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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 
INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH 

STAROSTWA POWIATOWEGO 
W OPOLU PRZY UL. K. OPOLSKICH 27 I PRZY PLACU WOLNOŚCI 7/8 

 
1. WSTĘP 

 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie zawiera Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. K. Opolskich 27 i Placu Wolności 7/8. 
 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowy z Inwestorem - Podkład architektoniczny  - Wizja lokalna 
- Uzgodnienia branżowe - Polskie Normy i normatywy 
 1.3. PRZEPISY PRAWNE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 wraz z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. nr 109,) - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999r. Nr 101, poz. 1178 oraz 2000 r. Nr 12, poz. 136), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (wraz z późniejszymi zmianami)   2. OPIS TECHNICZNY 
Budynek Starostwa Powiatowego w Opolu zlokalizowany przy ul. K. Opolskich 27 jest  budynkiem istniejącym, o 4-kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. 
Budynek Starostwa Powiatowego w Opolu zlokalizowany przy Placu Wolności 7/8 składa się z dwóch części: część A stanowi obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, natomiast część B 
jest obiektem posiadającym 4 kondygnacje nadziemne. Opracowaniem objęte są wybrane pomieszczenia parteru budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 oraz wybrane pomieszczenia trzeciej kondygnacji budynku przy pl. Wolności (zgodnie z dołączonymi rysunkami). 
 3. STAN PROJEKTOWANY 
Założeniem inwestora jest poprawa funkcjonalności, podwyższenie standardów, oraz dostosowanie budynku do podwyższenia komfortu cieplno-energetycznego obiektu. Przebudowa budynku obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji zapewniającego wyższy 
komfort użytkowanych pomieszczeń (pomieszczenia biurowe). W istniejących pomieszczeniach biurowych przewiduje się zastosowanie układu klimatyzacyjnego 
freonowego.  4. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
W rozwiązaniu instalacji chłodzenia dla budynku przy ul. K. Opolskich przyjęto  dwu rurowy system klimatyzacji typu Split i Multisplit produkcji LG Electronics (lub równoważne) o 
wysokiej sprawności. Instalację chłodniczą wykonać z przewodów miedzianych izolowanych. Przewody prowadzić od jednostek zewnętrznych, umieszczonych na elewacji budynku, po 



ścianie pomieszczeń do jednostek wewnętrznych. Od jednostek wewnętrznych przewidzieć 
odprowadzenie kondensatu do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.   W rozwiązaniu instalacji chłodzenia dla budynku przy Placu Wolności przyjęto  dwu rurowy 
system klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika typu VRF produkcji LG Electronics (lub równoważne) o wysokiej sprawności. Instalację chłodniczą wykonać z przewodów miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trójników montażowych dostarczonych przez 
producenta w komplecie z urządzeniami (trójniki systemowe zapewniają prawidłowe rozprowadzenie czynnika chłodniczego po instalacji, minimalizując opory instalacji 
zwiększają sprawność układu).  Ze względu na specyfikę pomieszczeń jednostki wewnętrzne naścienne muszą posiadać min. trzy prędkości wentylatora o wydatkach nie większych na najniższym biegu niż podane 
w karcie doborowej. Pobór mocy jednostek wewnętrznych nie większy niż w karcie doborowej. Poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający podanych w tabeli poziomów 
dB(A).  Parametry, określające równoważność (które powinny być takie same lub lepsze) to: 
- moce chłodnicze i grzewcze poszczególnych jednostek - współczynniki COP i EER - pobór energii elektrycznej 
- gabaryty zewnętrzne i ciężar jednostek zewnętrznych i wewnętrznych - poziom głośności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywa się za pomocą pilotów. Sterowniki te posiadają wyboru trybu pracy.  Instalację chłodniczą należy wykonać z przewodów miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. 
Przewody należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu. Do montażu należy użyć trójników montażowych dostarczonych przez producenta wraz z 
urządzeniami.  Trójniki należy zamontować zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
  

 

 



Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się 
utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody należy izolować izolacją cieplną np. z polietylenu, nie pozostawiając żadnych 
szczelin.  

   Przed jednostkami wewnętrznym ściennymi należy zamontować zawory rozprężne 
dostarczone w komplecie z urządzeniami.  Tabela nr 1. Materiały na przewody chłodnicze, grubość ścianek  

 
 4.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI – BUDYNEK PRZY PL. WOLNOŚCI 7/8 

Dla rozpatrywanych pomieszczeń na II piętrze budynku zaprojektowano klimatyzację z wykorzystaniem jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na dachu budynku A oraz jednostek 
wewnętrznych, ściennych, montowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach.  Chłodzenie pomieszczeń biurowych przewiduje się poprzez zastosowanie systemu klimatyzacji VRF firmy LG Electronics (lub równoważne) z zastosowaniem jednej jednostki 
zewnętrznej, oraz 20 naściennymi, wewnętrznymi jednostkami chłodzącymi. Układ zgodny z rysunkiem podstawowym. Czynnik roboczy – freon R410A. 
Jednostka zewnętrzna model ARUN160LTE4 zapewnia niski poziom hałasu. Sprężarka spiralna napędzana silnikiem prądu stałego z płynną regulacją wydajności typu INWERTER, płynnie dopasuje wydajność do bieżącego zapotrzebowania. Jednostka zewnętrzna pracuje 
w zakresie temperatur od -100C do +430C dla chłodzenia i od -25ºC do +18ºC dla grzania. Jednostki wewnętrzne rozmieszczone wg rysunku podstawowego. Przewody freonowe od 
jednostki zewnętrznej do poszczególnych pomieszczeń prowadzone pod stropem pomieszczeń w uchwytach. Przejście instalacją pomiędzy klatką schodową a korytarzem zabezpieczyć p.pożarowo o odporności ogniowej EI60 np. materiałem HILTI CP 601 – S. 
Przejścia wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych plastycznie materiałem niepowodującym korozji. Odprowadzenie skroplin ze spadkiem min. 1/100 w kierunku 
istniejącego pionu kanalizacyjnego. Włączenie poprzez zasyfonowanie. Przy każdej jednostce wew. należy zamontować pompę skroplin. Należy przewidzieć wymianę okna po demontowanym klimatyzatorze okiennym.  
Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu zgodnie z rysunkiem dachu. Należy wykonać konstrukcje wsporczą opartą na czterech stopach np. systemu big foot (lub równoważne). 



 
  
  

Jednostki wewnętrzne  Lp. Opis Wartość 

1 

Model ARNU05GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 1,6 
Nominalna wydajność grzania, kW 1,8 
Przepływ powietrza m3/h 330/360/390 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 215 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 28/29/30 

2 

Model ARNU07GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 2,2 
Nominalna wydajność grzania, kW 2,5 
Przepływ powietrza m3/h 330/390/420 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 215 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 28/30/32 

3 

Model ARNU09GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 2,8 
Nominalna wydajność grzania, kW 3,2 
Przepływ powietrza m3/h 330/420/492 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 285 x 885 x 210 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 28/32/34 

4 

Model ARNU12GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 3,6 
Nominalna wydajność grzania, kW 4 
Przepływ powietrza m3/h 390/492/570 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 215 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 30/34/37 

5 

Model ARNU15GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 4,5 
Nominalna wydajność grzania, kW 5 
Przepływ powietrza m3/h 420/540/630 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 215 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 32/36/40 

6 

Model ARNU18GSBL4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 5,6 
Nominalna wydajność grzania, kW 6,3 
Przepływ powietrza m3/h 678/720/750 
Pobór mocy elektrycznej W 76 
Wymiary h x sz x gł., mm 325 x 1030 x 255 



Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33/35/38 

7 

Model ARNU05GSBA4 ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 1,6 
Nominalna wydajność grzania, kW 1,8 
Przepływ powietrza m3/min 6,5/6,0/5,5 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 205 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 28/29/30 

Jednostka zewnętrzna 
Lp. Opis Wartość 

13 

Model ARUN160LTE4 zewnętrzna 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 44,8 
Nominalna wydajność grzania, kW 50,4 
Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 10.42 / 11.40 
EER 7,27 
COP 4,42 
Zakres pracy chłodzenie -10ºC do 43ºC  
Zakres pracy grzanie -25ºC do 18ºC  
Wymiary h x sz x gł., mm 1680/1240/760 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 59 

  4.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI – BUDYNEK K. OPOLSKICH 27 
Dla pomieszczeń na parterze zaprojektowano klimatyzację z kontrolą temperatury w okresie 
letnim przy zastosowaniu klimatyzatorów ściennych. Chłodzenie pomieszczeń przewiduje się poprzez zastosowanie systemów klimatyzacji Split oraz MultiSplit firmy LG Electronics (lub równoważne). Układy zgodne z rysunkiem 
podstawowym. Czynnik roboczy – freon R410A. Jednostki zewnętrzne model USUW096B8F0 oraz MU3M19 zapewniają niski poziom hałasu. 
Sprężarka spiralna napędzana silnikiem prądu stałego z płynną regulacją wydajności typu INWERTER, płynnie dopasuje wydajność do bieżącego zapotrzebowania. Jednostka zewnętrzna model MU3M19 pracuje w zakresie temperatur od -10ºC do +48ºC dla 
chłodzenia i od -18ºC do +18ºC dla grzania. Jednostka zewnętrzna model USUW096B8F0 pracuje w zakresie temperatur od -10ºC do +48ºC dla chłodzenia i od -10ºC do +24ºC dla 
grzania. Jednostki wewnętrzne rozmieszczone wg rysunku podstawowego. Przewody freonowe od jednostki zewnętrznej do poszczególnych pomieszczeń prowadzone pod stropem 
pomieszczeń w uchwytach. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych plastycznie materiałem niepowodującym korozji. Przewody prowadzić w 
korytkach np. elektrycznych. Odprowadzenie skroplin ze spadkiem min. 1/100 w kierunku istniejącego pionu kanalizacyjnego. Włączenie poprzez zasyfonowanie. Przy każdej 
jednostce wew. Należy zamontować pompę skroplin. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na elewacji budynku zgodnie z rysunkiem rzutu. Należy wykonać konstrukcje wsporcza pod jednostki składającą się ze wsporników 
składanych np. WS firmy Wienkra o maks. obciążeniu 120kg(zdjęcie poniżej) lub równoważne. 

 



Parametry, określające równoważność (które powinny być takie same lub lepsze) to: 
- moce chłodnicze i grzewcze poszczególnych jednostek - współczynniki COP i EER 
- pobór energii elektrycznej - gabaryty zewnętrzne i ciężar jednostek zewnętrznych i wewnętrznych - poziom głośności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
  

Jednostki wewnętrzne  Lp. Opis Wartość 

1 

P09RLNSB ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 2.5 
Nominalna wydajność grzania, kW 3,2 
Przepływ powietrza m3/min 12/10 
Pobór mocy elektrycznej W 840 
Wymiary h x sz x gł., mm 285 x 885 x 210 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/39 

2 

MS07AQ ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 2,1 
Nominalna wydajność grzania, kW 2,3 
Przepływ powietrza m3/min 5,6/5,0/4,6 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 210 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33/30/26 

3 

MS12AQ ścienny 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 3,5 
Nominalna wydajność grzania, kW 3,9 
Przepływ powietrza m3/min 9,5/8,0/6,5 
Pobór mocy elektrycznej W 20 
Wymiary h x sz x gł., mm 289 x 895 x 210 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/31 

Jednostka zewnętrzna 
Lp. Opis Wartość 

1 

MU3M19.UE2 zewnętrzna 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 5,3 
Nominalna wydajność grzania, kW 6,3 
Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 2.1 / 2.6 
EER 4,08 
COP 4,20 
Zakres pracy chłodzenie -10ºC do 48ºC  
Zakres pracy grzanie -18ºC do 21ºC  
Wymiary h x sz x gł., mm 655/870/320 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 

2 
P09RLUA3/USUW096B8F0 zewnętrzna 
Nominalna wydajność chłodzenia, kW 2,5 
Nominalna wydajność grzania, kW 3.2 
Pobór mocy elektrycznej chł. / grz. 5.20 / 5.17 



EER 3,73 
COP 3,81 
Zakres pracy chłodzenie -10ºC do 48ºC  
Zakres pracy grzanie - 10ºC do 24ºC  
Wymiary h x sz x gł., mm 483/717/230 
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 47/47 

  
 4.3. INSTALACJA FREONOWA 
Jednostki zewnętrzne będą połączone z jednostkami wewnętrznymi za pomocą miedzianych przewodów freonowych używanych w chłodnictwie. Zastosowano rury miedziane chłodnicze, 
bezszwowo ciągnione, spełniające wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe należy łączyć na lut twardy. Przewody należy układać w korytach instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do ścian budynku. Należy przewidzieć tynkowanie i 
malowanie ścian w miejscach w których zaistniały uszkodzenia. Na zewnątrz przewody mocować j.w. Koryta należy wykorzystać do prowadzenia wszystkich pozostałych instalacji 
związanych z projektowaną klimatyzacją. Po zmontowaniu przewodów instalację przedmuchać i przeprowadzić próbę szczelności. Po wykonanej próbie z wynikiem pozytywnym, należy instalację próżniować zgodnie z instrukcją a następnie napełnić 
obliczoną ilością freonu R410A. Następnie przewody należy osłonić listwami o barwach dostosowanych do barwy ściany. 
 4.4. IZOLACJA TERMICZNA 
Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegają przewody freonowe. Do izolacji należy użyć 
otulin piankowych z kauczuku syntetycznego, o grubości 9,0mm, stosownie do średnic przewodów, prod. K-FLEX. Izolację zabezpieczyć listwą plastikową. 
 4.5. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN OD KLIMATYZATORÓW 
Od parownika (jednostki wewnętrznej) należy odprowadzić skropliny za pomocą 
projektowanej instalacji. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP o średnicy Dz 32 mm, łączonych przez zgrzewanie. Przewody montować ze spadkiem min. 0,3% w 
kierunku zrzutu do odbiornika. Przy każdej jednostce wewnętrznej należy zamontować pompę skroplin.  
Odbiornikiem skroplin będzie kanalizacja sanitarna, do której skropliny należy odprowadzić przez zasyfonowanie. Do ułożenia przewodów odwadniających można wykorzystać korytka instalacyjne ze zmontowanymi przewodami chłodniczymi i kablami. 
 4.6. TEST SZCZELNOŚĆI 
Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji.  Instalację chłodniczą należy napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana 
temperatury otoczenia o 5ºC powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07MPa.  4.7. WYTYCZNE BRANŻOWE Wytyczne budowlane 
- Przejścia przez dach zabezpieczyć przed przenikaniem opadów atmosferycznych, min 
wysokość kołnierzy od poziomu dachu 40 cm, - Wykonać konstrukcje pod jednostki zewnętrzne. Masy, rozmieszczenie, gabaryty urządzeń 
wg instrukcji producenta, - Wykonać otwory w ścianach budynku metodą odwiertu,  
  



Wytyczne p.poż. i bhp. 
Na podstawie Zarządzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 z 2003 
r. poz. 1138) paragraf 28, dotyczący wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy ustala się, że instalacje wewnętrzne nie wymagają takiego sprzętu. 
- Wykonać instalacje z materiałów nie palnych, 
- Izolacja termiczna niepalna minimum nierozprzestrzeniająca ognia, 
- W budynku przy pl. Wolności przejścia instalacji chłodniczej pomiędzy klatką schodową a 
korytarzem wykonać w rurach osłonowych i uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI CP601S (lub równoważne) o odporności ogniowej EI60.   Wytyczne elektryczne 
- Podłączyć urządzenia (parametry wg zamieszczonych tabel) rozmieszczenie wg części 
rysunkowej, 
- Wykonać instalację przeciwporażeniową, 
- Wykonać instalację odgromową jednostek zewnętrznych, 
- Automatyka przyporządkowana zostanie do każdego układu klimatyzacyjnego (każdy układ klimatyzacyjny będzie działał niezależnie), 
- Automatyka umieszczona będzie w pobliżu układu który będzie obsługiwać, 
- Włączanie klimatyzatorów umieścić w pomieszczeniach które one obsługują,  UWAGA!!! 
· Sterowanie urządzeń klimatyzacji wykonuje firma specjalistyczna – serwis dostawcy 
urządzeń, · Serwis dostawcy urządzeń dokonuje rozruchu urządzeń klimatyzacji, 
· Przyjęte w projekcie urządzenia posiadają odpowiednie atesty energetyczne i certyfikaty dopuszczające do ich użytkowania, · Instalacje należy wykonać zgodnie z Instrukcją producenta oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
  5. UWAGI KOŃCOWE 
Regulacja instalacji na etapie realizacji Do odbioru instalacji należy dostarczyć atesty urządzeń. 
Należy wykonać ramy pod agregaty zewnętrzne. Ramy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonie próżni w 
instalacji. Należy wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów aż do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa powinna pracować, przez co najmniej 1 godzinę. Instalację należy dopełnić czynnikiem chłodniczym R410A, a następnie 
uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń.  Całość robót należy wykonać zgodnie z : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego dotyczącym oddziaływania obiektu na otoczenie 
powyższa instalacja klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń biurowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. K. Opolskich 27 i przy Placu Wolności 7/8 nie ma negatywnego wpływu na otoczenie. Obszar oddziaływania nie wykracza poza działki w 
których prowadzona jest inwestycja.   6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 


