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SUPLEMENT RÓWNOWAŻNOŚCI 

 
WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, LICEALNYCH I ZAWODOWYCH  W BYCZYNIE 
ul. Borkowska 3, 46-220 Byczyna, dz. nr 322/3 

 
Niniejszy suplement do projektu zawiera zestawienie wybranych cech urządzeń i wyrobów, 
dla których w projekcie podano nazwy własne. Dopuszcza się zamianę urządzeń i wyrobów 
na równoważne, po spełnieniu cech elementu podstawowego, określonych w niniejszym 
suplemencie, projekcie (części opisowej i rysunkowej) oraz specyfikacji technicznej. 
Wszystkie wymienione dokumenty tj. projekt budowlany, elementy projektu wykonawczego, 
specyfikacje techniczne oraz niniejszy suplement, należy rozpatrywać wspólnie. Producent 
urządzenia lub wyrobu zamiennego, powinien zagwarantować spełnienie wszystkich polskich 
przepisów i norm, w zakresie użytkowania - tegoż urządzenia lub wyrobu - zgodnie z 
projektem. 
Poniższa tabela, stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej o cechy równoważności,  
 
L.P. Nazwa 

produktu 
Producent Materiały równoważne – techniczne cechy równoważności 

 Centrala 
wentylacyjna  

VBW 
Engineering 
Gdynia 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna przeznaczona dla 
systemów wentylacji m.in. w obiektach użyteczności publicznej 
[potwierdzone atestem higienicznym], wykonanie zewnętrzne, 
jedna nad drugą, strona obsługowa lewa patrząc w kierunku 
powietrza nawiewanego. 
Budowa: 

centrala nawiewna: 
- wlot – przepustnica, króciec elastyczny - strona 

czołowa, 
- filtr kieszeniowy klasy F5, 
- odzysk ciepła – wymiennik rotacyjny; Lz  = 14000 m3/h; 

tpz = -20 OC; Lw  = 13900 m3/h,  tpom = +20 OC, Qc = 
156 kW, 

- mieszanie i recyrkulacja, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=900 mm, 
- wentylator z falownikiem; LN = 14000 m3/h; dpEXT = 400 

Pa; 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=1300 mm, 
- nagrzewnica gazowa, palnik od strony obsługowej, 

komin izolowany od strony tylnej;  tn = +35 OC, 
- wylot – króciec elastyczny - strona czołowa, 

 
centrala wywiewna: 

- wlot – króciec elastyczny - strona czołowa, 
- filtr klasy G4, 
- tłumik na ssaniu wentylatora, L=1300 mm, 
- wentylator z falownikiem; LW = 13900 m3/h; dpEXT = 400 

Pa, N = 5,5 kW, 
- tłumik na tłoczeniu wentylatora, L=900 mm. 
- mieszanie i recyrkulacja, 
- odzysk ciepła – wymiennik rotacyjny, 
- wylot – króciec elastyczny - strona górna. 

 
Moc akustyczna urządzenia: 
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- nawiew: ssanie – 62,2 dBA/250Hz, Σ 63,3 dBA, tłoczenie – 
66,6 dBA/250Hz, Σ 68,5 dBA, obudowa – 39,2 dBA/250Hz, 
Σ 41,2 dBA,  

- wywiew: ssanie – 60,1 dBA/250Hz, Σ 63,1 dBA, tłoczenie – 
68,6 dBA/250Hz, Σ 71,2 dBA, obudowa – 38,1 dBA/250Hz, 
Σ 40,8 dBA,  

Wymiary gabarytowe [bez króćców elastycznych i przepustnic]: 
nawiew: A x B x H =  7550 x 1580 [2400] x 1250 
wywiew: A x B x H =  6150 x 1580 [2400] x 1250 + 80 
 
SFP = max. 1,14/ 0,98 kW/m3,s 
Prędkość przepływu powietrza N/W = 2,29/2,28 m/s 
grubość izolacji obudowy co najmniej 50 mm, 
 
Wyposażenie dodatkowe 
- komin izolowany φ180 / 8500 
- komplet automatyki o funkcjach wyszczególnionych w  opisie 
technicznym 

 Wentylator 
wywiewny 

Venture 
Industries 
Kiełpin 

Wentylator osiowy wywiewny typ HCFB/8-450/HA 
,przystosowany do montażu ściennego. Praca w temperaturze 
od -40 do +70 oC. Obudowa wykonana z lakierowanej blachy 
stalowej, wirnik wyważony dynamicznie wykonany z tworzywa 
sztucznego odpornego na promienie UV. Silnik elektryczny 
jednofazowy, stopień ochrony IP 65. 
Średnica 450 mm, L = 2500 m3//h,  dp = 25 Pa, N = 0,51 kW, n 
= 625 obr/min, ~1/230V 

 Dysza 
dalekiego 
zasięgu 

Schako – 
BSH 
Piaseczno 

Dysza dalekiego zasięgu do montażu w przewodzie okrągłym 
[z siodłem], uchylna, z elementem zawirowującym. Wykonana 
z blachy stalowej lakierowanej, dysza z aluminium 
lakierowanego. 
średnica dyszy / średnica przewodu φ125 / φ630 
średnica dyszy / średnica przewodu φ125 / φ500 
średnica dyszy / średnica przewodu φ87 / φ630 

 Kratka 
wentylacyjna 

KMW 
Engineering 
Solec 
Kujawski 

Kratka wentylacyjna stalowa, malowana proszkowo. 
Kierownice zewnętrzne pionowe, pojedynczo ustawialne. 
Regulacja ilości powietrza przeciwbieżnie sprzężonymi 
łopatkami ustawialnymi od przodu. 
Wymiar  925 x 525 mm 

 Tłumik 
akustyczny 
płytowy 

FRAPOL 
Kraków 

Tłumik akustyczny kanałowy, o przekroju prostokątnym 
przeznaczony do tłumienia hałasu w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Obudowa tłumika 
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, kulisy z niepalnych 
płyt z wełny mineralnej osłoniętych tkaniną zabezpieczającą 
przed odrywaniem cząstek wełny mineralnej przy prędkości 
przepływu do 20 m/s. 
Wymiar 1200 x 900 / 750 mm, wymagane tłumienie - 11 
dB/250 Hz 

 Żaluzja 
samoczynna 
wywiewna 

Venture 
Industries 
Kiełpin 

Żaluzja samoczynna wywiewna wykonana z tworzywa 
sztucznego do stosowania jako zakończenia wentylacyjne. 
Średnica 500 mm 

 Wyrzutnia 
ścienna 

FRAPOL 
Kraków 

Wyrzutnia ścienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. 
Stałe pióra pod kątem 30o. Głębokość zabudowy 60 mm. 
Wymiar 1800 x 800 
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 Przewód 
wentylacyjny 
z płyt z 
wełny 
szklanej 

TOP AIR 
SOFIK 
Poznań 

Przewód wentylacyjny wykonany z niepalnych płyt z wełny 
szklanej o grubości 25 mm przeznaczonych dla systemów 
wentylacji m.in. w obiektach użyteczności publicznej. 
Współczynnik pochłaniania dźwięku przez płytę - α-sabine = 
0,40 dla 250 Hz 

 Izolacja 
akustyczna 

Rockwool 
Cigacice 

Niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte 
jednostronnie tkaniną z włókna szklanego, przeznaczone do 
wykonywania tłumików akustycznych. Gęstość nominalna 80 
kg/m3, grubość 20 mm. 

 
UWAGA: za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej, 
oznacza to, że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować wyrób równoważny. 
 


