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VZDUCHOTECHNIKA – TECHNICKÁ SPRÁVA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Cieľom projektu REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA PRAKTICKÉ VYUČOVANIE
ODBORNÝCH PREDMETOV V SOŠ VETERINÁRNEJ V NITRE je zvýšenie kvality
vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie tých priestorov školy
vrátane obstarania ich vybavenia, ktoré slúžia na vyučovanie praktických cvičení a odbornej
praxe. SOŠ Veterinárna sa nachádza v Nitre, Drážovská 14.
Realizácia projektu povedie ku kvalitatívnym zmenám v príprave študentov a v
konečnom dôsledku k ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu, alebo v súkromnom
sektore.

PROJEKTOVÉ PODKLADY
-

požiadavky a podklady investora
obhliadka jestvujúcej stavby
stavebné výkresy - ISK Nitra
technické podklady od dodávateľov navrhnutého vzduchotechnického zariadenia
požiadavky STN a predpisov súvisiacich s riešenou problematikou, najmä:

STN EN 12 792 (12 0001) Vetranie budov. Symboly a názvoslovie.
STN EN 1505 (12 0501) Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy
štvorhranného prierezu. Rozmery.
STN EN 1506 (12 0502) Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy
kruhového prierezu. Rozmery.
STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru
vzduchotechnickým zariadením.
STN EN 15251:2007 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
STN EN13779 Vetranie nebytových budov – všeobecné požiadavky na vetracie
a klimatizačné zariadenia
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti
a mládež
ZÁKON č. 132/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MZ SR č.259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia.
Projekt stavebnej časti a konzultácie so spracovateľom projektu počas prípravy projektu.

ÚČEL A OBSAH PROJEKTU
Účelom navrhnutého vzduchotechnického zariadenia je zabezpečenie núteného
vetrania , v zmysle požiadaviek investora a platných noriem a predpisov, v nasledujúcich
priestoroch :
SO 01 Školská časť – KRČOK A
SO 01 Školská časť – KRČOK B

SO 01 Školská časť – KRČOK D
SO 02 Telocvičňa – PAVILÓN PRAXE
Predmetom tejto častí projektovej dokumentácie je návrh vzduchotechnického
zariadenia do objektu SO 01 Školská časť – KRČOK D.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia
a zároveň bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie realizačného projektu, v ktorom budú
zohľadnené všetky prípadné podmienky orgánov štátnej správy.

NÁVRH A POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZARIADENIA
SO 01 Školská časť – KRČOK D
Navrhnuté vzduchotechnické zariadenie do SO 01 Školská časť – KRČOK D
zabezpečuje nútené vetranie s rekuperáciou v m.č. 1 –Multimediálna učebňa.
Do m.č. 1 –Multimediálna učebňa je navrhnuté rovnotlakové vetranie s núteným
prívodom i odvodom vzduch.
Požadovaná výmena vzduchu:
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti
a mládež: Výmena vzduchu v zariadení pre deti a mládež musí byť zabezpečená tak, aby
zabezpečovala a) v učebniach 20 m³/hod. – 30 m³/hod. na jedného žiaka,
STN EN 15251:2008-06 (12 8003) vstupné parametre vnútorného prostredia na návrh a
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov zamerané na kvalitu vnútorného vzduchu,
tepelné prostredie, osvetlenie a hluk: požaduje zaistenie prívodu vzduchu v rozsahu 15-25
m³/hod a osobu.
Zabezpečená výmena vzduchu:
Men. výkon navrhnutej vetracej jednotky s rekuperáciou pre multimediálnu učebňu je 2000
m³/hod. Podľa údajov prevádzkovateľa bude po rekonštrukcii v jednej triede max. 71 osôb
(70 žiakov a 1 pedagóg). Potom na jednu osobu pripadá 28,169 m³/hod privedeného
čerstvého vzduchu.
Úpravu a dopravu vzduchu budú zabezpečovať vetracie jednotky typ DUPLEX 2500
Multi Eco stojatá -50/0, so vzduchovým výkonom 2500 m³/h. Vetracia jednotka bude
umiestnené mimo učebni –priestor chodby stavebne oddelený, s určením ako strojovňa
vzduchotechniky.
Prácu vetracieho systému i pri nízkych teplotách v exteriéru, a tiež komfortnejšiu
teplotu privádzaného vzduchu zaistí elektrický ohrievač typ EPO-V 500x250/ 6kW, ktorý
bude zabudovaný v prívodnom potrubí pred vstupom do učebne.
Vetracia jednotka bude doplnená kondenzačnou jednotkou LG, ktorá bude
zabezpečovať dohrev a chladenie vzduchu vo vetracej jednotke. Kondenzačná jednotka
bude umiestnená vonku, na stene budovy.
Potrubné rozvody pre prívod i odvod vzduchu sú navrhnuté z vzt oceľového
pozinkovaného potrubie štvorhranného do obvodu 1600mm, vrátane tvaroviek. Potrubie
bude opatrené tepelnou izoláciou.
Distribúcia privádzaného i odvádzaného vzduchu cez regulovateľné výustky
zabudované priamo do štvorhranného potrubia, vedeného popri obvodových stenách, pod
stropom miestnosti.
Po zabudovaní vzt rozvodov potrubie v učebni obložiť sadrokartónom –dodávka stavby.

Jednotka bude dodaná vrátene digitálnej regulácie RD5 a nástenného CP ovládača
umiestneného vo vetranej miestnosti pri vstupe.

POŽIADAVKY VZT NA INÉ PROFESIE
El. inštalácia zaistí:

- napojenie, istenie a ovládanie vzduchotechnického zariadenia
podľa Zoznamu strojov a zariadení
- zariadenia na streche objektu napojí na hromozvod
Stavebná časť zaistí: - zabezpečí potrebné stavebné úpravy pre vzt - prierazy cez
vodorovné a zvislé konštrukcie a cez strešnú konštrukciu,
- prierazy po osadení vzt stavebne utesní a zaizoluje,
Zdravotechnika:
- odvod kondenzátu od vetracích a klimatizačných jednotiek

PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Navrhnuté vzduchotechnické rozvody zohľadňujú požiadavky dané STN 730872
a požiadavky dané projektom požiarnej ochrany.

POKYNY PRE MONTÁŽ A PREVÁDZKU
Montáž navrhnutého vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia je potrebné
vykonať podľa realizačnej projektovej dokumentácie pri dodržaní všetkých platných
bezpečnostných predpisov. Predložený projekt pre stavebné povolenie neslúži pre montáž
vzt zariadení.
Inštaláciu vzt zariadení môže vykonávať výhradne odborná montážna firma
s príslušným oprávnením pre montáž vzt zariadení.
Za bezpečnosť pri montáži zodpovedá objednávateľ podľa platných predpisov, resp.
vedúci montér vykonávajúci montáž.
Vzduchotechnické rozvody pre vetranie triedy sú navrhnuté z oceľového potrubia
štvorhranného pozinkované podľa STN EN 1505 (275 [g/m²] a hrúbke vrstvy 19 [μm]obojstranne).
Prevedenie spojov u štvorhranného potrubia vykonať profilovými prírubami P 20
a medzi príruby vložiť tesnenie.
Držiaky a závesy vzduchotechnických potrubí a zariadení realizovať z pozinkovaných
typizovaných elementov. Rozteč závesov je 2000 až 3000 mm.
Časti zariadení bez protikoróznej povrchovej úpravy je potrebné opatriť základným
a dvojnásobným vrchným náterom.
Elektrickú inštaláciu môže vykonať len pracovník s oprávnením podľa obecne platných
predpisov.
Pripojenie a uzemnenie elektrického zariadenia musí vyhovovať najmä STN 33 20005-51 , STN 33 2000-5-54 a STN 33 2190. Práce môže vykonávať len pracovník s odbornou
kvalifikáciou podľa STN 34 3205 a vyhlášky o odbornej spôsobilosti v elektrotechnik.

Pred uvedením vzt zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná východzia revízia
elektrického zariadenia podľa ČSN 33 1500.
Po dobu prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonávať pravidelné revízie
elektrického zariadenia v lehotách podľa ČSN 33 1500 a kontroly, údržbu a čistenie
vzduchotechnického zariadenia.

SKÚŠKY
Po montáži vzt zariadení vykonať ich zaregulovanie na požadované parametre a po
zaregulovaní správnej polohy regulačných prvkov ich stabilizovať proti nežiaducej
manipulácii.
V rámci dokončenia montáže sa vykonajú individuálne skúšky zabudovaných vzt
zariadení, ktoré spočívajú vo vizuálnej kontrole a jednoduchom preskúšaní mechanických
funkcií zmontovaných strojov a zariadení.
Vecná náplň komplexného vyskúšania zahrňuje spustenie vzt zariadení a systémov do
chodu na vopred dohodnutý čas a ich priebežnú kontrolu. Úlohou komplexného vyskúšania
je preukázať, že zabudované zariadenie splňuje požadované funkcie a parametre je schopné
bezpečného trvalého chodu. Po prehliadke a odskúšaní spísať protokol v súlade
s príslušnými predpismi.
Firma uvádzajúca vzt zariadenie do prevádzky je povinná preukázateľne zaškoliť
obsluhu užívateľa.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Za bezpečnosť prevádzky vzt zariadenia ručí užívateľ prípadne určený zamestnanec,
ktorý má dozor nad prevádzkou zariadenia. Pre tento účel platia prevádzkové a
bezpečnostné predpisy, spolu s predpismi pre obsluhu elektrických zariadení.
Prevádzkovateľ musí sa zabezpečiť, aby osoby poverené prevádzkou, dohľadom a
údržbou zariadení boli adekvátne preškolené a boli kompetentné vykonávať požadované
úlohy. Montážna firma, ktorá montuje vzduchotechnické, klimatizačné a chladiace zariadenie
musí adekvátne poučiť obsluhu zariadení, respektíve jeho užívateľa.
Obsluhou vzt zariadení môžu byť poverené len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré boli
preškolené v zmysle platného prevádzkového poriadku.
Dodávateľ vzduchotechniky prizve pred prvým spustením zariadenia pracovníka TI SR
na vykonanie kontroly vzduchotechnického zariadenia, podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z.z. o
vydanie odborného stanoviska v nadväznosti na § 5 ods.1 NV SR č. 392/2006 Z.z.
Počas prevádzky je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu vzt zariadení
autorizovaným servisom dodávateľa.
Pri prehliadke, revízii a údržbe vzduchotechnických zariadení je vždy nutné zabezpečiť
ich odpojenie od elektrickej siete.

V Nitre, 04.2017
Vypracoval: Ing. Štefan Domankuš

