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SUCHY LAS

      ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Zaprojektowany obiekt posiada szkieletow  konstrukcj elbetow

kondygnacji i..drewnian ...konstrukcj ...dachu. Budynek jest dwukondygnacyjny

niepodpiwniczony.

 Zasadniczym elementem konstrukcji s  5 i 6-nawowe ramy w osiach od A do H.

Rozstaw s upów w ramach: 10,00; 12,00; 12,00; 6,00; 6,60; 8,50m. Rozstaw ram

7,2m i 5,3m.

 S upy i rygle

 S upy i rygle stropowe ram zaprojektowano jako elbetowe. D wigary dachowe z

drewna klejonego GL28c.

 Zaprojektowano ramy 5 i 6 nawowe o rozpi to ci prz se  10,00; 12,00; 12,00;

6,00; 6,60; 8,50m.

 Prefabrykowane s upy elbetowe dwukondygnacyjne o przekroju 40x40

utwierdzone w stopach fundamentowych. S upy posiadaj  dwa zestawy

wsporników – dla rygli stropu nad parterem, dla rygli stropu nad I pi trem.

Podci gi stropu nad parterem o przekroju prostok tnym – szeroko  sta a,

wysoko  zale na od rozpi to ci prz a. W strefie podporowej obni enie

wysoko ci – podci cie pasa dolnego dla oparcia na wsporniku s upa. S upy

i rygle z betonu B45 zbrojone stal  AIIIN.

 Rygle no ne ram w osiach A do G hxb=90x40cm, z wyj tkiem traktu mi dzy

osiami 4 - 5 gdzie uk ad p yt stropowych zosta  odwrócony dla uzyskania

askiego spodu stropu w poprzek budynku. Jest to trakt przeznaczony

na przeprowadzenie g ównych przewodów wentylacyjnych. W osiach 4 i 5

odwrócone p yty wsparte na ryglach o wymiarach 40x40cm.



 D wigary stropodachu

 D wigary stropodachu z drewna klejonego o przekroju prostok tnym

o zmiennej wysoko ci.  Oparcie d wigarów na g owicach s upów. Konstrukcj

stropodachu zaprojektowano z drewna klejonego GL28c - trapezowe d wigary o

przekroju prostok tnym i rozpi to ci 10,00; 12,00; 12,00; 6,00; 6,60; 8,50m.

Spadek po aci dachowych i wynikaj ce st d nachylenie górnego pasa d wigarów

dachowych wynosi 5%.

 Stropy z p yt kana owych

 Stropy z p yt kana owych dla maksymalnego zewn trznego obci enia

charakterystycznego 7,50kN/m2 i rozpi to ci modularnej 7,20m oraz 5,30m.

W sk ad obci  zewn trznych wchodz : warstwy wyko czeniowe

i obci enia technologiczne = 2,50kN/m2, obci enie u ytkowe = 5,00kN/m2)

Uzupe niaj co, dla fragmentów nietypowych i zmiennych rozpi to ci

zaprojektowano te  monolityczny strop o analogicznej no no ci.

 Konstrukcja po aci dachowej

Konstrukcj  po aci dachowej zaprojektowano z blachy trapezowej TR160/250 o

grubo ci 1,25mm.

 Konstrukcja szybów windowych

Konstrukcja szybów windowych elbetowa monolityczna. ciany szybu

windowego elbetowe o grubo ci 20cm z betonu B30 zbrojone siatkami

ze stali AIII.

 Konstrukcja schodów wewn trznych

 Zaprojektowano elbetowe schody p ytowe oparte na murowanych cianach

klatek schodowych za po rednictwem belek i p yt spocznikowych.

 Rampa

 Na zewn trz budynku zaprojektowano ramp  komunikacyjno-roz adowcz  dla

ró nicy poziomów ok. 1,0m. P yta górna rampy na poziomie -0,02m. Konstrukcja

rampy - elbetowa ciana oporowa utwierdzona w awie posadowionej na

poziomie fundamentowania hali. Projektuje si cian  z betonu B20 zbrojonego

stal  AIII.



 Posadzka na gruncie

Posadzka na gruncie  zaprojektowana dla obci enia = 5,00kN/m2

Nale y wykona  nast puj ce warstwy:

 posadzka  (wg projektu architektury) gr. 8cm,

 p yta betonowa gr.15cm z betonu B25 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym

15kg/m3

 2x folia PE

 podbeton B10 gr. 10cm,

 gruzobeton gr.30cm

 podsypka piaskowa o Is=0,97 gr.30cm

ciany zewn trzne

- murowane – gr. 40cm – pustak POROTHERM, gr. 25cm,

we na mineralna - gr. 15cm, wyko czone tynkiem strukturalnym,

drobnoziarnistym, blach  aluminiow  ALUCOBOND, we fragmentach fasada

szklano-aluminiowa, zamkni ta aluzjami elewacyjnymi LUXALON.

Cokó  wokó  budynku zostanie wyko czony tynkiem ywicznym.

ciany wewn trzne

- murowane – oddzielenia po arowego

 – bloczki betonowe – silka gr. 18cm

- cianki dzia owe w systemie p yt gipsowo-kartonowych GKF gr. 10,00cm;

12,5cm; 15cm – na ruszcie stalowym z wype nieniem we na mineraln .

 Wyko czenie cian wewn trznych

- ciany murowane: tynk gipsowy maszynowy

- p yty gipsowo-kartonowe – szpachlowane

- w pomieszczeniach WC ogólnodost pnych ciany wyko czone p ytkami

ceramicznymi

 Wyko czenie posadzki

- g ówne ci gi komunikacyjne, pomieszczenia techniczne, sanitarne

ogólnodost pne, porz dkowe – p ytki gresowe



 Sufity podwieszane

- w pomieszczeniach WC – sufity modu owe, podwieszane, d wi koch onne,

na stela u metalowym - sufit higieniczny – na wysoko ci 2,70m (od tzw. „zera”

posadzki do rz dnej do u sufitu podwieszanego)

- w holach, komunikacji g ównej – sufity gipsowo-kartonowe, systemowe,

modu owe – na wysoko ci 3,30m (od tzw. „zera” posadzki do rz dnej do u sufitu

podwieszanego)

 Pokrycie dachu

- dwa razy papa termozgrzewalna

- we na mineralna gr. 20cm

- blacha trapezowa 160/250, gr. 1,25cm

 Odprowadzenie wód opadowych

- grawitacyjnie, poprzez wpusty dachowe – wewn trzne, rurami spustowymi

wewn trznymi, obudowanymi p yt  - GKF

 Daszki

Nad wszystkimi wej ciami technicznymi i bocznymi przewidziano daszki

na konstrukcji stalowej wyko czone blach , szk em bezpiecznym.

 Drzwi zewn trzne – g ówne

Automatyczne drzwi suwane, dwuskrzyd owe wraz z odgórn  kurtyn    powietrzn

– szeroko  przej cia 2,00m, wysoko  2,50m.

- pozosta e drzwi wej ciowe – stalowe, standardowe, dwu cienne izolowane.

 Drzwi wewn trzne - wyko czone laminatem,

drzwi po arowe – zgodnie z wymogami p.po .

 Bramy zewn trzne – rozwierane, izolowane – o wymiarach 210/220, 200/240.

 Okna

Okna zewn trzne z szyb  bezpieczn  o wspó czynniku izolacji cieplnej

K=1,1.W/m2K

 Budynek wyposa ony jest w hydranty wewn trzne Ø 25



 Gospodarka odpadami i mieciami

- odpady suche usuwane b  na bie co do zewn trznego kompaktora

(prasokontenera) – zlokalizowanego na placu gospodarczym

- na odpady komunalne – przewidziano kontener na mieci zlokalizowany

na placu gospodarczym

WYTYCZNE DLA NAJEMCÓW - BUDOWLANE

 Posadzka

- poziom posadzki sali sprzeda y, holu, wej cia ± 0,00 = 103,80m n.p.m.

- posadzka w obrysie sklepów-

- p yta elbetowa – poziom / minus - 0,08m (8 cm)

- posadzka pasa u s siaduj cego bezpo rednio ze sklepami do wynaj cia –

ytki gresowe gr. 2cm, na podk adzie betonowym

Najemcy wykonuj  docelow  pod og  w swoich sklepach.

ciany wewn trzne

- ciany wewn trzne sklepów:

ciany dzia owe wewn trz sklepów powinny by wykonane z materia ów

nierozprzestrzeniaj cych ognia.

- ciany oddzielaj ce przestrzenie do wynaj cia:

ciany gr. 12,5cm – wykonane z p yt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm

na ruszcie stalowym UW.CW 75mm do wysoko ci pomieszcze  oko o

 + 4,60m w miejscu podci gu + 3,90m

- w przypadku lokalizacji pomieszcze  sanitarnych w rejonie w/w cian, nale y

na przestrzeni 1,20m w obie strony od osi urz dzenia zastosowa  p yty GK

wodoodporne

- na w/w cianach nie mo na mocowa  ci kich elementów wyposa enia

(zgodnie z technologi  gipsowo-kartonow )



 Witryny sklepowe

Witryny sklepowe oddzielaj ce sklepy od pasa u nale y wykona  jako systemowe

cianki szklane (ze szk a bezpiecznego), wysoko  + 2,50m.

Wyklucza si  stosowanie witryn z PCW oraz koloru bia ego ze wzgl du

na trudno ci z utrzymaniem ich w czysto ci.

Jako zamkni cia sklepów mog  zosta  zamontowane równie  rolety, kraty

– warunek j.w.

Skrzynia rolety powinna zosta  zamontowana powy ej poziomu + 2,50m (witryny)

tak, aby nie by a widoczna od strony pasa u.

 Reklamy wewn trz pasa u

Na monta  reklam przewidziano pas wysoko ci np.80cm powy ej przeszklenia

poziomu od + 2,50m do 3,30m – wszystkie reklamy umieszczone na w/w pasie

musza obejmowa  swym zakresem ca  osiow  szeroko  sklepu.

 Sufity podwieszane

Poziom monta u sufitów + 3,30m.

Wykonane z materia ów niepalnych lub trudnozapalnych, powinny posiada  atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

 INSTALACJA WODY PITNEJ I P-PO

Staraniem W ciciela obiektu woda do poszczególnych w ów sanitarnych

i hydrantów p-po  zostanie doprowadzona z zewn trznej sieci wodoci gowej

zlokalizowanej na terenie dzia ki.

Wewn trzna instalacja wody zimnej w budynku handlowym zostanie wykonana

w uk adzie odr bnym dla wody pitnej i odr bnym dla wody p-po .

Ze wzgl du na niskie ci nienie w miejskiej sieci wodoci gowej, obiekt zostanie

wyposa ony w wyodr bnion  wewn trzn  instalacj  wody p-po  z lokaln  hydroforni

zlokalizowan  w pomieszczeniu nr 20d. Wewn trzna instalacja wodoci gow  p-po

wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych.



Dla doprowadzenia wody pitnej do poszczególnych punktów poboru okre lonych

projektem technologicznym oraz w ów sanitarnych zostanie wykonana

wyodr bniona instalacja z rur stalowych ocynkowanych.

Ciep a woda u ytkowa zapewniona zostanie poprzez indywidualne elektryczne

podgrzewacze wody.

Pomiar zu ycia wody odbywa  si  b dzie centralnie w studni wodomierzowej

zabudowanej na terenie dzia ki Inwestora.

Na podej ciach pod urz dzenia technologiczne i punkty czerpalne ze z czk

do w a zainstalowane b  odpowiednie zawory antyska eniowe DANFOSS.

Instalacj  ciep ej wody zostanie wykonana z rur ocynkowanych.

Wszystkie podej cia pod punkty czerpalne wykonane b  pod tynkiem.

Przewody..ciep ej..wody..zaizolowane..zostan ..termicznie..piank ..

np. THERMAFLEX grubo ci 19 mm.

Ciep a woda u ytkowa zapewniona zostanie:

 dla pomieszcze  WC klientów ( nr 10, 11, 12), obs uguj cych hal  sprzeda y na

przyziemiu oraz pomieszcze  WC klientów na pi trze ( nr 1.3, 1.4 )

z podgrzewaczy ci nieniowych podumywalkowych typu OSKAR OP-5C,

N=5,5kW, 1*230V produkcji NIBE BIAWAR,

 dla pomieszcze  sanitariatów i pomieszcze  socjalnych za ogi (pomieszczenia nr

38, 39, 40) z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u. typu OW-E50.1+,  V=50dm3,

N=1,5kW, 1*230V, m=72 kg produkcji NIBE-BIAWAR, usytuowanego w cz ci

socjalnej w pomieszczeniu nr 40 – jadalni

 dla pomieszczenia porz dkowego, pomieszcze  sanitariatów i pomieszcze

socjalnych za ogi zlokalizowanych na pi trze ( nr 1.14, 1.18, 1.19 )

z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u. typu OW-E80.5,  V=80dm3, N=1,5kW,

1*230V, m=108 kg produkcji NIBE-BIAWAR, usytuowanego

w pomieszczeniu nr 1.14

 dla pomieszczenia porz dkowego, pomieszcze  umywalni za ogi zlokalizowanych

na pi trze ( nr 1.27, 1.22, 1.23 ) z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u. typu

OW-E80.5,  V=80dm3, N=1,5kW, 1*230V, m=108 kg produkcji NIBE-BIAWAR,

usytuowanego w pomieszczeniu nr 1.27



 dla pomieszczenia maszyny do mycia z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u.

typu OW-E80.5  V=80dm3, N=1,5kW, 1*230V, m=108kg produkcji NIBE-BIAWAR,

usytuowanego w pomieszczeniu nr 35

 dla pomieszczenia do mycia wózków i koszy, magazynu rodków czysto ci oraz

zaplecza ro na ( nr 33a, 33b, 30 ) z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u. typu

OW-E80.5  V=80dm3, N=1,5 kW, 1*230V, m=108 kg produkcji NIBE-BIAWAR,

usytuowanego w pomieszczeniu nr 33a

 dla pomieszczenia MOP nr 13 z podgrzewacza pojemno ciowego c.w.u. typu

OW-E80.5  V=80dm3, N=1,5kW, 1*230V, m=108kg produkcji NIBE-BIAWAR,

usytuowanego w w/w pomieszczeniu.

Przeciwpo arowe wewn trzne zabezpieczenie projektowanego obiektu stanowi

:

 wewn trzne hydranty p-po  25 mm o wydajno ci 1,0dm3/s na poziomie

przyziemia – w rejonie klatki schodowej oraz w rejonie pomieszcze  socjalnych,

 wewn trzne hydranty p-po  25 mm o wydajno ci 1,0dm3/s na poziomie pi tra -

w rejonie klatki schodowej oraz w rejonie pomieszcze  socjalnych za ogi.

Usytuowanie hydrantów wg dyspozycji projektu architektury.

Przewody instalacji wodoci gowych prowadzone b  poni ej kabli  elektrycznych

przy zachowaniu normatywnej odleg ci mi dzy  nimi.

Je eli w wynajmowanym pomieszczeniu znajduje si  hydrant p-po  Najemca

na swój koszt i zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dostosuje aran acj  wn trza do

lokalizacji hydrantu i zapewni wymagany do niego dost p. Szczegó owe rozwi zanie

musi by  uzgodnione z W cicielem obiektu.

Najemca ma obowi zek udost pni  lokal s bom technicznym W ciciela obiektu i

zapewni  doj cie do instalacji przechodz cych przez wynajmowany lokal, w celu

umo liwienia np. ewentualnych prac konserwacyjnych

i eksploatacyjnych.



Ka dy Najemca przed przyst pieniem do prac ma obowi zek uzgodni

ew. planowane przez siebie zmiany projektowe instalacji wody z W cicielem obiektu

- w stosunku do proponowanego przez W ciciela wyposa enia budynku. Wszelkie

roboty wykonane przez Najemców bez wcze niejszego uzgodnienia i akceptacji

ciciela b  musia y by  usuni te na koszt Najemcy.

Ka dy Najemca we w asnym zakresie ma obowi zek zaopiniowa  ew. zmiany

projektowe poszczególnych instalacji na terenie wynajmowanego lokalu

i zaplecza z uprawnionymi rzeczoznawcami:

ds. sanitarno-higienicznych,

 ds. bezpiecze stwa i higieny pracy,

ds. zabezpieczenia p-po .

      KANALIZACJA

Staraniem W ciciela obiektu do ka dego zaplecza socjalnego i wszystkich w ów

sanitarnych doprowadzona zostanie kanalizacja sanitarna z zapewnionym

odpowietrzeniem instalacji poprzez zabudowanie w miejscach niezb dnych rur

wywiewnych wyprowadzonych ca 0.6m ponad dach budynku.

cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane z poszczególnych punktów musz

spe nia  warunki, jakim musz  odpowiada   cieki odprowadzane do systemu

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. B dzie to obowi zkiem ka dego Najemcy.

Wewn trzna kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur i kszta tek PVC-U

o z czach kielichowych czonych przy pomocy uszczelek gumowych. Piony do em

zaopatrzone zostan  w rewizje.

Dla pomieszcze  WC ogólnodost pnych oraz sanitariatów za ogi  zamontowane

dzie pe ne wyposa enie w przybory sanitarne i to:

- np. miski ust powe wisz ce z systemem monta owym UNIFIX  firmy GEBERIT,

- pisuar na cienny produkcji SANITEC Ko o z natynkowym zaworem sp ukuj cym

  z dop ywem z góry i systemem monta owym UNIFIX firmy GEBERIT,

- umywalki wisz ce na cienne serii NOVA – TOP produkcji Sanitec – KO O.

-umywalki wpuszczana w blat 46 cm bez otworu serii NOVA TOP produkcji

 SANITECH Ko o,

-zlewy i zlewozmywaki nierdzewne,

-zlewy do pomieszcze  porz dkowych tzw. MOP-y.

Dla w/w umywalek i zlewozmywaków zastosowane zostan  baterie stoj ce

jednouchwytowe firmy KLUDI.



Umywalki i zlewozmywaki dla cz ci technologicznej obiektu zostan  zamontowane

przez W ciciela obiektu.

Odprowadzenie cieków technologicznych z pomieszcze  zaplecza (ch odnie,

mro nie ) wykonane  zostanie do zewn trznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez

separator t uszczów ro linnych i zwierz cych typu FAK 2-1-0.4 o przepustowo ci

nominalnej do 2,0 dm3/s, rednicy zewn trznej D=1300 mm produkcji PURATOR

Polska.

Natomiast cieki z pomieszczenia maszyn myj cych wyodr bnion  kanalizacj

poprzez piaskownik skierowane zostan  równie  do zewn trznej sieci kanalizacji

sanitarnej. Zastosowany zostanie osadnik OS-1000 o  obj to ci czynnej 1,0 m3,

rednicy zewn trznej D=1500 mm, produkcji PURATOR Polska. Kanalizacja

technologiczna wykonana zostanie z rur i kszta tek ze ciank  lit  z jednorodnego

PVC-U o z czach kielichowych produkcji WAVIN-Buk.

Odwodnienie wycieraczek przed wej ciami do budynku wykonane zostanie jako

grawitacyjne odr bnymi przy czami do zewn trznej sieci kanalizacyjnej.

Podstawowe odwodnienie dachu budynku, wykonane równie  przez W ciciela

obiektu, b dzie w systemie grawitacyjnym. Piony deszczowe zostan  w stosowny

sposób obudowane z zapewnieniem dost pu do rewizji.

Przewody kanalizacji deszczowej z rur HDPE systemu Fast Flow firmy WAVIN-Buk

zamontowane zostan  pod powierzchni  dachu i podwieszone do elementów

konstrukcyjnych dachu. Przewody te zaizolowane zostan  termicznie otulin

np. ARMAFLEX z owini ciem foli  PVC.

Najemca ma obowi zek udost pni  lokal s bom technicznym W ciciela obiektu i

zapewni  doj cie do instalacji przechodz cych przez wynajmowany lokal, w celu

umo liwienia np. ewentualnych prac konserwacyjnych

i eksploatacyjnych. Nie wolno zastawia  pionów kanalizacyjnych, nale y zapewni

sta y dost p do czyszczaków i rewizji. Niedopuszczalny jest samodzielny demonta

jakichkolwiek instalacji bez wiedzy W ciciela budynku.

Ka dy Najemca przed przyst pieniem do prac ma obowi zek uzgodni

ew. planowane przez siebie zmiany projektu instalacji kanalizacji sanitarnej

z W cicielem obiektu – w stosunku do proponowanego przez W ciciela

wyposa enia budynku. Wszelkie roboty wykonane przez Najemców

bez wcze niejszego uzgodnienia i akceptacji W ciciela b  musia y by  usuni te

na koszt Najemcy



Ka dy Najemca we w asnym zakresie ma obowi zek zaopiniowa  ew. zmiany

projektów poszczególnych instalacji na terenie wynajmowanego lokalu i zaplecza z

uprawnionymi rzeczoznawcami:

ds. sanitarno-higienicznych,

ds. bezpiecze stwa i higieny pracy,

ds. zabezpieczenia p-po .

Uwagi ko cowe

Ca  robót prowadzonych przez Najemców nale y wykonywa  zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych cz.

II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych”

oraz wytycznymi producentów rur – pod cis ym nadzorem s b technicznych

ciciela obiektu.

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Obiekt posiada dwa niezale ne ród a zasilania w energi  elektryczn :

- zasilanie podstawowe z sieci energetycznej z moc  przy czeniow  400kW ,

 -zasilanie rezerwowe z agregatu pr dotwórczego 160kVA dla cz ci odbiorów.

Dla zasilania podstawowego obiekt wyposa ony jest w przy cze elektroenergetyczne

15/0,4kV  oraz transformator 630kVA.

Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  zosta o oparte o nast puj ce za enia:



Zasilanie podstawowe

m2 W/m2
Zapotrzebowanie
[kW]

Spo ywcza 1700 120 204
Spo ywcza 60 ch odnictwo
Pi troGalerii 1700 60 102
Pasa 800 100 80
Wspólne 600 40 24
Teren 10
Zapas 15% 48
RAZEM 528
kla kj= 0,75 396

Zasilanie
rezerwowe

m2 W/m2
Zapotrzebowanie
[kW]

Spo ywcza 1700 48 81,6
40%
Podstawowego

Spo ywcza 60 Ch odnictwo
Zapas 15% 8,16
RAZEM 149,76
kla kj= 0,75 112,32

      Rozdzielnia pracuje w uk adzie SZR:

SZR 1: pola rozdzielni RGNN od nr 3 do nr 5, SEKCJA II, podstawowo zasilane

 z energetyki, a przy zaniku napi cia nast puje samoczynne prze czanie

na agregat 150kVA, SEKCJA II, pole nr 1 i 2, po zaniku napi cia w sieci

energetycznej jest pozbawiona zasilania.

SZR 2: pola rozdzielni RGNN nr 6 , SEKCJA III, podstawowo zasilane

 z energetyki, a przy zaniku napi cia nast puje samoczynne prze czanie

 na agregat 150kVA,

W projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV jest przewidziany transformator

wielko ci 630kVA. Po stronie n.n.-0,4kV w stacji jest zainstalowana rozdzielnica

o pr dzie znamionowym 800A. W rozdzielni zainstalowana jest bateria

kondensatorów 85kVA. Napi cie zasilania 3x400/230V, 50Hz, uk ad sieci TN-S.



 INSTALACJA TELEFONICZNA

Do obiektu zostanie zamówiona od gestora sieci potrzebna liczba nowych numerów

telefonicznych na potrzeby obiektów handlowych.

Centrala telefoniczna i prze cznica zostan  umieszczenie w pomieszczeniu

biurowym. Okablowanie pomi dzy szafkami krosowniczymi zostanie wykonane

kablem YTKSYekw prowadzonym w suficie podwieszanym. Okablowanie

do gniazdek ko cowych zostanie wykonane kablem YTKSYekw 3x2x0,5. Instalacje

telefoniczn  nale y prowadzi  kablem YTKSYekw 3x2x0,5 w korytkach kablowych

(instalacje w przestrzeni mi dzystropowej ) oraz pod tynkiem

w rurkach RL18.

 INSTALACJA KOMPUTEROWA

Dla potrzeb pomieszcze  biurowych i kas dotycz cych marketu spo ywczego

projektuje si  budow  wydzielonej sieci komputerowej.

Przewidziano umieszczenie g ównego punktu dystrybucyjnego GPD

w pomieszczeniu biurowym na zapleczu sklepu. Na potrzeby obs ugi cz ci biurowej

przewidziano zainstalowanie p/t podwójnych gniazdek komputerowych kat. 5e typu

RJ45.

Instalacje komputerow  nale y prowadzi  kablem UTP kat. 5e w korytkach

kablowych (instalacje w przestrzeni mi dzystropowej ) oraz pod tynkiem

w rurkach RL18.



 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU PO ARU (SAP)

Na terenia budynku przewiduje si  zainstalowanie systemu Sygnalizacji Alarmu

Po aru (SAP).

Instalacja b dzie obejmowa a ca y budynek i zapewnia a szybkie wykrycie

i powiadomienie o niebezpiecze stwie po aru.

Przewiduje si  zastosowanie centralki p-po . umo liwiaj cej podzia  obiektu

na wybrane strefy dozorowe z II stopniow  sygnalizacj  alarmu.

Centralka b dzie pracowa a w systemie p tlowym i zapewnia a transmisj  wykrytego

alarmu do niezale nej stacji monitoringu

Sygna  alarmu po aru b dzie przekazywa  sygna  alarmu do urz dze  wykonawczych

tj instalacji oddymiaj cej, zamykaj cej drzwi w ró nych strefach oraz otwieraj cych

drzwi ewakuacyjne.

 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Sala sprzeda y – market spo ywczy

 Temperatura w lecie + 26ºC

 Temperatura w zimie + 18ºC

Sale sprzeda y b  klimatyzowane przy pomocy klimatyzatorów dachowych

zamontowanych na dachu budynku. Ilo  powietrza wentyluj cego

ok. 10m3/hxm2. Udzia  powietrza wie ego min. 20%. Nawiew powietrza poprzez

nawiewniki wirowo-cylindryczne, wysokoindukcyjne. Nawiewniki zamontowane b

w suficie podwieszonym, na wysoko ci 3,3m. Nawiewniki b  pod czone do

izolowanego termicznie kana u nawiewnego poprzez skrzynk  rozpr . Kana y

prowadzone b  w przestrzeni nad sufitem podwieszonym maksymalnie poni ej

poziomu konstrukcji budynku. Wyci g powietrza z pomieszczenia b dzie si  odbywa

poprzez kraty wywiewne zamontowane w suficie podwieszonym. Kraty pod czone

 do kana u wentylacyjnego, nieizolowanego, wyprowadzonego na dach budynku

do klimatyzatora dachowego. Praca klimatyzatorów dachowych regulowana b dzie

za pomoc  czujników temperatury i czujników st enia CO2.

W rejonie strefy kas na poziomie przyziemia b dzie zabudowany aparat grzewczo-

wentylacyjny zasilany wod  grzewcz .



Nad drzwiami wej ciowymi zewn trznymi dla klientów b dzie zainstalowana kurtyna

powietrzna z nagrzewnic  wodn .

W strefie sprzeda y wyrobów garma eryjnych i grilla na poziomie przyziemia

zamontowane zostan  wywiewniki zapewniaj ce podci nienie w celu ograniczenia

rozprzestrzeniania si  zapachów. Powietrze odprowadzane b dzie na zewn trz

budynku za pomoc  uk adów z wentylatorami dachowymi. Koszty eksploatacji ponosi

Najemca

2. Lokale pod wynajem

Pomieszczenia pod wynajem zlokalizowane na poziomie przyziemia i pi tra b

wentylowane powietrzem dostarczonym z klimatyzatora dachowego

zamontowanego na dachu budynku. Ilo  powietrza przyj to na poziomie 50m3/h na

1 osob . Ilo  osób: 4 na 10m2 powierzchni poszczególnych powierzchni pod

wynajem. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki wirowo-cylindryczne,

wysokoindukcyjne. Nawiewniki zamontowane b  w suficie podwieszonym, na

wysoko ci 3,3m.

Pomieszczenia toalet dla klientów wyposa one b  w wentylacj  wywiewn . Ilo

powietrza wywiewanego przyj to na poziomie 50m3/h na 1 przybór sanitarny.

Wywiewniki zamontowane w suficie podwieszonym pod czone b  do uk adów

kana ów wywiewnych z zako czonego wentylatorem dachowym.



3. Instalacja wentylacji zapleczy socjalno-biurowych i magazynu

Pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe wentylowane b  powietrzem

dostarczanych z klimatyzatorów dachowych obs uguj c sal  sprzeda y.

Dla zapewnienia wymaganej ilo ci powietrza wentyluj cego na ga zi zasilaj cej

pomieszczenia zaplecza zamontowany b dzie regulator przep ywu. Uk ad

wentylacyjny zaplecza nie spe nia roli ogrzewania i ch odzenia. Dla celów

grzewczych zainstalowana zostanie instalacja c.o. grzejnikowego. Temperatura

w pomieszczeniach zaplecza w okresie letnim b dzie wynikowa.

Ilo  powietrza nawiewanego do pomieszcze  ma zapewnia :

 50m3/h na 1 osob  w biurach,

 6 wym/h w pomieszczeniu socjalnym,

 1÷3 wymian w pomieszczeniach pomocniczych i magazynowych.

Wywiew z pomieszcze  ma si  odbywa  nadci nieniowo do korytarza kratkami

przep ywowymi.

Ilo  powietrza wyci ganego z szatni ma zapewnia  6.wym/h przyjmuj c

obliczeniow  wysoko  pomieszczenia 3m. Nap yw powietrza kompensacyjnego

ma si  odbywa  poprzez nieprze wituj ce kratki przep ywowe z komunikacji.

Ilo  powietrza wywiewanego z toalet zosta a wyznaczona na poziomie 50m3/h

na 1 przybór. Nap yw powietrza kompensacyjnego ma si  odbywa  poprzez

podci cia w drzwiach z komunikacji przy biurach oraz kratkami transferowymi.

Powierzchnia magazynowa ma mie  wentylacj  wyci gow  o wydajno ci

2.wym/h realizowana przy pomocy wentylacji wywiewnej zapewniaj cej

przewietrzanie ca ej przestrzeni magazynowej.

Ogrzewanie magazynu ma by  realizowane przy pomocy grzejnika p ytowego.

 Wewn trzne instalacje ogrzewcze zasilone b  z pomieszczenia kot owni.

Instalacje ogrzewcze prowadzone b  niezale nie do grzejników p ytowych

i do odbiorników o sta ym przep ywie. Instalacje zasila  b  odbiorniki

w sposób umo liwiaj cy opomiarowanie zu ycia energii przez poszczególnych

odbiorców oraz cz ci wspólnej.

Typy wszystkich urz dze , obci enia cieplne oraz ich usytuowanie przyj to wed ug

projektu wentylacji mechanicznej.

 Do ogrzewania pomieszcze  biurowych, toalet, szatni oraz pomieszcze

socjalnych na zapleczu nale y zabudowa  p ytowe grzejniki stalowe.



 KURTYNY POWIETRZNE I APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Urz dzenia nale y zasili  woda grzewcz  z kot owni o parametrach sta ych (80/60ºC

przy tz= -20ºC).

Przy wej ciu g ównym do pasa u oraz w bramie pomieszczenia magazynowego na

zapleczu nale y pod czy  kurtyny powietrzne.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne pracuj  na powietrzu recylkulacyjnym i s

do utrzymania wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Sterowanie prac  urz dze :

1. Kurtyny powietrza przy drzwiach wy adowczych – za czenie wentylatorów

nast puje przy otwartej bramie od wy czników kra cowych,

2. Kurtyny powietrza przy wej ciu g ównym – praca urz dzenia jest realizowana w

sposób ci y poza okresem letnim,

3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne – za czenie wentylatorów nast puje

przy temperaturze w pomieszczeniu ni szej od zadanej przez czujnik

i termostat.



KLIMATYZACJA

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pod wynajem

przewiduje si  zastosowanie urz dze  grzewczo-ch odz cych systemu

MULTI SPLIT.

Przewiduje si  zastosowanie 3  uk adów oddzielnie dla Marketu  Spo ywczego  na

przyziemiu  i Galerii przyziemia , Galerii na pi trze.

Jednostki wewn trzne dobrano dla zapewnienia odpowiedniej mocy ch odniczej. Moc

cieplna urz dze  jest przewymiarowana w stosunku

do potrzeb.

Od jednostek wewn trznych przeprowadzona zostanie instalacja odp ywu skroplin

pod czona do pionu kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem

o wysoko ci min. 20 cm.

Ruroci g skroplin przewidziano z rur PP.PN.10.


