
TEQUM PROJEKTUJE NA PIĄTKĘ
Kompleks budynków biurowych HIGH 5IVE to przykład 
wdrożenia nowoczesnych rozwiązań projektowych przy 
jednoczesnym optymalnym nakładzie inwestycyjnym. 
Przedstawiamy przegląd najważniejszych z nich 
w poszczególnych branżach instalacyjnych.

Projekty wykonane w 3D w opro-
gramowaniu Autodesk Revit 
ułatwiły koordynację między-
branżową na każdym etapie, 

natomiast wykorzystanie platformy 
cyfrowej BIM360 pozwoliło ograni-
czyć ilość dokumentacji papierowej 
oraz przygotować kompleksowy ma-
teriał na potrzeby obsługi technicz-
nej budynku.

 
Instalacje HVAC
Proces projektowy High 5ive sta-

nowił duże wyzwanie koordyna-
cyjne zarówno w zakresie projek-
tu zagospodarowania terenu, jak 
i projektów branży mechanicznej 
oraz sanitarnej. Szczególnie trud-
ne było znalezienie lokalizacji dla 
czerpni powietrza i odprowadze-
nia ścieków. Usytuowanie obiek-
tu na działce znajdującej się między 
trakcjami kolejowymi, tramwajowy-
mi, galerią handlową oraz tunelem, 
przy jednoczesnym dążeniu do uzy-
skania wysokich wskaźników po-
wierzchni najmu, a także konieczno-
ści uwzględnienia wysokościowych 
ograniczeń ujętych w warunkach 
zabudowy, było istotnym utrudnie-
niem i miało znaczący wpływ na 
przestrzenie techniczne przeznaczo-
ne na maszynownie oraz wyposaże-
nie instalacyjne budynku.

Zastosowano następujące rozwią-
zania: belki chłodzące w przestrze-
niach do wynajęcia, wysoce scen-
tralizowany układ chłodzenia dla 
trzech rodzajów odbiorników, ukła-
dy tzw. preheating (zrzutu ciepła na 
dogrzew central wentylacyjnych) 
oraz rozbudowany układ odzysku 
ciepła (powiązania odzysków z kilku 
central wentylacyjnych).

Instalacje wodno-kanalizacyjne
Pod względem instalacji wod-

no-kanalizacyjnych kompleks bu-
dynków biurowych High 5ive 
wyróżnia się zastosowanymi roz-
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wiązaniami proekologicznymi – bu-
dynek C jest jednym z nielicznych 
w Polsce, w którym zaprojektowa-
no system wody szarej służący do 
uzdatniania wody ściekowej wytwa-
rzanej w czasie procesów takich jak 
mycie i kąpiel oraz ponownego jej 
użycia do spłukiwania toalet. Urzą-
dzenie przeznaczone jest do odzy-
sku wody szarej pochodzącej ze źró-
deł takich jak prysznice, umywalki 
(z wyłączeniem zlewozmywaków ku-
chennych), woda deszczowa (zielo-
na) pochodząca z dachu. Dodatkowe 
wykorzystanie wody deszczowej po-
zwala na ograniczenie jej odpływu 
do kanalizacji ogólnospławnej, a tym 
samym zmniejszenie przeciążenia 
sieci miejskiej i ryzyka powodzi.

Woda szara zostaje uzdatniona do 
ponownego wykorzystania. Techno-
logia zapewnia prawie kompletne 
usuwanie bakterii dzięki zastosowa-
niu specjalnej membrany filtracyjnej. 
Instalacja została wyposażona w awa-
ryjny dopust zimnej wody użytkowej 
na wypadek chwilowego wyłączenia 
urządzeń podczyszczających z eks-
ploatacji lub innej nieprzewidzianej 
okoliczności, aby zapewnić stały do-
pływ wody do spłukiwanych przybo-
rów sanitarnych.

Poprzez modelowe skorelowanie 
ilości wody zużytej do ilości ścieków 
wytwarzanych z umywalek i prysz-
niców system ten zapewnia oszczęd-
ność zużycia wody wodociągowej 
na poziomie 81% (wg kalkulato-
ra LEED 2009 „Water Use Reduction 
Calculator”).

Instalacje elektryczne
W kompleksie biurowym High 

5ive instalacje elektryczne zosta-
ły zaprojektowane w sposób łączący 
ich funkcjonalność z wysoką estety-
ką. Zastosowano m.in. rozdzielnice 
elektryczne wyposażone w wysokiej 
klasy aparaturę, nowoczesne oprawy 
ze źródłami światła LED zapewniają-
ce wysoką trwałość i energooszczęd-
ność oraz wyłączniki różnicowoprą-
dowe, które w poprzednim stuleciu 
były swego rodzaju luksusem i mon-
towano je sporadycznie. Układy po-
miarowe zużycia energii elektrycz-
nej zapewniają pełną możliwość 
analizy zużycia energii elektrycznej 
przez instalacje budynkowe.            n
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