótsza
krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;
•
W przypadku, gdy przewiduje się demontaŜ elementu instalacji w celu umoŜliwienia czyszczenia,
powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niŜ określone w tablicach 1 i 2;
•
NaleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym;
•
NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
−
przepustnice (z dwóch stron),
−
klapy poŜarowe (z jednej strony),
−
nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron),
−
tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony),
−
tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron),
−
filtry (z dwóch stron),
−
wentylatory przewodowe (z dwóch stron),
−
urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron),
−
urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron);
PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo demontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem
klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic).
JeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ
dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami
rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10 m;
Izolacje termiczne
Kanały wentylacyjne izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej według Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo naleŜy obudować wszystkie izolowane kanały
prowadzone na zewnątrz blacha stalową ocynkowaną.
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek
samo zakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się takŜe stosowanie
mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię
kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie
skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.
Podwieszenia kanałów
Wszystkie kanały i urządzenia naleŜy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący moŜliwość
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywać przez elementy profilowane,
przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną
filcową lub gumową). Kanały naleŜy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu lub
belek. W kaŜdym przypadku mocowania naleŜy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŜaru nie
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oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a takŜe aby przechodziły przez przegrody w sposób
umoŜliwiający kompensacje wydłuŜeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych
powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku
poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
5.2

Urządzenia

Wentylatory
•
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych.
•
Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości wentylatora
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
•
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem
otworów wentylatora.
•
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm.
•
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
•
Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić:
−
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
−
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
−
ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową).
•
Przekładnie pasowe naleŜy zabezpieczyć osłonami.
•
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów
wentylatora.
Centrale wentylacyjne
•
Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Zamawiający bądź Wykonawca;
•
W ramach prac naleŜy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
•
Transport oraz montaŜ naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;
•
Centrale naleŜy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji
budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne;
•
Centrale naleŜy bezwzględnie wyposaŜyć na wlotach powietrza świeŜego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno – szczelne;
•
WyposaŜenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
•
Centrale naleŜy wyposaŜyć wyłączniki serwisowe. NaleŜy równieŜ dostarczyć razem z centralą falowniki.
5.3
•

•

•
5.4
•

Tłumiki hałasu
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierającym:
−
kierunek przepływu powietrza,
−
wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra);
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki naleŜy
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej
to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego;
Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
Przepustnice, regulatory przepływu, klapy p.poŜ.
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w element
umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie
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•
•
•

5.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.6
•
•
•
•

•
•
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pracy instalacji.
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN EN 1751.
Nawiewniki, wywiewniki,
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
Jeśli umoŜliwiają to warunki budowlane:
Długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika
powinna wynosić: L > 3D;
przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest
przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie
otwartej.
Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp.;
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia
przez dach;
Wyrzutnie dachowe naleŜy montować za pomocą podstaw dachowych na cokołach z materiału
zapewniającego wytrzymałość na obciąŜenia wynikające cięŜaru podstawy i wyrzutni dachowej, cokoły
stanowią element konstrukcyjny i zostały ujęte w zakresie konstrukcji budynku..
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniŜej 2,5 m/s;
Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niŜszą niŜ 4 m/s.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z
wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich gaz robót.
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót:
• usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych,
• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych,
• usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach,
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bieŜąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, instalacja sanitarna,
nagłośnienia),
odpowiednie podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez
przewody elastyczne (flex).
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny),
powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń,
materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych,
połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leŜeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu,
urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny
posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ±10% ze szczególnym zachowaniem
projektowanego układu podciśnień i nadciśnień pomiędzy pomieszczeniami.
OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.1

Zasady określania ilości robót i materiałów

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obejmują montaŜ instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
odpylania, oddymiania i transportu hydraulicznego w obiektach budownictwa powszechnego i specjalnego. Przy
montaŜu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposaŜonych w urządzenia utrudniające montaŜ (chociaŜby
czasowo nieczynne) zwiększenie nakładów robocizny uwzględnia się przez zastosowanie współczynnika.
Instalacją wentylacyjną w obiektach słuŜby zdrowia, opieki społecznej i szkolnictwa wyŜszego (szpitalach
klinikach, sanatoriach, Ŝłobkach, przedszkolach, salach laboratoryjnych, audytoriach i innych) stawia się wyŜsze
od przeciętnych wymagania dotyczące jakości robót. Zwiększone z tego tytułu nakłady rekompensuje się przez
zastosowanie odpowiednich współczynników. Wykucie gniazd i zamocowanie podparć i podwieszeń instalacji
wentylacyjnej na ścianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub Ŝelbetowych, wymaga zwiększonego
nakładu pracy, co uwzględnia się przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika do robocizny. Przewody
wentylacyjne obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnętrznej, z podaniem
typu przewodu (prostokątne, kołowe) i rodzaju materiału (blach stalowa, aluminiowa, nierdzewna,
kwasoodporna, płyty winidurowe, itp.). Pracochłonność montaŜu przewodów zaleŜy takŜe od przeciętnej liczby
kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Dla większej liczby kształtek całkowita pracochłonność wzrasta ze
względu na większą liczbę połączeń. W kosztorysowaniu rozróŜnia się trzy grupy przewodów według stosunku
powierzchni kształtek do całkowitej powierzchni przewodów: przewody o udziale powierzchni kształtek do 35%,
55% oraz 65%. Dlatego w trakcie obmiarowania naleŜy grupować przewody nie tylko według ich typu oraz
rodzaju materiału, ale takŜe zliczać osobno powierzchnię odcinków prostych i kształtek w celu ustalenia
procentowego udziału powierzchni kształtek w ogólnej powierzchni przewodów. Wykonując obmiary jako
długość poszczególnych odcinków przewodów przyjmuje się odległość między punktami przecięć osi
przewodów głównych z osiami przewodów odgałęźnych. Powierzchnię odcinków prostych (prostek) oblicza się
jako obwodu przekroju i ich długości. Przy prostkach zbieŜnych przyjmuje się obwód przekroju średniego.
Elementy regulujące przepływ powietrza (np. przepustnice, nasuwy) obmierza się w sztukach z podaniem typu i
materiału oraz obwodu przewodu, na którym są montowane. Elementy uzbrojenia przewodów, takie jak kratki
wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie itp. obmierza się w sztukach z podaniem ich podstawowych
parametrów technicznych. Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch (wentylatory) oraz je uzdatniające
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(filtry, nagrzewnice, chłodnice, komory zraszania, itp.) obmierza się w sztukach z podaniem charakterystyki
technicznej.
Izolację termiczną przewodów wentylacyjnych obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy
powierzchni zewnętrznej izolacji dla zaizolowanego kanału, z podaniem rodzaju materiału (wełna mineralna,
pianka poliuretanowa itp.).
8

ODBIÓR ROBÓT

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
−
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
−
odbiorowi częściowemu,
−
odbiorowi wstępnemu,
−
odbiorowi końcowemu.
8.1

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3

Odbiór wstępny

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

w trakcie realizacji Umowy,
Dokumentację Powykonawczą,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia,
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstępnym.
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Podstawa płatności

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą realizowane na
warunkach i terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Przyjmuje się, Ŝe przed
złoŜeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje
się, Ŝe Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na
własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyŜej opisano.
Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej, oraz
stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne,
a takŜe wszystko, co moŜe być konieczne dla właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia
usterek.
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Przepisy związane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie2) (Dz.U. Nr 201 poz. 1238)
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym – Wymiary
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
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PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe -Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -Wymagania wytrzymałościowe
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