
Dom Pomocy Spo!ecznej w Krzy"anowicach, Krzy"anowice 217, 27-100 I!"a 

Projekt wykonawczy: Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY  

Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 

 

 

 

 

INWESTOR Domu Pomocy Spo!ecznej w Krzy"anowicach 217 

Krzy"anowice 217, 27-100 I!"a 

ADRES 

INWESTYCJI

Krzy"anowice 217 

27-100 I!"a 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJA IMI! I NAZWISKO NR 

UPRAWNIE"

BRAN#A PODPIS 

OPRACOWA$ Jacek Kru!li"ski  

PROJEKTOWA$ Magdalena J#drzejczuk 48/DO#/03 sanitarna 

PROJEKTOWA$ Stanis$aw Kowalski St-880/76 elektryczna 

 

 
Krzy%anowice, grudzie& 2011 



Dom Pomocy Spo!ecznej w Krzy"anowicach, Krzy"anowice 217, 27-100 I!"a 

Projekt wykonawczy: Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 

 

SPIS TRE'CI: 
 

1.! DANE WYJ!CIOWE I PODSTAWA OPRACOWANIA _______________________ 3!

2.! ZAKRES OPRACOWANIA ______________________________________________ 3!

3.! DANE OGÓLNE _______________________________________________________ 3!

4.! DOBÓR URZ"DZE# ___________________________________________________ 3!

5.! WYMAGANIA MONTA$OWE ___________________________________________ 5!

6.! ZASILENIE I STEROWANIE URZ"DZE# ________________________________ 5!

7.! POZOSTA%E WYTYCZNE ______________________________________________ 6!

8.! WYKAZ URZ"DZE# ___________________________________________________ 6!

9.! UWAGI KO#COWE ____________________________________________________ 7!

10.! SPIS RYSUNKÓW _____________________________________________________ 7!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dom Pomocy Spo!ecznej w Krzy"anowicach, Krzy"anowice 217, 27-100 I!"a 

Projekt wykonawczy: Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem 

 

1. Dane wyj#ciowe i podstawa opracowania 

 Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 

! Zlecenia Inwestora i zawartej umowy, 

! Projekt Budowlany. Architektura opracowany w 1998 r., 

! Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniej(cego do celów projektowych, 

! PN - EN 12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep)a,  

! PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta% 
wyposa%enia elektrycznego, oprzewodowanie. 

! Rozporz(dzenie Ministra Spraw Wewn*trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpo%arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.) 

! Rozporz(dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada+ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690  

z 2002r. z pó,n. zmianami) 

! Instrukcje eksploatacji urz(dze& opracowane przez producentów 

2. Zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych 

pionowych w budynku mieszkalnym nr 2 poprzez wytworzenia nadci-nienia na klatkach 

schodowych za pomoc( osiowego wentylatora oddymiaj(cego zamontowanego na parterze 

pod spocznikiem. 

 

 

3. Dane ogólne 

 

Budynek mieszkalny nr 2 Domu Pomocy Spo)ecznej w Krzy%anowicach jest budynkiem 

istniej(cym budowanym w latach dziewi*+dziesi(tych. Jest to budynej dwu kondygnacyjny. 

Ca)y budynek nr 2 znajduje si* w jesnej strefie po%arowej o powierzchni: 1404,50 m
2
. 

Kubatura budynku 7450,00 m
3
. Posiada dwie takie same klatki schodowe. Obecnie projektuje 

si* zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych w postaci 2 klatek 

schodowych. 

 

 

4. Dobór urz$dze% 
 

Klatki schodowe zabezpieczone b*d( przed zadymieniem poprzez wytworzenie w nich 

nadci-nienia rz*du 50 Pa za pomoc( wentylatorów osiowych nawiewnych zlokalizowanych w 

wydzielonej po%arowo cz*-ci klatki schodowej na parterze. Pomieszczenie, w którym 

zlokalizowany zostanie wentylator napowietrzaj(cy nale%y wydzieli+ -cianami w klasie 

odporno-ci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30. 

Z korytarza przed klatk( schodow( zostanie zapewniona mo%liwo-+ upustu nadmiaru 

powietrza przedostaj(cego si* do korytarza w momencie otwarcia drzwi do klatki schodowej. 

Upust powietrza z przestrzeni korytarza na zewn(trz budynku zostanie zapewniony poprzez 

automatycznie uchylane okno, którego otwarcie b*dzie sterowane na sygna) z centrali MCR 

OMEGA 2100. Aby spe)ni+ to wymaganie nale%y zastosowa+ system nawiewny utrzymuj(cy 

nadci-nienie w przestrzeni klatki schodowej oraz odpowiedni( pr*dko-+ przep)ywu powietrza 
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w przekroju otwartych drzwi z klatki chodowej na korytarz na korytarz otwartych podczas 

ewakuacji. 

System zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w przedmiotowym 

budynku projektuje si* w oparciu o norm* PN-EN 12101-6 klasa D. Z uwagi na to, %e z 

klatka nie posiada drzwi wychodz(cych bezpo-rednio na zewn(trz przyj*to nast*puj(ce 

kryteria: 

! Przep)yw powietrza przy dwóch parach drzwi otwartych (na pi*trze i na parterze) – 

0,75m/s. 

! Ró%nica ci-nie& po obu stronach zamkni*tych drzwi mi*dzy przestrzeni( o 

podwy%szonym ci-nieniu a powierzchni( u%ytkow( powinna by+ nie mniejsza ni%           
50 Pa. 

! Odprowadzenie powietrza z powierzchni u%ytkowej na kondygnacji, gdzie mierzona 

jest ró%nica ci-nie&. 
! Nacisk niezb*dny do otwarcia drzwi do klatki schodowej nie wi*kszy ni% 100 kN.  

 

Obliczenia: 

Pr*dko-+ powietrza przep)ywaj(cego przez drzwi: 

V . 0,75m/s (pr*dko-+ w otwartych drzwiach) 

! Strumie& obj*to-ci powietrza przez otwarte drzwi na kondygnacji parteru i pi*tra 

Vspl . 2700 m/h * Asp 

Asp – powierzchnia sumaryczna drzwi na parterze i na pi*trze równa 4,62 m
2 

Vspl . 2700 m/h * 4,62 m
2
 . 12474 m

3
/h 

! Nieszczelno-ci na klatce schodowej (drzwi i okna) - 723 m
3
/h 

! Wydajno-+ wentylatora 

Vwent = 12474+723= 13197 m
3
/h 

 

Dobrano wentylator osiowy typ HTC – 63-4T-2, V=13200 m3/h, Pst=180Pa, obr/min 1450, 

U=400V, mocy 1,5kW. Dla zabezpieczenia zim( przed powietrzem zewn*trznym czerpnie 

powietrza w klatce schodowej nale%y wyposa%y+ w przepustnice wielop)aszczow( typ PWR 

PWR 630 z si)ownikiem 24VDC AF24S zamontowan( po stronie ssawnej wentylatora i 

sterowane z centralki MCR-OMEGA w ka%dej klatce schodowej. 

 

Sterowanie wentylatorami napowietrzaj(cymi,  realizowane b*dzie poprzez centralki steruj(ce 

MCR-OMEGA 2100 zamontowane na parterze ka%dej klatki schodowej. 

  

Dobór klapy upustowej 

Vklapy = 13197-723= 12474 m
3
/h 

 

Dobrano klape upustow( w wykonaniu dachowym z przepustnic( z zamontowanymi trzema 

klapami PL1 o wymiarach 400 x 400 typ PL1/D/600x600x3/KI24/RAL9010. Ka%da z trzech 

klap PL1 400x400 skalibrowana jest na nadci-nienie rz*du  50 Pa (wydajno-+ ok. 4300 m
3
/h).  

Klapy mcr PL1 w wersji dachowej sk)adaj( si* z obudowy wykonanej z blachy stalowej 

ocynkowanej w postaci wyrzutni dachowej, na której bokach w zale%no-ci od wymaganej 

ilo-ci powietrza i punktu pracy mocowane s( niezale%ne zestawy )opatek obrotowych, 

Wyrzutnie stanowi( konstrukcj* no-n( os)aniaj(c( )opatki przed warunkami 

atmosferycznymi. Klapy sk)adaj( si* z trzech zespo)ów niezale%nych klap mcr PL1, 

elementów no-nych w postaci kapinosu, pokrywy dachowej, podstawy konstrukcji, stela%a 

dolnego, stela%a górnego. Od strony zewn*trznej )opatki klap os)oni*te s( wyrzutniami 

-ciennymi. Dodatkowo urz(dzenia wyposa%one b*d( w wielop)aszczyznowe izolowane 
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przepustnice, mocowane poziomo w podstawie urz(dzenia. Przepustnice s)u%(, jako elementy 

przeciwdzia)aj(ce swobodnemu przep)ywowi powietrza, podczas gdy urz(dzenie nie pracuje. 

W przypadku pracy systemu przepustnica otwiera si* ca)kowicie po otrzymaniu sygna)u 

centrali MCR OMEGA. Klapa mcr PL1 w wersji dachowej jest mocowana do po)aci dachu 

poprzez specjaln( podstaw* klapy wykonan( w zale%no-ci od typu dachu, na którym klapa ma 

pracowa+. 
 

W celu zapewnienia upustu powietrza z przyleg)ych do klatek schodowych korytarzy, 

przewidziano 4 si)oniki otwieraj(ce okna zewn*trzne zlokalizowane na korytarzach. 

Si)owniki te b*d( otwiera)y okna na sygna) z centrali MCR OMEGA 2100. 

 

5. Wymagania monta"owe. 
 

Wentylatory nawiewne zamontowane b*d( w wydzielonej po%arowo powierzchni klatki 

schodowej o nast*puj(cych parametrach: 

! 'ciana o odporno-ci ogniowej REI60, 

! Drzwi w klasie odporno-ci ogniowej EI30, 

! Klapa po%arowa odcinaj(ca WIP o odporno-ci ogniowej EI 60, zamontowana na 

ko&cu kana)u t)ocznego.  

Czerpnia b*dzie zamontowana w osi okien klatek schodowych 

 

 

6. Zasilenie i sterowanie urz$dze% 
 

Zasilenie central MCR OMEGA 2100 nale%y wykona+ z rozdzielni g)ównej z przed 

przeciwpo%arowego wy)(cznika pr(du zlokalizowanej w budynku nr 1 na kondygnacji 

piwniecznej. Typy przewodów i wielko-ci zabezpiecze& pokazano na schemacie ideowym. 

System wentylacji mechanicznej nadci-nieniowej w klatkach schodowych uruchamiany 

b*dzie z systemu sygnalizacji po%aru ogólnobudynkowego (z istniej(cej centrali systemu 

sygnalizacji po%arowej zlokalizowanej w budynku portierni). Po wykryciu po%aru w 

przestrzeni u%ytkowej (korytarze, pokoje) przez system sygnalizacji po%aru centrala 

sygnalizacji po%aru b*dzie wysy)a)a sygna) o po%arze do central MCR OMEGA 2100, które 

b*d( realizowa)y nast*puj(ce funkcje: 

! Otwarcie przepustnic PWR 630 zamontowanych po stronie t)ocznej wentylatora, 

! Otwarcie przepustnic  zamontowanych przy klapach upustowych PL1, 

! Otwarcie klap ppo%. 
! Uruchomienie wentylatorów nawiewnych, 

! Otwarcie okien zewn*trznych zlokalizowanych na korytarzach. 

 

UWAGA!!! 

Rozbudowa i przeprogramowanie centrali systemu sygnalizacji po"arowej w celu 

mo"liwo#ci wysterowania central MCR OMEGA 2100 nie wchodzi w zakres 

opracowania. 

 

Wszystkie kable projekuje si* w wykonaniu ognioodpornym PH90 w zwi(zku z tym 

nale%y je mocowa+ za pomoc( systemu gwarantuj(cego zachowanie funkcji kabla przez min. 

90 min. Na klatkach schodowych instalacja b*dzie wykonana pod tynkiem, a na poddaszu za 

pomc( systemowych zamocowa& E90. Przej-cia przewodów przez -ciany i stropy bed(ce 

elementami oddziele& przeciwpo%arowych b*d( zabezpieczone do klasy odporno-ci ogniowej 

EI60. 
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7. Pozosta!e wytyczne 

 

Nale%y: 

! Wyposa%y+ istniej(ce drzwi klatek schodowych w samozamykacze typu TS 1500 

firmy GEZE, 

! Wymieni+ zamki typu rolkowego w drzwiach klatek schodowych na zamki typu 

zapadkowego. 

! Wymieni+ w)az bez odporno-ci ogniowej na poddasze na w)az z odporno-ci( 
ogniow( 800x800 w klasie odporno-ci ogniowej EI30 (wymiary sprawdzi+ po 

demonta%u starego wy)azu). 

! Zdemontowa+ osprz*t istniej(cej instalacji oddymiania klatki schodowej (tj.: 

si)owniki okienne, przyciski oddymiania oraz central* oddymiania) zlokalizowane 

na klatkach schodowych. 

 

 

8. Wykaz urz$dze% 

 

a) Wentylator nawiewny HTC – 63-4T-2, V=1320 m3/h, Pst=180Pa, obr/min 1450, 

U=400V, mocy 1,5kW z osprz*tem– 2 szt. 

b) Klapa upustowa w wykonaniu dachowym z przepustnic( z zamontowanymi trzema 

klapami PL1 o wymiarach 400 x 400 typ PL1/D/600x600x3/KI24/RAL9010 – 2 szt. 

c) Przepustnica PWR 630 z si)ownikiem 24VDC AF24S - 2 szt. 

d) Przeciwpo%arowa klapa po%arowa odcinaj(ca WIP/V EI60 h=500, b=800 z si)ownikiem 

BLE 24 - 2 szt. 

e) Centrala steruj(ca prac( wentylatorów i systemem wentylacji po%arowej MCR OMEGA 

2100 - 2 szt. 

f) Si)ownik )a&cuchowy KA 34/500 z konsol( mocuj(c( - 4 szt. 

g) Kana)y wentylacyjne - 2 komplety, 

h) Drzwi rewizyjne 90x140 przeciwpo%arowe stalowe p)aszczowe RAL 7035 EI30 - 2 szt. 

i) Wy)az 800x800 w klasie odporno-ci ogniowej EI30 

j) Samozamykacz TS1500 - 4 szt. 

k) Zamek drzwiowy zapadkowy – 4 szt. 

l) Przewód NKGs 5x2,5 PH90 – 220 mb., 

m) Przewód NKGs 4x2,5 PH90 –20 mb.,  

n) Przewód HDGs 3x1,5  PH90 – 20 mb., 

o) Przewód HDGs 2x1,5  PH90 – 80 mb., 

p) Przewód YnTKSY 2x2x1 – 205 mb., 

q) Przewód HTKSH 1x2x1 – 105 mb., 

 

 

Specyfikacja elementów wentylacyjnych 

 

Zespó! nawiewny N-K1 

 

Poz. 

Spec. 

Nazwa elementu Jedn. Ilo#& Charakterystyka Producent

1 2 3 4 5 6 

N-K1/1 Kratka os)onowa typ KWS – 

lamelkowa uchylna RAL9010 

szt. 1 800x500 Mercor 

N-K1/2 Klapa ppo%. typ mcr WIP/V EI60 szt. 1 800x500 Mercor 
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z mechanizmem wyzwalaj(co 

steruj(cym w postaci si)ownika 

elektr. BELIMO BLF 24 z 

wy)(cznikami kra&cowymi 

N-K1/3 Kolano went Al.  szt. 1 800x500  

N-K1/4 Redukcja went Al. szt. 1 800x500 / 

630x630/200 

 

N-K1/5 Odsadzka pionowa went. Al. szt. 1 630x630/200x150  

N-K1/6 Odsadzka went. Al. szt. 1 630x630/630x360  

N-K1/7 Redukcja went Al. szt. 1 630x630//630/200  

N-K1/8 Wentylator nawiewny HTC – 63-

4T-2, V=1320 m3/h, Pst=180Pa, 

obr/min 1450, U=400V, mocy 

1,5kW 

- przeciwko)nierze 

-kró+ce elastyczne 

-stopy monta%owe 

-amortyzatory 

-wy)(cznik serwisowy 

szt. 1  Mercor 

N-K1/9 Kana) wentylacyjny szt. 1 /630/200  

N-K1/10 Przepustnica wielop)aszczowa 

PWR 630 z si)ownikiem  AF24S 

szt. 1  Smay 

N-K1/11 Czerpnia -cienna %aluzjowa 

malowana proszkowo (kolor RAL 

uzgodni+ z inwestorem) 

szt. 1 690x960  

 

Zespó! nawiewny N-K2 jest taki sam jak N-K1 

 

9. Uwag ko%cowe 

 

a) Prace budowlano monta%owe powinna wykonywa+ firma posiadaj(ca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

b) Po zako&czeniu robót nale%y przeprowadzi+ niezb*dne pomiary. 

c) Wykonawca przeszkoli personel u%ytkownika w zakresie zasad dzia)ania systemu 

napowietrzania i jego obs)ugi. 

d) Ca)o-+ prac wykona+ zgodnie z niniejsz( dokumentacj(. 
e) Do budowy mog( by+ wykorzystane wy)(cznie materia)y budowlane posiadaj(ce 

niezb*dne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

f) Odbiór techniczny instalacji systemu powinien by+ przeprowadzony w obecno-ci 

przedstawiciela: inwestora, inspektora nadzoru, wykonawcy. 

g) Na dzie& odbioru powinna by+ sporz(dzona umowa na konserwacj* instalacji. 

 

10. Spis rysunków 
 

Rys. 1  Rzut parteru budynku nr 2 

Rys. 2  Rzut pi*tra budynku nr 2 

Rys. 3  Rzut wi*,by dachowej budynku nr 2 

Rys. 4  Przekrój A-A przez klatk* schodow( 
Rys. 5  Schemat blokowy instalacji steruj(cej 

Rys. 6 Rzut sytuacyjny 
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Kosztorys inwestorski KSI#(KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja sterowania wentylacj"
1

d.1
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNR 5-08
0101-03

Monta" uchwytów pod rury winidurowe uk!adane pojedynczo z przygotowaniem
pod!o"a mechanicznie - przykr)cenie do ko!ków plastykowych w pod!o"u z ceg-
!y

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe uk!adane p.t. w gotowych bruzdach w betonie fi18 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1

KNNR 5
0101-01

Rury winidurowe  uk!adane p.t. w gotowych bruzdach w betonie, fi 20 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe  uk!adane p.t. w gotowych bruzdach w betonie, fi 28 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 12.5 mm2 wci*gane do rur m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

7
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 7.5 mm2 wci*gane do rur -
NKGs 4x1,5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 7.5 mm2 wci*gane do rur -
HDGs 3x1,5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

9
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 7.5 mm2 wci*gane do rur -
HDGs 2x1,5

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

10
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 7.5 mm2 wci*gane do rur -
YnTKSY 2x2x1

m

205 m 205.000
RAZEM 205.000

11
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o !*cznym przekroju "y! do 7.5 mm2 wci*gane do rur
HTKSH 1x2x1

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

12
d.1

KNR AL-01
0102-03

Analogia. Monta" modu!owej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - Cen-
trala MCR Omega 2100

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR AL-01
0304-05

Analogia. Monta" nap)du !a&cuchowego szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi)cia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi)cia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wy!*czania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wy!*czania zasilania (nast)pna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko%ci do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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19

d.1
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r)czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.025 m3 0.025
RAZEM 0.025

20
d.1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn)trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

2 Instalacja wentylacji mechanicznej nadci#nieniowej
21

d.2
KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w %cianach z cegie! o grubo%ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowe

m3

0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320

22
d.2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o g!)bok. 2 ceg. w %cianach z cegie! na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie& otworów w %cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek
stalowych C150mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2

KNR 2-17
0146-04

Czerpnie lub wyrzutnie %cienne prostok*tne typ A o obw.do 3260 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2

KNR 2-17
0134-02

Przepustnice wielop!aszczyznowe stalowe ko!owe do przewodów o obw.do
2400 mm z si!ownikiem 24 V DC

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR 2-17
0205-04

Wentylatory osiowe o %r.otworu ss*cego do 630 mm z wirnikiem na wale silnika
- do wentylacji przewodowej (masa do 227 kg)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostok*tne,typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udzia! kszta!tek do 55 %

m2

10.58 m2 10.580
RAZEM 10.580

29
d.2

KNR 2-17
0146-04

Analogia: Klapa p.po" EI60 typ MCR WIP/V h=500, b=800 si!ownik 24V DC szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KNR 2-17
0146-04

Analogia. Kratka os!onowa uchylna lamelkowa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.2

KNR 2-17
0146-02

Czerpnie lub wyrzutnie %cienne prostok*tne typ A o obw.do 1600 mm - czerp-
nie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNR 7-28
0207-11

Przebicie otworów w stropach "elbetowych o grub.do 15 cm dla przewodów in-
stalacyjnych o %r.do 100 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2

KNR 7-28
0207-12

Przebicie otworów w stropach "elbetowych o grub.do 15 cm dla przewodów in-
stalacyjnych - dod.za dalsze 50 mm %rednicy

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.2

KNR 2-17
0101-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostok*tne,typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udzia! kszta!tek do 35 %

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

35
d.2

KNR 2-16
0305-04

Izolacja o grub.40-60 mm p!ytami z we!ny mineralnej laminowanymi foli* alumi-
niow* powierzchni p!askich p!ytami (EI30)

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

36
d.2

KNR 2-17
0135-02

Analogia. Klapa upustowa w wykonaniu dachowym 3 x PL1/400x400 z prze-
pustnic*

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Wydzielenie po$arowe
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37

d.3
KNR 2-02
0103-01

+ciany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegie! pe!nych lub dziurawek na
zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w %cianach murowanych -u!o"enie nadpro"y prefabr. m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

39
d.3

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpo"arowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

40
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwyk!e kat.III wykon.r)cznie na %cianach i s!upach m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

41
d.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn)trznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

42
d.3

Kalkulacja
w!asna

Wyci)cie otworu w stropie i dachu - opracowanie dokumentacji powykonawczej
(rysunki i niezb)dne obliczenia). Obróbka dekarska dachu. Osadzenie klapy
upustowej oraz kominu EI30 oraz niezb)dne uszczelnienia

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3

KNP 18
0834-06.03

Analogia. Demonta" drewnianego wy!azu na poddasze szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KSNR 2
1202-04

Analogia. Monta" drzwi stalowych wy!azowych przeciwpo"arowych na podda-
sze

m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

45
d.3

KNR-W 4-01
0921-02

Analogia. Monta" samozamykaczy TS 1500 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.3

TZKNBK XII
0501-23

Demonta" zamka wpuszczanego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.3

KNR 4-01
1302-01

Monta" zamka wpuszczanego zapadkowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000














