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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

INSTALACJI SANITARNYCH (ST) 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest remont budynku NFZ w Katowicach., 
w zakresie prac: 
 instalacja wodociągowa 

 instalacja kanalizacyjna 

 instalacja klimatyzacji  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
SST.01. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 
SST.02. Instalacja klimatyzacji 
Podczas wykonywania w/w robót należy stosować się do wymienionych 
szczegółowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych 
norm krajowych. które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Terenem budowy – budynek NFZ w Katowicach 
1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 

 Przed rozpoczęciem robót część budynku objęta wykonywaniem robót 
należy protokolarnie przekazać wykonawcy. 

 Inwestor winien udostępnić media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich 
użytkowania inwestor  winien określić w warunkach przetargowych na roboty 
budowlane. 

 Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy. 

 Kierownik budowy  wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegółowym 
omówieniem zakresu robót  objętych projektem. 

 Przed rozpoczęciem robót obiekt powinien być opróżniony przez użytkowników z 
wyposażenia utrudniającego wykonywanie robót. 

 Wykucia otworów w ścianach wykonywać pod nadzorem, z zastosowaniem 
odpowiednich  zabezpieczeń i według wskazań projektu. 

 Urobek z wyburzeń należy na bieżąco usuwać na podstawiony samochód lub do 
kontenera. 

 Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do zaleceń 
producenta.  

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.     
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 
robót Wykonawca stosować będzie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz unikać  będzie uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznych innych, a wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
- lokalizację ewentualnych warsztatów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy. 

 Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą 
dla personelu  zatrudnionego przy wykonywaniu robót.   

1.9. Określenia podstawowe 

 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, ze wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 Dokumentacja projektowa – składa się z projektu budowlanego, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi 
zmianami w projekcie  wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót  . 

 Grupy, klasy i kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień  (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.) 

 Inspektor nadzoru budowlanego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on  interesy na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót  zanikających, jak również przy odbiorach 
końcowych.  

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości  w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót  dodatkowych nie objętych 
przedmiarem. 

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

 Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym 
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robót przez osobę lub grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie 
będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po 
przygotowaniu  przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod  względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót.   
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 Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 Maja 2004 r.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako  zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  



                                                                                                                                                              Strona   5 z 10  

I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH (SST2) 

 
1. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN 
CPV - 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;  
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  SST2.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych  
W zakres robót wymienionych powyżej wchodzą: 
-pomiary, 
-roboty murarskie i wykończeniowe, 
-ułożenie i montaż instalacji wodociągowej, 
-montaż zaworów odcinających filtr i zawór zwrotny, 
-ułożenie i montaż instalacji kanalizacyjnej, 
-wykonanie podwieszeń przewodów wodnych, 
-wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych, 
-wykonanie izolacji przewodów wodociągowych, 

1.2.   MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 
przyborów sanitarnych, urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać 
wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub 
mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
1.2.1. Rury przewodowe 
1.2.1.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej według 
zasad niniejszej ST są: 
- Przewody wody zimnej wykonać z rur tworzywowych PP przeznaczone do wody 

pitnej.  Instalację wodociągową doprowadzić do urządzeń z istniejącej już instalacji w 

budynku. 

1.2.1.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  
według zasad niniejszej ST są: 
- Przewody kanalizacyjne wykonać z rur tworzywowych PE. Kanalizację doprowadzić 

do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku. Przy włączeniu do pionu 

kanalizacyjnego stosować syfon. 

1.2.2. Armatura 
W projekcie zastosowano następującą armaturę: 
-zawory odcinające, zawór zwrotny oraz filtr. 
1.2.4. Składowanie materiałów. 
1.2.4.1. Rury przewodowe 
Rury wodociągowe przeznaczonej do wody pitnej powinny być składowane tak długo 
jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury tworzywowe należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od 
ostrych występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić bosych końców rur. Rury w 
przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
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1.2.4.2. Armatura  
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  niszczenie materiału. 

1.3. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne" 
1.3.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa 
1.3.2 Roboty instalacyjno-montażowe. 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić 
utrzymanie trasy  zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.3.2.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Przewody instalacji wodociągowej  
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane  

A. pod stropem wewnętrznym budynku, 
B. na ścianach wewnętrznych budynku, 
C. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
D. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych 

odcinków instalacji, 
E. przewody instalacji wodociągowej mogą być montowane w odległości: 

a) od instalacji elektrycznej: 
- minimum 0,5 m w układzie równoległym, 
- minimum 0,05 m w miejscu skrzyżowania 

      b) od instalacji gazowej: 
           - minimum 0,15 m. 
Mocowanie przewodów 
Instalacja wody prowadzona będzie: 
- w stropie wewnętrznym, 
- na ścianach 
Przewody wodne w pomieszczeniach będą podwieszane przy pomocy typowych 
podwieszeń, średnio co 1,5 m uchwyt. 
1.3.3. Montaż armatury 
Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację 
Projektową oraz zgodnie z wymaganiami producenta. 
Instalację doprowadzić do wyjść znajdujących się w szafach klimatyzacyjnych. 
1.3.5. Izolacje  
1.3.5.1 Zabezpieczenie przewodów. 
Przewody tworzywowe zabezpieczyć przy przejściach przez ścianę i strop budynku. 
1.3.6.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury wodociągowych przeznaczonej do wody pitnej nie wymagają 
dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
1.3.7. Próba szczelności 
Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod 
ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości 
ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż o,9 Mpa i utrzymanie tego ciśnienia w 
instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację przewodów i 
armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności 
nie może być większy niż 2%. 
1.3.8. Badanie poziomu hałasu 
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; 
w sytuacji kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest 
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negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru. 

1.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.4.1 Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z rysunkami, 
- testy materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
- ułożenia przewodów: 
- umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  
- zamocowanie przewodów, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- montażu rur ochronnych, 
- montażu armatury, 
-    biały montaż 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji przewodów tworzyowowych 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. 

1.5. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne" 
Norma PN-81/B-10700/00prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje 
wodociągowe i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 
1.5.1. Wymagania ogólne 

 montaż wszystkich instalacji musi być zakończony 
 roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się 
instalacje muszą być zakończone, 

 instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być  
wykonane w sposób stały. 

 urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 
1.5.2.Procedura odbioru robót ulegających zakryciu 
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które  należy wykonać podczas procedury 
odbioru są następujące: 

 sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta 
dotyczą zamontowanych elementów i urządzeń instalacji 

 sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane 
informacje, 

 przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na: rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru 
instalacji i jej następujących elementów: 
- układ instalacji wodociągowej, 
- rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 
- położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i 
wielkość, 
- poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i 
malarskich, 
- przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 
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- wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i 
przyborów sanitarnych, 
- wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych, 
- materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna, 
- inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

 badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
 badanie poziomu hałasu 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 

1.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.6.1. Normy 
PN-86/B-09700      Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych.  
PN/H-74200           Rury stalowe ze szwem. 
PN-84/B-01701      Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia 
na rysunkach.  
PN-92/B-01707      Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN-92/B-01706      Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
1.6.2.Inne dokumenty 
– Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych". 
 
 
 
 
 
2. INSTALACJE KLIMATYZACJI 
 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji opartej na bezpośrednim 
odparowaniu czynnika chłodniczego dla pomieszczeń biurowych w budynku NFZ w 
Katowicach. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. Robót: 
· Montaż agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem 
· Montaż jednostek szaf klimatyzacyjnych 
· Montaż instalacji rurowej (przewodów rurowych wraz z izolacją), 
· Montaż armatury, 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” 
Pojęcia ogólne 
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego 
temperatury 
2.0 MATERIAŁY. 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne” 
2.1. Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji. 
· Przewody stalowe zaciskowe przeznaczone do wody lodowej wraz z izolacją cieplną  
· System instalacyjny dla wody wodociągowej systemu klejonego lub zgrzewanego dla 
odprowadzenia skroplin – w części specyfikacji wod-kan, 
· Agregat wody lodowej 
· Szafy klimatyzacyjne 
- Istniejąca chłodnica wodna w centrali wentylacyjnej 
2.2. Składowanie materiałów. 
Urządzenia, przewody, należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. Przewody luzem układać należy na gładkim i 
czystym podłożu. Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do 
większych. 
3.0 SPRZĘT. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
4.0 TRANSPORT. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem 
dostawczym do 0,9t i skrzyniowym do 5t. Przewody i urządzenia należy chronić przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się 
transport w opakowaniach fabrycznych. Przewożone materiały i urządzenia powinny 
być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymaganie ogólne. 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. Wykonawca przedstawi Kierownikowi robót do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. 
5.2. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
· Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych 
· Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
5.3. Montaż instalacji. 
5.3.1. Montaż agregatów wody lodowej 
Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczonej z urządzeniem. Rama 
agregatów będzie rozkręcana podzielona na łatwo demontowane moduły bez ryzyka 
uszkodzenia innych elementów. Układ połączony będzie poprzez specjalne złączki 
rozkręcane na zaworach odcinających. Sposób mocowania agregatów powinien 
zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. Wokół urządzenia należy zapewnić 
miejsce do czynności serwisowych. 
 
5.3.2. Montaż armatury. 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalewy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, Żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, Żeby kierunek przepływu czynnika 
chłodniczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  armatura 
na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
5.3.3. Montaż przewodów instalacji wody lodowej 
Projektuje się instalację wody lodowej z: 
- rurki stalowe zaciskowe przeznaczone do wody lodowej wraz z izolacją 
Główne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na. Wszystkie ściany i 
stropy po wykonaniu montażu i prób szczelności instalacji należy doprowadzić do 
stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Należy zachować spadki 
przewodów podane na schematach instalacji w celu zapewnienia możliwości 
odpowietrzenia i opróżnienia instalacji. Wsporniki i mocowanie rur i urządzeń wykonać 
w systemie montażowym zapewniając izolację wibro – akustyczną pomiędzy 
montowaną instalacją a elementem konstrukcyjnym, do którego jest mocowana. 
Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm 
zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich 
wnętrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 
montaż przewodu. Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść rurociągów 
prowadzonych przez stropy należy wykonać masami lub opaskami uszczelniającymi 
p.poż. np. system HILTI. Po wykonaniu montuj należy przeprowadzić próbę ciśnienia i 
sporządzić stosowny protokół. 
 
 


