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ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

1:50

5

9

9

8
8

11

UWAGI I ZALECENIA :

1. Należy zastosować urządzenia i materiały przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą zapewnić wymagane projektem parametry pracy oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszcenia do stosowania w budownictwie.

2. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad

sztuki budowlanej.

3. Przejścia rurociągów  przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Tuleje wypełnić materiałem trwale elastycznym. W przejściach przez przegrody wydzieleń pożarowych stosować przejścia systemowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

4. Rurociągi pionowe prowadzić jako naścienne.

5. Rurociągi poziome w piwnicy prowadzić pod stropem. Rurociągi poziome rozprowadzające na poszczególnych kondygnacjach prowadzić nad posadzką wzdłuż ścian (trasa instalacji wg rysunków projektowych).

6.  Przy prowadzeniu przewodów c.o. należy przewidzieć kompensację wydłużeń termicznych  zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Przewody instalacji c.o. izolować termicznie otuliną o grubości izolacji zgodnej z WT.

8. Instalację c.o. montować do przegród budowlanych za pomocą systemowych rozwiązań.

1. Gruntowa 2-sprężarkowa pompa ciepła 130 kW

2. Rozdzielacz zbiorczy dolnego źródła ciepła 2-obiegowy DN50

3. Bufor wody grzewczej o pojemności 1000 dm³ z grzałką elektryczną

o mocy 9 kW

4. Rozdzielacz c.o. 3-obiegowy DN100

5. Automatyczny separator mikropęcherzy

6. Naczynie wzbiorcze obiegu dolnego źródła ciepła 50 l.

7. Naczynie wzbiorcze obiegu górnego źródła ciepła 80 l.

8. Zawór zwrotny

9. Membranowy zawór bezpieczeństwa 0,25 MPa

10. Ciepłomierz ultradźwiękowy

11. Pompa obiegowa dolnego źródła ciepła

12. Pompa obiegowa instalacji c.o.

OBIEGI GRZEWCZE:

– sala widowiskowa

– zakład fryzjerski

– mieszkania poddasze
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– restauracja

– biura + biblioteka

– pozostałe pomieszczenia
parteru i piwnicy

tel./fax: (0 32) 231 03 44  tel.: (0 32) 238 92 93

44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 22/1

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY

OBIEKT:

PREFER s.c.

INWESTOR:

OZNACZENIA :

projektowane przewody zasilające i

powrotne instalacji c.o.

istniejące przewody zasilające i powrotne

instalacji c.o. w sali widowiskowej

oznaczenie pomieszczeń (numer,

przeznaczenie, zapotrzebowanie na

ciepło)

oznaczenie rurociągów instalacji c.o.

projektowane grzejniki instalacji c.o.

istniejące grzejniki instalacji c.o. w sali

widowiskowej

automatyczne zawory równoważące instalacji

c.o.
zawór zwrotny

filtr

manometr

grzejniki z demontażu do wykorzystania

w nowej instalacji


