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1. ZAŁĄCZNIK Nr 1  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SYSTEMÓW XRV 



 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno – budowlany 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Uzgodnienia międzybranżowe 

• Obowiązujące normy i przepisy. 
 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA 

Opracowanie zawiera „Projekt instalacji klimatyzacji dla budynku Przychodni Zdrowia 
„Remedium” przy ul. Kopernika 19 w Głownia”. 
 

3. OPIS  TECHNICZNY 

3.1. Instalacja klimatyzacji 

W budynku zaprojektowano dwa niezależne systemy klimatyzacji typu XRV lub równoważny, 

każdy z nich oparty na jednym agregacie zewnętrznym. Zastosowano agregaty freonowy – 

jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 26 kW, współpracujący z 8 jednostkami 

wewnętrznym naściennymi na poziomie piętra, z 4 jednostkami wewnętrznym naściennymi i 

jedną kasetonową (rejestracja) na poziomie parteru, oraz jednostka zewnętrzna o mocy 

chłodniczej 22,4 kW, współpracujący z 6 jednostkami wewnętrznym naściennymi na 

poziomie piętra, z 6 jednostkami wewnętrznym naściennymi na poziomie parteru. 

Klimatyzacja została zaprojektowana dla okresu letniego. Układy pracować będą w systemie 

ze zmienną ilością czynnika chłodniczego (XRV) pozwalający na najlepszą regulację 

temperatury w pomieszczeniach, w zależności od chwilowych zysków ciepła i dzięki temu na 

osiągnięcie najlepszego komfortu cieplnego w pomieszczeniach. System firmy jest systemem 

o bardzo małej bezwładności, cechuje się energooszczędnością i wysoką sprawnością w 

porównaniu z podobnymi rozwiązaniami lecz pracującymi w trybie „on/off'. 

System VRV inwerter z pompą ciepła umożliwia pracę w trybie chłodzenia lub grzania 

jednostek wewnętrznych w obrębie jednego systemu. Zakres pracy przy chłodzeniu od -15°C 

do +46°C, przy grzaniu -20°C do +15°C. Systemy pracują przy wykorzystaniu ekologicznego 

czynnika chłodniczego R410A. Pozostałe dane techniczne urządzeń na kartach katalogowych 

dostarczonych przez producentów. 

Każda jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna, posiada pilot zdalnego sterowania. 

Dodatkowo oba systemy zarządzane będą przez sterownik centralny umieszczony w obrębie 

pomieszczenia Rejestracji- w miejscu poza dostępem osób postronnych. 

Instalację freonową, zarówno przewody cieczowe jak i gazowe, należy izolować otulinami 

paroszczelnymi grubości 10 mm. Średnice przewodów należy dobrać na podstawie 

schematów i rysunków dołączonych do projektu. Do odprowadzenia kondensatu z 

klimatyzatorów należy użyć pomp skroplin. Przewody odprowadzenia skroplin w kierunku 

istniejących pionów kanalizacyjnych w budynku. 



Na instalacji odprowadzenia skroplin należy wykonać syfon zapobiegający przedostawaniu 

się zapachów z kanalizacji. 

 

3.1.1. Obliczenia i dobór urządzeń klimatyzacyjnych 

Obliczenia zapotrzebowania na chłód we wskazanych pomieszczeniach oraz dobory jednostek 

wewnętrznych, agregatu zewnętrznego i przekroje przewodów instalacji freonowej, zostały 

wykonane na podstawie wytycznych producenta systemu klimatyzacyjnego. Do obliczeń zysków 

ciepła przyjęto temperaturę pomieszczenia równą 24°C, temperaturę powietrza zewnętrznego równą 

32°C. Poniżej znajduje się zestawienie klimatyzowanych pomieszczeń z zapotrzebowaniem mocy 

chłodniczej oraz dobór jednostek wewnętrznych. 

Zestawienie pomieszczeń z obliczonym zapotrzebowaniem na chłód oraz dobranymi mocami dla 

jednostek wewnętrznych. 

Poziom parteru H=3,00  

 
Nr 

pom. 

Pow. 

[m2] 

Zapotrz. 

na chłód 

[W] 

Moc 

zainstalowana 

[W] 

SYNEVO 4 10,92 1922 2200 

Gabinet lekarski 5 10,92 1922 2200 

Gabinet lekarski 6 10,92 1922 2200 

Gabinet lekarski 7 10,54 1855 2200 

Gabinet lekarski 9 10,66 1876 2200 

Gabinet lekarski 10 10,66 1876 2200 

Gabinet lekarski 17 11,05 1945 2200 

Gabinet lekarski 18 11,05 1945 2200 

Gabinet lekarski 19 11,21 1973 2200 

Rejestracja 21 37,13 6535 3600 

Gabinet lekarski 24 11,13 1959 2200 

 

Poziom piętra H=3,00  

 
Nr 

pom. 

Pow. 

[m2] 

Zapotrz. 

na chłód 

[W] 

Moc 

zainstalowana 

[W] 

Gabinet lekarski 101 10,66 1876 2200 

Gabinet lekarski 102 10,87 1913 2200 



Gabinet lekarski 103 10,62 1869 2200 

Gabinet lekarski 104 10,46 1841 2200 

Gabinet lekarski 105 11,08 1950 2200 

Gabinet lekarski 106 13,28 2337 2800 

Gabinet lekarski 107 13,45 2367 2800 

Gabinet lekarski 108 10,46 1840 2200 

Gabinet lekarski 109 10,58 1862 2200 

Sekretariat 110 21,79 2637 2800 

Gabinet 110a 10,33 1270 2200 

Gabinet lekarski 111 10,71 1885 2200 

Gabinet lekarski 113 19,26 2735 2800 

Gabinet lekarski 114 10,62 1870 2200 

 

3.1.2. Wymagania stawiane systemowi VRF 

Do chłodzenia pomieszczeń dobrano dwa systemy XRV ze zmiennym przepływem czynnika. Należy 

dostarczyć urządzenia o parametrach nie gorszych niż urządzenia zaprojektowane. Wymagana 

gwarancja na wszystkie urządzenia klimatyzacyjne 5 lat. Urządzenia mają pracować w technologii 

Inwerterowej na czynnik R410A.  

Parametry agregatu: 
Nominalna wydajność 
jednostki zewnętrznej 
chłodzenie/grzanie [kW] 

Współczynnik 
wydajności 
energetycznej 
chłodzenie/ grzanie 

Poziom dźwięku 
dla chłodzenia 
[dB(A)] 

Wymiary 
agregatu (wys x 
szer x gł) 

Masa [kg] Ilość 
modułów 

26,0/28,5 3,79/3,16 60 1558x1120x528 147 1 

22,4/24,5 3,60/2,90 59 1558x1120x528 146,5 1 

 

Parametry jednostek wewnętrznych: 
Typ jednostki 
wewnętrznej 

Nominalna wydajność 
jednostki wewnętrznej 
chłodzenie/grzanie 
[kW] 

Poziom dźwięku 
na najniższym 
biegu wentylatora 
[dB(A)] 

Poziom dźwięku 
na najwyższym 
biegu wentylatora 
[dB(A)] 

Pobór mocy [W] 

HKEU 225XRV-P 2,2/2,4 29 31 28 

HKEU 228XRV-P 2,8/3,2 29 31 28 

HTFU 365XRV-P 3,6/4,0 28 41 40 

 

Prowadzenie przewodów freonowych pod stropem korytarza w korytach instalacyjnych. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów i rozdzielaczy według rysunku. Każda jednostka 

wewnętrzna będzie wyposażona w pompkę skroplin.  



Instalację chłodniczą wykonać rur miedzianych chłodniczych łączonych przez lut twardy 

wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubości 

zgodnej z normą. Należy użyć wyłącznie trójników producenta gwarantujących równy 

rozpływ czynnika chłodniczego. Nie można używać trójników typu „T”. Systemy mają 

zapewnić chłodzenie, a także dogrzewanie pomieszczeń. Systemy VRF powinny móc 

pracować w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych -15*C do 43*C oraz w 

trybie grzania w zakresie -20*C do 15,5*C. 

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić możliwość wykorzystania wskazanych kominów 

do prowadzenia instalacji freonowej. 

Wielkości jednostek wewnętrznych, ich lokalizację, trasy prowadzenia przewodów 

freonowych i skroplin oraz ich średnice pokazano na rysunkach i załączonych schematach. 

3.1.3. Dobór systemu 

Zgodnie z Dokumentacją projektową systemów XRV. 

 
UWAGA: Wszystkie klimatyzatory (jednostki wewnętrzne) dla wszystkich systemów wyposażyć w 

pompki skroplin, w przypadku gdy ich odprowadzenie grawitacyjne byłoby niemożliwe. Skropliny 

włączyć do pionu kanalizacyjnego za pomocą syfonu. 

 

4. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

Typ Model Ilość Opis 

Agregat zewnętrzny HCYU 2244 XRV-1 Plus 1 Pompa ciepła XRV R410 

 HCYU 2604 XRV-1 Plus 1 Pompa ciepła XRV R410 

Jednostki wewnętrzne HKEU 225XRV-P 20 Jednostka ścienna o nominalnej mocy 
chłodniczej 2,2kW 

 HKEU 228XRV-P 4 Jednostka ścienna o nominalnej mocy 
chłodniczej 2,8kW 

 HTFU 365XRV-P 1 Jednostka kasetonowa o nominalnej 
mocy chłodniczej 3,6kW 

Sterowniki DHIR-5-6-XRV-K-P 24 Pilot bezprzewodowy 

 DTC IHXR Touch 1 Sterownik centralny 

Inne elementy 
systemu 

TFP 155 XRV-P 1 Maskownica 

 DIS-180-1G 3 Trójnik 

 DIS-22-1G 19 Trójnik 

 



 

5. MATERIAŁY I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ 

Instalację chłodu wykonać z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego 

R410a wg PN EN 12735-1. Przewody mocować do stropu lub ścian przy pomocy uchwytów z 

wkładką termiczną-gumową. Po zmontowaniu instalację przedmuchać azotem. 

Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze 

zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie 

szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R410a. 

Zaleca się ukrycie przewodów listwami maskującymi na ścianach budynku oraz na elewacji. 

Przewody instalacji rurowej prowadzić w wzdłuż ścian i sufitów pomieszczeń w korytkach 

osłonowych PVC lub w bruzdach ściennych. Zamocowania przewodów wg typowych 

rozwiązań. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych pianką PU. 

Instalację rurową obiegu chłodniczego należy wykonać z rur miedzianych – miękkich o 

strukturze cienkościennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (w razie konieczności łączonej 

przez lutowanie na twardo za pomocą palnika gazowego) odpowiednio o średnicach. 

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN 

Skropliny z urządzeń wewnętrznych, zainstalowanych w pomieszczeniach odprowadzić 

grawitacyjnie, a jeśli nie ma takiej możliwości – za pomocą pompek skroplin do kanalizacji 

sanitarnej (np. pod syfon umywalki). Każda jednostkę wewnętrzną wyposażyć w pompkę 

skroplin zabudowaną w przestrzeni urządzenia. 

Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od poziomu wyniesienia przez pompkę skroplin – 

max. 600 mm z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. 

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 

łączonych przez zgrzewanie lub klejenie. Podłączenie do pionu kanalizacji poprzez 

zasyfonowanie. 

 

7. WYTYCZNE  PPOŻ. 

– W instalacjach należy stosować wyłącznie wyroby, urządzenia i środki techniczne 

posiadające aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności oraz oznakowanie 

zgodne z przepisami 

– Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji zaprojektowano z materiałów niepalnych 
 

8. WYTYCZNE  ELEKTRYCZNE 

– Doprowadzić zasilanie elektryczne do wszystkich agregatów chłodniczych systemów 

VRF, klimatyzatorów, wg projektu branżowego 

– Systemy klimatyzacyjne należy zabezpieczyć elektrycznie niezależnymi bezpiecznikami. 



– Agregaty wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy.



 

9. WYTYCZNE  MONTAŻOWE 

– Agregat chłodniczy należy zamontować w sposób eliminujące maksymalnie 

przenoszenie drgań do konstrukcji budynku 

– Montaż agregatów na prefabrykowanych wspornikach dachowych typu np. Big-Foot 

– Odprowadzić skropliny z klimatyzatorów systemów XRV z użyciem pompek skroplin 

– Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić możliwość wykorzystania wskazanych 

kominów do prowadzenia instalacji freonowej. 

– Wszystkie przewody freonowe i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w 

sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwości drgań z instalacji do konstrukcji. 

Instalacje freonowe, ze względu na sposób ich prowadzenia (zastosowanie 

rozdzielacza), nie wymagają stosowania specjalnych kompensatorów wydłużeń 

– Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych”  

 

10. OGÓLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 

specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 

będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 

normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji 

wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji 

zgodnie z obowiązującą procedurą. Zaleca się aby wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i jej 

uruchomienie zlecić firmie posiadającej stosowne kwalifikacje, potwierdzone przez 

producenta systemu. 

 


