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M=R5:RWl5

SWIADECTWO WZORCOWANIA
Nr świadectwa : 01 47 lT A,l0021 1 l20

Data wydania: 2210912020r.

Termoanemometr Kl MO VT1 00

1P140610246

ELBAS sp. z o.o. sp.k
ul. Echa Leśnego 1ô
03-257 Warszawa

2210912020r

Wg proced u ry s prawdza nia przy rządlw po mia rowyc h wenty lacj i

nr 112011 wersja 1.2.

Temperatura otoczenia - (20,0 " 25,0) oC

WilgotnoŚl względna powietrza - (40,0 + 60'0) %RH
CiŚnienie atmosferyczne - (990 + 1025) hPa

Świadectwo potwierdza spljnośĆ wyniklw pomiarlw w odniesieniu do
państwowych lub międzynarodowych wzorcow jednostek miar

Podano na stronie nr 2 Świadectwa wraz z nĺepewnoŚcią pomiaru.

N iepewnośl pomiaru została określona zgodn ie z doku ment em É'ĺ-ą lozM :20 1 3
Podane wartoŚci niepewności stanowią niepewnoŚci rozszezone,
Przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i wspÓłczynniku
rozszerzenia k=2

PROFEsJONALNA APARATURA
KONTROLNO. POMIAROWA

PRZEDMlOT
SPRAWDZENIA

NR SERYJNY

zGŁAszAJĄcY

DATA
WZORCOWANIA

METODA
SPRAWDZENIA

WARUNKI
ŚRooowlsKoWE

sPÓJNoŚc
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC
POMIARU

M=R5=RW15
spôłka z 5p.K.

"n'^' 
*.'ŕHäl l ir l nÔ ţ( Ll

Maľcln oąblowski

Sprawdził

MERsERwIs spotxł z oGRANlczoNĄ oDPoWlEDZlAulĺoścĺĄ sp. x'

NrP 5260058571 REGON 012012494 KRs 0000405516

BANK BGŻ BNP PARIBA5 5.A. PL 0716001462 1877 B29B 90t]B 0001

tţtl)

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.
1t2
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GEN. WŁ. ANDERsA',lo' 00-20-l WAR5ZAWA
+48228312521.8314256
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WWW.MERSERWIS.PL
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ŚwnoEcTwo WzoRcoWANIA
Nr świadectwa: 01 47 lT Al0021 1 l20

Data wydania: 2210912020r.

Wyn iki przeprowadzonego wzorcowan ia przedstawiono poniżej

WYNIKI
WZORCOWANIA

Zakĺesy pomiaľowe: 0,15 m/s - 3,00 m/s
3,1 m/s * 30,0 m/s
-20 do +80"C

Wartość odniesienia

0,00

0,00

rozdzielczoŚl
rozdzielczość
rozdzielczośl

0,01
0,1
0,1

Lin iowa aproksy macja charakterystyki przyrządu ;

V=0,9807.Vi +0,2026

005,
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20,00

15,00

10,00

cHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU

5,00 10,00 15,00
Prędkość wskazywana przez anemometr Vrzecz

Punkt kontrol

Niniejsze świadectwo moze być okazywane luł: kopiowane tylko w całości'

I
I

i

20,00

ZA zrcîî{nśc
Z ci.i'üii*.ÄriiM
ĺfu

Wskazanie wzorcou/anego
przvrzadu Popľawka Niepewność

pomiaru
Nr V wz. Jednostka Vi Jednostka DV=Vwz.-Vi

1 0,53 m/s 0,49 m/s 0,04 0,08
2 2,04 m/s 1,80 m/s 0,22 0,19
3 B,13 m/s B,O m/s 0,05 0,39

4 17,90 m/s 17,9 m/s -0,1B 0,49
5 22.32 m/s 22,7 rn/s -0,61 0,54

Wartość zadana Wartość odczvtana
oc oc

22,9

2ĺ2
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ProlokÓł pomiaru skuteczności działania zespofu wenţlacji mechanicznej

L. PoMlAR sKUTEczNoścl WENTYLAo! MEcHANlczNEJ

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana W oparciu o :

Zlecen ie wykonania pomiaróW instalacji wentylacji mechanicznej'

Dokumentacja powykonawcza ĺnstalacji NWL.

obowiązujące normy i przepisy.

1,.2. Cel izakres opracowania

Celem opracowania jest zbadanie skuteczności działania zespołów wentylacji
mechanicznej pod względem wydajności powietrza nawiewanego przez

nowowzamontowane nawiewniki na instalacji NWL. opracowanie ma potwierdzić
poprawność wyregu lowania ýw instalacji.

W zakresie opracowania zawiera się:

Wykonanie pomiarów przepływu powietrza na kanałach zbiorczych.

Wykonanie pomiarów przepţwu powietrza na kanałach indywidualnych
poszczególnych elementów nawiewnych i wywiewnych.

Sporządzenie protokołu skuteczności działania instalacji.

1.3. Metodyka pomiarów

objętościowy strumień powietrza pomierzono pośrednio poprzez pomiar strumienia
powietrza w kanałach wentylacyjnych instalacji NWl i pomiar elektroniczny poprzez

wentylator centrali wentylacyjnej. Przepţwu powietrza V dla pomiaru pośredniego w kanale
obliczono ze wzoru:

V - F'us, . 3600 Im'/hl

gdzie:

F - pole przekroju pomiarowego brutto, [m2]
Vc'. _ średnia prędkość przepływu powietrza, [m/s]

1'.4. Narzędzia pomiarowe

Pomiarów dokonano wielofunkcyjnym miernikiem VT 100s nr seryjny tPt4o6lo246
z termorezystorem z współczynnikiem temperaturowym i czujnikiem termo-oporowym.
Zakres pomiarowy: 0,15 do 30m/s' Rozdzielczość 0,01 m/s, powyŻej 3m/s o,Lmfs, zakres
pomiarowy temperatury -2o do 80"C, rozdzielczość 0,1

Strona 2 z 4
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Protokôl pomiaru skuteczności działania zespofu wenţlacji mechanicznej

1,.6. Wnioski

Wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiaróW wydajności instalacji wentylacji

mechanicznej

L. odchyłkiwartości zmierzonych przepływów powietrza instalacji NW1 nie przekraczają

wartości 10%,

2. lnstalacja NWl są wyregulowane W sposób prawidłowy' Wydatkl objętościowych

strumieni powletrza W poszczególnych elementach nawiewnych i wywiewnych

w stosunku do zaprojektowanych nie przekraczają20% odchyłki.

Pomiary i obliczenia wykonali:

mgr inż. Kamil Malarczyk nr upr. LUB/oo9L/oWos/

mgr inż. Michał Mţnarczyk

1

2
14
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Pieczęć fĺrmy, logo wykonawcy
mejscowość, data

ĺ.\|li; . 
', ľ ii'', ,'.i;' ll'i;',l ĺ.., ,.iľi\

ĺ 
:''ili'',,,',|'''i', 

; .,,.',' 'iľ;;^.,;jalil
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE) NR 1576/2007

z dnia 19 grudnia ZO07 r.
ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842r2006 Parlamentu Europejskiego i Radystandardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności wodnĺesieniu do stacjonarnych urządzeńchłodníczych i klimaţzacyjnych oraz pomp ciepla zawĺerających niektóre fluoro''.n. g.ry

cieplarnĺane

_ ,.'; .ţ' i J
Nazwa instalacji: .-,..'Ęĺł::r,ţ].{'.'..',J-{,l'-.:lĺi.1ĺł;'.ti,:-.,i:;..Numer fabryczny....

1. Kontrola dokumentacji

::::::j:1.*.f -rnĺetĺla/niełgmBłeţn#rUwagi:''.

Frotoţ<ół z kontrotĺ sz€zcĺnośeđ"

2. 5topÎeń zanleczyszczenla powlenchnt wymlany clepła:
bez zastrzeźeń / uţła$ťŢt-

3. ocena parametrów dzialania Unądzenia:r Ciśnienie ssania B wartość ...é].J......u''o Ciśnienĺe skraplania Pk wartość .....*ĺi.'..,.oaro Temperatura parowania To wartość .....çł,.,.....co Temperatura skraptania To wartość .,..l.ł......"co Przegrzanie par w parowniku Wartość ''..''ú......'|(o Dochlodzenie cieczy w skraptaczu wartość .....l'i'..,...xc Napięcie zasilanĺa u=...'....,..d.Ĺ1.çjł............ vo Pobór prądu spęźarki e.'.ţł,Q.,.e ln =.'.ŕ-Ĺł'A

w normie/ poraĺírmąl)
w normie / papłfcirmąl)
w normie / po7,łíormąr,
w normie / poz4'normąl|
w normie / pozgĺormąl|
w normĺe/poigłrormąţ|
w normĺe / poíęńormąl)
w normie / pozpőormąl|

4, Stan montażu aparatury bez zastrzeźeń /îtwagĺ.l): ......,........,..

5, Kontrola drgań i pnemieszezeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienle
bez zastrzeżeń 

^Jwaci$:
6. stan technĺczny podpór ĺ aamocowań;

bez zastrzeż eń / łrrwasiţłli .'...'....'......'..
7. Stan tcehniczny ĺ szczelność spawów, tutów i połąezeń:

bez zastrzeżeń /-uunsĺ!}: .....,..'....'.....,,......,
8, stan teehniczny izolacj! termĺeznej

ínne..,.,.".,.,.

L )- n ie potrzebne skreślić
strona 7 stron 2



9' Stan teehmđezĺlşł áseezelność uszeeelníeń
bez zastrzeżeń / uwagi1) : ....,.,.,,.......'

10.stan technĺczmy đ szezeĺność zaworów:
bez zastrzeżeń, zgodne ze schematem l Uwagil):

íí' Prawidlowość zamontoţÂ'ania i dzialania oraz szczelność pnekaźników zabezpieezających przed
nadmiernym cĺśnieniem:
'/ Presostat nískiego ciśnienia nastawa ..l;]:.... bar bez zastrzeżeń / Uyďáiţ
ł Presostat wysokiego ciśníenia nastawa ..jť.j... ĺal. bez zastrzeż eń / Uy$
r' Presostat bezpieczeństwa nastawa ...:......bar bez zastrzeż ełĺ / u,ÉeíL
ł Ławór bezpieczeństwa nastawa ',:i,.-..',bar bez zastrzeż eĺ l ylđgl1l..'...rwl,v....'.

12. Kontrola korozji iszczelności :

r' Przewodów rurowych bez zastrzeź eń / yĺaeta\
r' Elastycznych pďączeń

r' Parownik

r' Skraplacz

r' lnne

vyű{ubezzastneżeń /
bezzastrzeżeń |
bez zastrzeżeĺ| /
bezzastrzężeń /

V

V

13. Kontrola szczelności zastosowaną metoda bezpośrednią :

bez zastneżeń / łJ:uaeţţ opis zastosowanej metody

Przyrząd, metoda uźyty(al l'ldo bezpośrednlej kontroti szczelnoścl:

producent:..........,]ľ*ĺ.ţ,...................tvp,..},.ĺ.ţ,.:.,{d...czulość:.....S1',,.,g,/roł

data ważności świadectwa sprawdzenla detektora nieszczelności .'...........

Próba szczelnościza pomiota gazu obojętnego konieczna / niełec€€řnall

Wynik próby szczelności za pomocą gazu oboJętnego :

PozYTyWNY /'preĺrnľľył _

Powyższe prace odebrał; ,..'.

1) - nlepotrzehne skreślić

doto / podpis

strons 2 stron 2



Pieczęć ŕirmy, logo wykonawcy

1

3. ocena parametrów dzlałania Urządzenía: ̂  '^c Ciśnienle ssania R wartość ...,.ţ'..[....u",
o Ciśnĺenie skraplania Pk wartość.....JJ.....bar
o Temperatura parowania To wartość......ĹL''.... "co Temperatura skraplania To wartość ..,'.{..ţ;.]..... 

.c
o Przegrzanie par w parowniku Wartość ....,/ĺ.....,..x
o Dochlodzenie cieczy w skraplaczu wartość .'.ľ';........K
o Napięcie zasilania U= .....'..,'.ĺ.r,l'vj.....'.'..'.. vo Pobór prądu sprężarki l= ..'.$.r..l.A ln = .,...,{ĺjťa

Frotokóf z kontroli szczclnośeE' il,ĺ'ii" i ii]',1 lij';;;',,.|,l,,l.łĺ\

i ],ĺ. ' '

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1516/2oa7 
ĺ' i'''' 

'_') ''' ' 
î i'' ' '''l'-o1,i:ç 1-';.-'rl;

mejscowość, data

z dnia 19 grudnia 2001 r.
ustanawiające zgodníe zrozporządzeniem (WE) nr 84212006 Parlamentu Europejskĺego iRady
standardowe wymogi w zakresie kontroliszczelności w odniesĺeniu do stacjonarnych urządzeń

chĺodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających.níektóre fluorowane gazy
cĺeplarniane

lÁ j' ll , '
Nazwa ĺnstalacji: .ľi.yxş*j.,.ĺlhj*ĺĺ.ĺ.ĺţ..yĺ..,.,ľ,.'...'......l\lumer ţabryczny..'.....'...''.

l(ontrola dokumentacii
lstnieje / bľałĺ*omBletne / niełoĺnplet*ał Uwagi:

2. Stopleń zanÍeczyszaenla powÍenchni wymÍany cÍepła:
bez zastneżeń / u'ţąlł|:

w normie / perałeľręl)
w normie / pozaneľĺľľąll
w normie / poza-nłrrmąl)
w normĺe / poza_noľmąll
w normie / pozałłeľmąll
w normle/pozał€flrĘ'1)
w normie/ poza.nemąll
w normie/poza_naţmĘ:|

4. stan montażu aparatury

5. l(ontrola drgań i pľzemieszczeń powodowanych przez temperatuľę i ciśnieníe
bez zastrzeźeń / t"lłrugfł''

6' Stan technĺczny podpór i zamoeowań;

7, Stan technlczny i szcrelnośé spawĺíw, lutów i potączeń:

B. Stan teehnĺczny izolacji termĺczneJ

7 )- n ie potrzebne skreśl ić strona 7 stron 2



9. Stan teehnüazmy i szczelĺlość uszezelnicń
bez zastrzeżeń / uwagŕ) : .,......',.'...'.'

îO"sten techniezny i szezc!ľrość zawoľów:
bez zastrzeżeń, zgodne ze schematem / Uwagi};

;;;;;;;J;;; ; ;.,;. ;;' ;:.";;;-; ;' , ;,ä;o**,'",
nadmiernym ciśnieniem;
r' Presostat niskiego ciśnĺenia nastawa ..."}.... bm bez zastrzeż eń ĺ 9wďËţt

;Í/ Presostat wysokiego ciśnienia nastawa .'ĺ.l,ł... o.' bez zastrzeź 
"ń 

/ WsI
r' Presostat bezpĺeczeństwa nastawa .;..:;.... bar bez zastrzeż eń / uľstĺ,
ł aawór bezpieczeństwa nastawâ .'.]..,. oar bezzastrzeżeł1/ Llw-űltt....,.nieszczelny,',,...

12. Kontrola korozji isrczelności l

ł Przewodów rurowych bez zastrzeż eń /.ţ]rľr{ía
r' Elastycznych pďączeń bez zastrzeż eń / llyłtďÚ
ł Parownik bezzastrzeżeń /
r' Skraplacz bez zastrzeżełl / y@.
ł lnne bez zastrzeż "ĺ iyn ĺ,ą-...................

13. Kontrola srczelności zastosowaną metoda bezpośrednlą :

bez zastrzeżeń / Uwa1i 'l opis zastosowanej metody

Y

ź

Płzynąd, metoda użfi(a} t'do bezpośrednie| kontrotl srcrelności:\' -ţ
producent:. ...,....i.ęłł.ł..............,..., t vp,.....3łĺţ::la...czułość:...,.Á.i,,-..,.. g/r*

data ważności śwĺadectwa sprawdzenla detektora nieszczelności .......,'....'...

Próba szczelności za pomiota gazu oboJętnego konieczna / niełonŁ"ľĺq].

Wynik próby szczelności za pomocą gazu obojętnego ;

PozYTyWNY / NşcnnľłľNvtl

Sprawdzenĺa dokonal,,........'l.'j,.ĺ.i''.;, i. Í_,..,',., lłçł
Podpls

1) _ niepotrzebne skreśtić

data / podpis

strono 2 stron 2
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iii i-} ľiĹJ na b" ĺ-n Ţ'Ą'fi -J A

b,' Ü ţĺ,*'-ť btÜ ţ.ţ,ĺlĺ,Ąť ĺ} Z1 Éi

.. ĺËŁ'Él,ĺł'ťtŢĺJĺ . iľťj.1ill!ĺ]l.'l'ł.'ĺlri,lí!.[í,iY;i:ľĺł'iŕjłł . $lÍ&:i:ĺĺ;!
Obiekt:
Adres n'{ ľs';ţr'

Data: Nr centrali:

Wydajność Ciśnlenia
Wywĺew Nawiew

nawiew

ÍPal

Wywiew-
wynutnia

Czerpnia-
atínosferâ

IPal

Nawiew-
atmosfeÍa

ĺPa]

Wyrzutni-
atmosfera

lPal I

WyWĺew-
atmosŕeÍâ

Osuszanie
lato łłeţ

"|ĺ,ałt
Sc;:" 4ł ĺ, '/ t-,/) *)Ď', (ll ţ1'l

IIAJ
(parametr t1 lt

<{ .P
Częstotlĺwość
(cryste filtryl €ĺs ţ0
l(alibracja

KalibracJa
- i,0

KallbracJa - /ĺ5
Kallbracja (J- 

'lţ
Kalibracia '3,ç'
KalibracJa

r4,,J
Xalĺbracja
+l-tpn 51

ą t

7ĺł K
podclśnienĺe

tcz["CJ
Zr=Iaogű,
eentrala 'Ł'7

Wymiana
fĺltrów: fuĺá

podclśnlenie

ÂP ELEAS sp. z o.o' Sp. k.
ul. Echa Leśne 16
A3-257 Warszawa

NIP: 524*284*64-59
Regon;3689604Í0
tel'/fax: +4822 674-íí"66
.emial; bluroÂF@eţbas.pl
WWW: www.elb-as.pt

Bank Pekao
42 1240 6087 .t 1,t 1 0010 7736 0998

hala



AP ELBÁS

2'? ľ, ýj_ţ..'. 5)

r3[vlt2tvlr1[vl
Napięcie zasilające

Uwagĺ

Podpis: ŕĺĺ t, { ţl.



Protokół nr.í

s prawdzen ie sa moczyn neg o wyłącze n ia zasil a n ia (wyłącz n i ki,
bezpÍeczniki)

Wykonawca: Ap ELBAS Sp. Z o.o, Sp. K.

Echa Leśne 16

03-257 Warszawa

ľ ]j {-]} i}:í ţ'ľ'ľl',',^ľi ĺÎ liţ |'ĺli i, ,, i ţ!;'

i'.l ff ţlţĺ,'ĺ [x {-! !ţ,i':}#łi * ;::lîţ

lnwestycja: Ha|a Spoľtowa oSlR Bemowo

Adres: obrońców Tobruku 40,

a1-494 Wąrszawe

lnwestÔľ: Hala Sportowa OSIR Bemowo

obrońoów Tgbruku 40,

01494 Warszawa

Data wykonania pomiarów: 05,a3.2021r

Przyu:ąd pomiarowy : Metrel g1o2{ BT EurotestXE

Świadectwo wzorcowania : nr 0539/MlE/2o06o55 z dn. 18'06.20r.

Układ sieci : TN-c-s

t"[sJ 10.2, 0.4, s): 0.4

Uo M: zsovt4oov
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tegenda:

|n _ PrĄd Znamionory urządzenia zabezpieczającego;

|" - Prąd zapewniający samoczynne wyłączenie;

Z"po' - impedancja pętli zwarcia zmieĺzona;

Z"aop- impedancja pętli zwarcia dopuszczatîa Z"6oo=UJl"i

ta- Maksymalny czas wyłączenia;

Uo - Napięcie fazowe sieci;

Lp. Pomieszczenie Opis
obwodu

Tvp
zabezpie-

czenia
InlAl |"[Ą Z"pot

tot
Ztaop
tol

t"
Ist

Ocena
skuteczności

ochrony
(Ąpg6(46 \

TAK/N|Ëý
1 Przy cent. wenţ zAs. l c80 80 800 ą3 ą5 o14 TAK
2 Przy cent. wenty zAs. 1 c80 80 800 0,29 0,5 4,4 TAK

Uwagi:

ogólny wynik próby: POZYTYWNY

lnstalacja nadaje s|ę do użytkowania: TAK

Pomiar wykonali:

AP lil it^s S1l. : ĺl'ĺl. Ş;i.l''
{) ĺ 'l! í',',yr'l l

,'{ )il1'1'{ {' '',Rłĺt''"''''''y' 
"i''|1ł'1,.;..- I ..;. . ,,:.. 1,..

v
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Protokoł nr.2

Pomiar ľezystan cii izolacii elektrycznych

Wykonawca: AP ELBAS Sp. Z o.o. Sp. K.

Echa Leśne 16

03-257 Warszawa

lnwestycja: Hala Sporłowa oSlR Bernowo

Adres: obrońcow Tobruku 40,

01494 Warszawa

lnwestor: Hala Sportowa oslR Bęmowo

obrońcow Tobruku 40,

01-494 Warszawa

Data wykonania pomiarów: 05,03.2021r.

Plzyrząd pomiarowy : Metrel 31o2H BT EurotestXE

Świadectwo uzorcowania : nr0539/Mlď2oo6o55 z dn' 18.06.20r.

Ternperatura podczas pomia rőw: -24"c

Napięcie nominalne obwodu: <5o0V

Napięcie probiercze: 1 ooov, 25oov

Układ sieci: TN-c-s

ľÎ iÎŁĺ'l ť í'l :j l;:',łT",ĺ] ĺia ř,ĺ).
t :: 'ł/ i, i'. f, l ': '''; ''', l::'z l .ĺ'1.')'lj -. | ľil

E1I ĺ.a:i-, i: ţ'ł 'i'.| " ' '. i' f 'l 'l |'.

Ir'{"j ľ ĺ ĺ'ĺ -ç i ,^'l",:1 ;_ ''r;i\
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Zmieľzona rezystancia izolacji [Mol

Opis
obwodu

Tvp Lí-
L2

Lí-
L3

L2.
L3 Lí.N L2.N L3.N

Lí-
PE

L2-
PE

L3-
PE

N-
PE

Minimalna
rezystancja

izolacji
[MQl/spełnia-

nie
warunków

1 7AS 1

JB 750
5Gí0 >999 >999 >999 >999 >999 >999 >999 >9gg >999 >999 >í MoffAK

2 zĄs2
JB 750
5G10 >999 >999 >999 >999 >ggg >999 >99g >999 >999 >999 >1MO/TAK

Uwagi: Brak

ogólny wynik priby: PozYTWvNY

lnstalacja nadaje się do użýkowania: TAK

Pomiar wykonali:

AP BÂs 'z a.r"
t

rlJ 18
.1.2018

r(;'NZ ţj ' 2 7 i{jÚ:|.31./ 19

.í1

,,,1

\r-
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