
PROJEKT NAPRAWY DZIAŁANIA WENTYLACJI  W BUDYNKU 
ZAPLECZA SOCJALNO  –  BYTOWEGO  ZLOKALIZOWANEGO 
NA TERENIE SCHRONISKA DLA PSÓW W PIOTRKOWIE TRYB., 
PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 3 – PODOLE

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 
kuchni  (0.23)  i  magazynu  karmy  (0.24)  oraz  w  pomieszczeniach  zmywalni  (0.26) 
i magazynowych (0.25 i 0.27)
 

W  celu  poprawienia  działania  wentylacji  w  pomieszczeniach  kuchni  (0.23) 
i magazynu  karmy  (0.24)  planuje  się  zamontowanie  nad  istniejącymi  kotłami  okapu 
indukcyjnego firmy DORA-METAL DM-S 3613 IK D 4L500+Z+2F500+K(4) 4000x1200x400

Okap ten będzie składał się z dwóch bloków o długości 200 cm każdy. W każdym 
z nich  zamontowane  będą  dwa  labiryntowe  łapacze  tłuszczu  oraz  po  jednym  filtrze 
„ślepym”. Z okapu należy podłączyć odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej.

Wyciąg  z  okapu  zapewnią  dwa  wentylatory  dachowe typu  CTVB/4-200  firmy 
VENTURE INDUSTRIES. Wentylatory te będą miały wydajność 1000 m3/h przy sprężu 
100Pa.

Za nawiew powietrza do okapu odpowiadać będą dwa wentylatory dachowe TH-800 
firmy VENTURE INDUSTRIES  pracujące z wydajnością 700 m3/h przy sprężu 100Pa.

Za  pracę  tych  wentylatorów  odpowiadać  będzie  regulator  typu  REB   firmy 
VENTURE  INDUSTRIES.  Regulator  ten  ma  równomiernie  redukować  strumienie 
powietrza  nawiewanego  i  wywiewanego.  Należy  zamontować  ten  regulator  w 
pomieszczeniu kuchni.

Dodatkowo  nawiew  powietrza  do  pomieszczeń  kuchni  i  magazynu  karmy 
zapewniać będą trzy nawietrzaki NP2 oraz dwa nawietrzaki z grzałką typu NG110A firmy 
DARCO Sp.  z  o.o.  W tych  nagrzewnicach znajdować  się  będą  grzałki  o  mocy 200W 
każda.  Otwory  pod  nawietrzaki  należy  zamontować  nad  istniejącymi  grzejnikami  w 
pomieszczeniach.

W oknach tych pomieszczeń należy zamontować wentylatory wywiewne HV-150 A 
firmy VENTURE INDUSTRIES.

W  celu  zamontowania  wentylatorów  dachowych  niezbędne  będzie  wykonanie 
nowych  otworów  w  dachu  budynku.  Istniejące  otwory  wentylacyjne  znajdujące  się 
w kuchni należy zaślepić.

W pomieszczeniu zmywalni zamontować trzy nawietrzak NP2  firmy DARCO Sp. z 
o.o.  Otwory  pod  nawietrzak  należy  zamontować  nad  istniejącym  grzejniem  w 
pomieszczeniu. W oknach w tym pomieszczeniu należy zamontować wentylator wywiewny 
HV-150 A firmy VENTURE INDUSTRIES.

Poprawa  działania  wentylacji  w  pomieszczeniach  magazynowych  (0.25  i  0.27) 
należy  w  ścianach  zewnętrznych  wykonać  otwory  wentylacyjne  i  zamontować  w  nich 
wentylatory  łazienkowe  EDM100  lub  osiowe  SILENTUB-100  firmy  VENTURE 
INDUSTRIES (zgodnie z częścią rysunkową). Wentylatory typu EDM uruchamiane będą 
równocześnie ze światłem w pomieszczeniu, a wentylator typu SILENTUB będzie posiadał 
wyłącznik zamontowany przy drzwiach do pomieszczenia.

Dopuszcza  się  stosowanie  urządzeń  innych  producentów,  pod  warunkiem 
zachowania takich samych parametrów pracy. Karty katalogowe wymienionych urządzeń 
dołączone są do opracowania jako załączniki.


