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                                            OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji wod.- kan. wody zimnej, 
ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, klimatyzacji, instalacji 
zewnętrznej wody oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla 
przebudowy, rozbudowy i remontu portierni (wejścia służbowego) na terenie 
Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu na terenie ZOO Wrocław sp. Z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 
Wrocław.   
           
INWESTOR:    ZOO Wrocław Sp. z o.o. 
                         ul. Wróblewskiego 1-5 
                         51-618 WROCŁAW,  
 
1. Podstawa opracowania projektu: 
- zlecenie Inwestora 
- podkłady architektoniczno – budowlane 
- normy i normatywy techniczne projektowania 
- uzgodnienia branżowe 
 
2. Zakres opracowania projektu. 
Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym wewnętrznych instalacji 
wod.- kan. wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
instalacji zewnętrznej wody oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla 
przebudowy, rozbudowy i remontu portierni (wejścia służbowego) na terenie 
Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 
Wrocław.   
W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje: 
- przekładka instalacji zewnętrznej wody 
- przekładka instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  
- instalacja kanalizacji deszczowej 
- instalacja wody zimnej 
- instalacja wody ciepłej 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
- instalacja skroplin z klimatyzatorów 
- instalacja klimatyzacji 
 
3. Warunki zasilania. 
Wszystkie projektowane instalacje wewnętrzne w budynku będą współpracowały 
z instalacjami zewnętrznymi biegnącymi w pobliskim terenie. W związku z kolizją 
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rozbudowywanego budynku z wodą i kanalizacją sanitarną instalacje te należy 
przełożyć. 
 
4. Opis przekładki instalacji zewn ętrznej wody 
W związku z kolizją budynku z istniejącą wodą ø90 należy odcinek wody 
przechodzący pod budynkiem zdemontować i przepiąć na odcinku od A do B. 
Odcinek wykonać z rur ø90 PEHD SDR11. Na trasie zaprojektowano trójniki, łuki 
oraz załamania. Na trasie zaprojektowano dwa odgałęzienia ø32 PEHD SDR11 
do zasilenia studzienki wody W1 oraz do budynku W2. Wpięcie do wodociągu 
przewidziano poprzez armaturę nawiercająco - zamykającą do rur PE de90/de32 
oraz zasuwę odcinająca ø32 wraz z obudową i skrzynką uliczną.. Na 
odgałęzieniach należy wstawić zasuwy typu JMA(F5) PN10 miękkouszczelnianą 
DN32 z końcówką do klucza, przedłużonym wrzecionem, obudową i skrzynką 
uliczną. Skrzynki zasuw należy umieścić na krążkach żelbetowych. Zasuwy oraz 
trójniki należy umieścić na fundamentach. Na trójnikach zamontować bloki 
oporowe wg PN-81/9192-05. 
Po wykonaniu instalacji zewnętrznej należy poddać ją badaniu głębokości 
ułożenia przewodu oraz próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Po pozytywnej próbie hydraulicznej należy przepłukać rurociąg wodą czystą o 
szybkości przepływu 2m/s. W celu wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Przed włączeniem rurociągu do eksploatacji należy 
przeprowadzić dezynfekcję za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodu. 
Stężenie w przewodzie powinno wynosić 50mg Cl2/dm3 wody. Woda chlorowana 
o tym stężeniu powinna pozostawać w rurociągu przez jedną dobę. Po 
dezynfekcji wodę należy wypuścić i przepłukać przewód. Wodę tą należy poddać 
dechloracji i odprowadzić do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Do wody 
zawierającej chlor w trakcie jej odprowadzania podawać proporcjonalnie do 
odpływu 5-10% roztwór tiosiarczanu sodowego. Zawartość chloru w odpływie po 
dechloracji nie może przekroczyć 1mg Cl2/dm3 wody. Po wykonaniu dezynfekcji 
powinna być przeprowadzona analiza bakteriologiczna wody. Warunkiem wpięcia 
rurociągu do czynnej sieci jest uzyskanie pozytywnej próby bakteriologicznej i 
fizyko – chemicznej wykonanej przez Powiatową lub Wojewódzką Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną. Wodę do badań j.w. po dezynfekcji i płukaniu 
winien pobrać upoważniony pracownik stacji SANEPID. Na wpięcie oraz na 
każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat w tym dezynfekcyjny użyty w 
instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winna 
być zgoda właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
(wydanej na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w 
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
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ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.). Trasę przewodu należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką 
metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30cm nad grzbietem rury z 
odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwy. 
 
5. Opis przekładki instalacji zewn ętrznej kanalizacji sanitarnej 
W związku z kolizją budynku z istniejącą kanalizacją sanitarną ø160 należy 
odcinek kanalizacji przechodzący pod budynkiem zdemontować i przepiąć na 
odcinku od Si do S2. Odcinek wykonać z rur ø160 PCV”S’ łączonych na kielichy 
poprzez uszczelki gumowe. Na trasie zaprojektowano studzienki połączeniowe 
S3 oraz S1.Przewidziano zastosowanie studzienek ściekowych połączeniowych z 
prefabrykowanych elementów betonowych ø600 i przykryć włazami typu lekkiego. 
Studzienki wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10729:1999. Kanalizacja. 
Studzienki kanalizacyjne. Średnice, zagłębienia i spadki zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania. Zasadniczymi elementami studzienki ściekowej są: 
pierścień, krążki pośrednie, element przyłączeniowy z fabrycznie osadzonym 
przejściem szczelnym oraz dno osadnikowe. Dno studzienki powinno mieć płytę 
fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą. Zewnętrzna 
powierzchnia ścian powinna być zarapowana i posmarowana środkami 
bitumicznymi. Ściany wewnętrzne powinny być gładkie, a złącza kręgów powinny 
być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Przed zasypaniem wykonanego 
odcinka należy przeprowadzić odbiór techniczny kanału oraz wykonać pomiary 
geodezyjne. Przed odbiorem należy wykonać próbę szczelności wykonanego 
odcinka zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

 
6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej  
Projekt niniejszy przewiduje odwodnienie połaci dachowych za pomocą jednej 
rury deszczowej Rd1. Rurę w dolnej części należy wyposażyć w czyszczak. 
Kanalizację deszczową układać ze spadkiem w kierunku studzienki S3. Instalację 
zewnętrzną kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych i kształtek 
PCV „S” o średnicy ø160 łączonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe.  
Przed zasypaniem wykonanego odcinka należy przeprowadzić odbiór techniczny 
kanału oraz wykonać pomiary geodezyjne. Przed odbiorem należy wykonać 
próbę szczelności wykonanego odcinka zgodnie z normą PN-92/B-10735. 
                 
7. Wykopy i szalowanie 
Wykop powinien mieć deskowanie wystające ponad teren 5 do 10cm. W 
miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać 
ręcznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne powinny być 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  
Przewody układać na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16mm, stopniu 
zagęszczenia IS=0,95 przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Wymagana 
grubość podłoża pod rury wynosi 15cm. Podłoże powinno być wyprofilowane w 
postaci łożyska o kącie rozwarcia 90o, zgodnie z założonym spadkiem podłużnym 
przewodu. Przy złączach kielichowych należy wykonać dołki montażowe. Kształt i 
wielkość dołka muszą zapewniać warunki czystości wykonania złącza, tzn. 
uniemożliwiać przedostawanie się piasku do kielicha rury. Po ułożeniu i 
zmontowaniu odcinka kanału oraz sprawdzeniu prawidłowości spadku, rury 
należy zastabilizować przez wykonanie zasypki ochronnej grubości 30cm  
ponad wierzch rury. W strefie rury warstwę ochronną wykonać materiałem 
sypkim, drobno-, średnio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni warstwami 
10÷15cm z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Zasyp i zagęszczanie prowadzić 
równomiernie po obu stronach przewodu tak, aby nie spowodować jego 
przemieszczenia zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Podczas 
zasypywania przewodu zwrócić należy szczególną uwagę na bardzo staranne 
wypełnienie wolnych przestrzeni pod rurą. Zagęszczanie gruntu w strefie rury 
prowadzić za pomocą lekkich zagęszczarek płaszczyznowych. Stosowanie 
sprzętu bezpośrednio nad rurą jest dopuszczalne po osiągnięciu warstwy 
ochronnej grubości min. 30cm. Po wykonaniu obsypki ochronnej należy wykonać 
zasypkę do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, 
średnio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia zasypki IS=0,97. Górną warstwę zasypki pod jezdniami (około 
30cm poniżej warstwy konstrukcyjnej) zagęścić do wskaźnika IS=1,0. Do 
uzyskania prawidłowego stopnia zagęszczenia gruntu jego wilgotność powinna 
być zbliżona do optymalnej, a grubość poszczególnych warstw zasypki nie 
powinna przekraczać 15cm. Dla odcinków przewodów układanych poza drogą 
(chodniki, grunty rolne, tereny zielone) zasypkę wykonać gruntem rodzimym (z 
wyjątkiem gruntów spoistych) pozbawionym grud oraz kamieni. Zalecany 
wskaźnik zagęszczenia IS=0,93÷0,95, grubość warstw zasypki nie powinna 
przekraczać 15÷20cm. 
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. Rurociąg należy 
trasować przez uprawnionego geodetę. 
 
8. Warunki gruntowo – wodne 
W przypadku pojawienia się wody w trakcie wykonywanych robót należy ją 
pompować bezpośrednio z wykopów. 
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9. Warunki BHP 
Prace należy prowadzić ze ścisłym zachowaniem warunków BHP. Podstawowe 
przepisy w tej dziedzinie podają: 
1) Rozporządzenie MBiPMB w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkach (Dz.U. 72.13.93) 
2) PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” 
3)  PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne budowlane” 

Szczególną ostrożność należy zachować przy skrzyżowaniu z kablami 
energetycznymi i teletechnicznymi, powiadamiając ich użytkowników w celu 
uzyskania wskazówek dotyczących prowadzenia robót w rejonie kabli oraz 
sposobie ich zabezpieczenia. Roboty ziemne należy prowadzić ostrożnie, aby nie 
uszkodzić istniejących przewodów. 
Prace związane z wykonaniem przewodu należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II, 
przepisami BHP. 
 
10. Instalacja wody zimnej 
Zasilanie obiektu projektuje się z projektowanego przewodu wodociągowego ø90 
– projektowanej przekładki przebiegającej na terenie. Do budynku  
zaprojektowano przyłącze z rur ø32x2,0 PEHD, PE100, SDR17, PN10. W 
budynku zaprojektowano pomiar wody za pomocą wodomierza JS 1,5, DN 20 
oraz zawór antyskażeniowy EA. Instalacja zasilać będzie baterie umywalkowe, 
natryskową, baterie zlewozmywakową oraz płuczkę ustępową. Instalację wody 
zimnej w budynku z rur PP PN16. Przewody oraz podejścia do baterii prowadzić 
w ścianie w bruzdach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna być 
poddawana rutynowym badaniom SANEPID-u. Prowadzenie przewodów oraz 
rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach. Zabrania się prowadzenia 
przewodów wodociągowych nad przewodami c.o, c.w, c.t oraz nad przewodami 
elektrycznymi. Minimalna odległość między przewodami wodociągowymi i 
elektrycznymi winna wynosić co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu równoległym 
zaś w miejscach skrzyżowań 0,05 m. Rury i kształtki powinny mieć dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych 
stosować rurę osłonową, bądź izolację podtynkową gr.6mm. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych i 
uszczelnić szczeliwem miękkim. Na instalacji zaprojektowano zawory kulowe. 
Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności i badaniu zgodnie z 
PN-70/B-10715 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych cz. II-Instalacje sanitarne." 
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11. Instalacje wody ciepłej  
Źródłem wody ciepłej będą elektryczne podgrzewacze wody. Woda ciepła 
wykorzystywana będzie do celów socjalno- bytowych oraz porządkowych. W 
budynku woda ciepła będzie przygotowywana w podgrzewaczach 
pojemnościowym i przepływowym zasilanych elektrycznie. Zaprojektowano 
podgrzewacz OSV Slim -Kospel o pojemności 50l  N=2,0kW/230V oraz 
podgrzewacz przepływowy EPO Amicus 4kW/230V. Podgrzewacze usytuować 
zgodnie z rysunkiem – jeden w szafce, drugi podwieszany. Wewnętrzna 
instalacja wody ciepłej zasilać będzie baterie umywalkowe, natryskową oraz 
zlewozmywakową. Przewody wody ciepłej prowadzone będą w ścianach w 
bruzdach. Przewody prowadzone zarówno pod tynkiem jak i w ściankach w 
bruzdach wykonać z rur PP PN 20. Rury i kształtki powinny mieć dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w 
tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w 
przegrodzie i uszczelnić szczeliwem miękkim. W obszarze tulei nie może być 
wykonane żadne połączenie na przewodzie. Na instalacji zaprojektowano zawory 
kulowe. Na przewodach prowadzonych w bruzdach ściennych stosować rurę 
osłonową, bądź izolację podtynkową gr.6mm. 
Instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych cz. II- Instalacje sanitarne." 
 
12. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone będą pionami 
kanalizacyjnymi i poziomami prowadzonymi pod posadzką przyziemia i wpięte do 
projektowanej studzienki kanalizacyjnej S1. Wewnętrzna kanalizacja 
odprowadzać będzie ścieki z muszli ustępowej, umywalek, zlewozmywaka oraz 
natrysku. Zaprojektowano przybory sanitarne ogólnego stosowania oraz armaturę 
przystosowaną do tych przyborów. Podejścia do przyborów należy ułożyć w 
ścianie z rur PCV lub obudować wg projektu architektury. Przewody 
kanalizacyjne prowadzone pod posadzką przyziemia należy wykonać z rur PVC 
klasy „S” firmy WAVIN łączonych na wcisk z uszczelką gumową.  
Piony należy wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. U 
dołu pionu należy montować rewizje kanalizacyjne. Należy umożliwić dostęp do 
rewizji kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych. Trasę 
przewodów pokazano na rysunkach.  
Instalację wykonać należy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych cz. II- Instalacje sanitarne." 
 
13. Instalacja skroplin z klimatyzatora  
Instalacja skroplin odprowadzać będzie skropliny z klimatyzatora.  Usytuowanie 
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klimatyzatora zgodnie z rysunkiem. Instalację zaprojektowano z rur PP i należy 
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku pionu. Podłączenia do klimatyzatora 
przewiduje się prowadzić przewodem w otulinie termoizolacyjnej z pianki 
polietylenowej gr. 6mm. Skropliny z klimatyzatora odprowadzone będą  poprzez 
syfon do pionu kanalizacji sanitarnej zabezpieczający przez cofaniem się 
zapachów. Instalację wykonać należy zgodnie z „ Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych cz.II – Instalacje sanitarne.  
 
14. Instalacja klimatyzacji  

CHŁODZENIE   

 W pomieszczeniu biura projektuje się  chłodzenie. Zaproponowano SPLIT. 
Przewiduje się montaż jednostki wewnętrznej nad drzwiami w biurze, na 
wysokości ok. 2,1m  montaż jednostki zewnętrznej, na północnej ścianie  
budynku. Klimatyzator pracuje na powietrzu obiegowym. Jest sterowany 
czujnikiem temperatury, zapewniając odpowiednią, zgodną z oczekiwaniem 
Użytkowników  temperaturę. Klimatyzator podłączony jest  przewodami gazowym 
i cieczowym z zewnętrznym agregatem, zlokalizowanym na ścianie budynku.  
Zastosowane urządzenia pracują na czynniku R 410 A. W opracowaniu przyjęto 
układ SPLIT f. DAIKIN.  

INSTALACJA FREONOWA                        

Jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna  są spięte z sobą przewodami: 
gazowym i cieczowym. Zastosowano przewody miedziane  przeznaczone dla 
chłodnictwa o średnicach jak na rysunku. Przewody łączyć przez lutowanie lutem 
twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej należy układ poddać próbie 
ciśnieniowej i napełnić czynnikiem ekologicznym (R410A). Przewody instalacji 
chłodniczej należy izolować otulinami AF/Armaflex o grubości 13mm. Otuliny 
należy przykleić do rur klejem Armaflex520.   

15. Obliczenia 
- ilość pracowników – 4 
- zapotrzebowanie wody - 40l/d/osobę 
czas pracy  - 24 godziny 
Nd=1,2;   Nn=2,0 
 
15.1. Zapotrzebowanie wody dla obiektu: 
Gdśr  = 4x40 = 160 l/d = 0,16 m3/d 
Gdmax = 160x1,2 = 192l/d = 1,92 m3/d 
Gnśr     = 192/24  = 8,0l/h = 0,08 m3/h 
Gnmax = 8,0x2,0 = 16l/h = 0,016 m3/h 
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15.2. Bilans wody zimnej – rozbiór sekundowy: 
- misek ustępowych – 1x0,13 = 0,13 
- umywalek – 2x0,07 = 0,14 
- zlewozmywaków – 1x0,07 = 0,07 
- natrysków – 1x0,15 = 0,15 
Przepływ normatywny qn = 0,49 l/s   
 
15.3. Bilans wody ciepłej  – rozbiór sekundowy: 
- umywalek – 2x0,07 = 0,14 
- zlewozmywaków – 1x0,07 = 0,07 
- natrysków – 1x0,15 = 0,15 
Woda zimna wyliczona z ilości zamontowanych urządzeń i wynosi: 
Przepływ normatywny  qn = 0,36 l/s 
 
15.4. Całkowity bilans wody zimnej – rozbiór sekund owy: 
Woda zimna wyliczona z ilości zamontowanych urządzeń i wynosi: 
Przepływ normatywny qn = 0,49 l/s 
Woda zimna na przygotowanie wody ciepłej   
qn = 0,36 l/s 
Przepływ normatywny  qn = 0,39+0,36 = 0,85 l/s 
Przepływ obliczeniowy qo = 0,50 l/s 
 
15.5. Dobór wodomierza dla budynku  
Przepływ normatywny wynosi – 0,85 l/s  
przepływ obliczeniowy wynosi – 0,50l/s = 1,80 m3/h 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS 1,5, DN - 20, qn = 1,5 
m3/h produkcji PoWoGaz Poznań 
Przyjęto średnicę przyłącza ø32x2,0 PE (v=0,81m/s)  
 
15.6. Bilans ścieków sanitarno – bytowych   
Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyliczony z zamontowanych 
przyborów wynosi: 
- misek ustępowych – 1x2,5 = 2,5 
- umywalek – 2x0,5 = 1,0 
- zlewozmywaków – 1x1,0 = 1,0 
- natrysków – 1x1,0 = 1,0  
ΣAWs= 5,5 
q = 0,5√5,5 = 1,17 l/s 
Dla tej ilości ścieków przyjęto średnicę przyłącza ø160 PCV”S”  
15.7. Bilans ścieków deszczowych 
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Odprowadzenie ilo ści wody deszczowej wg PN-92/B-01707  

Qd =    q x Ψx Fc        [l/s]         gdzie : 

Ψ = współczynnik spływu    

q = A/tm 0,667 - natężenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min, 
                        prawdopodobieństwie wystąpienia p=50% (c=2,0) i średniej sumie   
                        rocznych opadów atmosferycznych H=597mm, q=130l/s/ha 
                      - miarodajne natężenie deszczu = 130 l/sxha 
Fc = powierzchnia odwadniana   

- pow. dachu proj. – 50,9m2      Ψ = 1,0    

Qd=130 x 1,0 x 0,00509 = 0,66 l/s 
Dla tej ilości ścieków przyjęto średnicę przyłącza ø160 PCV”S” 
15.8. Podgrzewacze ciepłej wody 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w elektrycznych   
podgrzewaczach wody pojemnościowym i przepływowym.  
Zaprojektowano podgrzewacz OSV Slim -Kospel o pojemności 50l  
N=2,0kW/230V oraz podgrzewacz przepływowy EPO Amicus 4kW/230V. 
Podgrzewacze będą usytuowane w miejscach zaznaczonych na rysunku.  
UWAGA:  
Pojemnościowe podgrzewacze wody należy zamówić z grupą  zabezpieczającą. 
 
15.9. Wytyczne do innych bran ży. 
1. Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 
Należy uwzględnić otwory montażowe w elementach konstrukcyjnych oraz połaci 
dachu. Wszystkie przejścia i przebicia w elementach konstrukcyjnych zostały 
uzgodnione z konstruktorem. 
2. Wytyczne do bran ży elektrycznej. 
Należy zapewnić zasilanie elektryczne, dla następujących urządzeń wg 
zestawienia, w określonych pomieszczeniach obiektu : 

Pojemno ściowy podgrzewacz wody 50l  OSV Slim -Kospel   

Napięcie 230V 
Moc pobierana 2,0 kW 
Ilość sztuk - 1 
Miejsca montażu – przedsionek 
Przepływowy podgrzewacz wody Kospel EPO Amicus 
Napięcie 230V 
Moc pobierana 4,0 kW 
Ilość sztuk - 1 
Miejsca montażu – socjal 
                                                                                                opracowała: 

                                                                                   mgr  inż. Henryka Biś 


