190
120

LEGENDA:

B

hp=34

Kanał 700x700
wyprowadzony ponad dach
zakończyć czerpnią dachową
700x700 zamontowaną
na izolowanym cokole dachowym
i podstawie dachowej

Linia nawiewna N.1
Linia wywiewna W.1

REI120

Klapa ppoż EI120
Ø125
przejście przez strop
Klapa ppoż EI 120
Ø200
przejście przez strop

Przejście ppoż.
przez strop

Przejście ppoż.
przez strop
Wentylator kanałowy W.W4
V=80m³/h; ΔP=150Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,03kW/230V;0,12A
zamontowany pionowo
z tłumikiem akustycznym pod strony instalcji
na dachu wyrzutnia dachowa
100 pionowa

100
200

90
200
90
200

90
200

100
200

Klapa ppoż EI120
Ø160
przejście przez strop

Klapa ppoż. EI120
550x550
przejście przez strop

ZW DN20

DN 25

PION CT1
DN25

Przejście przez strop

Linia wywiewna W.W3
Linia wywiewna W.W4
Linia wywiewna W.W5

Wentylator kanałowy W.W2
V=300m³/h; ΔP=200Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,11kW/230V;0,49A
zamontowany pionowo
z tłumikiem akustycznym pod strony instalcji
na dachu wyrzutnia dachowa pionowa

Klapa ppoż EI120
Ø200
przejście przez strop

Klapa ppoż. EI120
450x450
przejście przez strop

Linia wywiewna W.W1
Linia wywiewna W.W2

Kanał Ø400 obudować
na całej wysokości do dachu
do odporności ogniowej EIS 120

2.01
UPS
pow.: 7,5m2

kratka wentylacyjna w drzwiach ppoż.
przekrój wg projektu wykonawczego
kanalizacja sanitarna
zimna woda użytkowa

Klapa ppoż. EI120
Ø125
przejście przez ścianę

zawór kulowy odcinający
kratka ściekowa

Wentylator kanałowy W.W6
V=75m³/h; ΔP=150Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,03kW/230V;0,12A

Instalacja c.t. - zasilanie

REI120

90
200

DN 40

PION WL1
DN40

Ø50
i=2,0%

Kratka DN50

200

Wentylator kanałowy W.W1
V=400m³/h; ΔP=200Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,11kW/230V;0,49A
zamontowany pionowo
z tłumikiem akustycznym pod strony instalcji
na dachu wyrzutnia dachowa pionowa

Przejście ppoż.
przez strop

Klapa ppoż Ø400
EI120
przejście ppoż. przez strop

Instalacja c.t. - powrót

Przejście ppoż.
przez strop

woda lodowa - zasilanie

Przejście przez ścianę

90
200

Wentylator kanałowy W.W5
V=240m³/h; ΔP=200Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,11kW/230V;0,49A
zamontowany pionowo
z tłumikiem akustycznym pod strony instalcji
na dachu wyrzutnia dachowa pionowa

2.01
wentylatornia
pow.: 160,7m2

Centrala wentylacyjna NW1
Vnaw-3350m³/h;Pd-500Pa
Vwyw-2100m³/h;Pd-350Pa
Pel-2,2+1,5kW/400V
Qgrz-21,9kW; ΔP-2,33kPa
Qch-17,9kW; ΔP-15,06kPa
Waga-539kg±10%
Wym.4814x961xwys.1250mm

Kanał 600x600
wyprowadzony ponad dach
zakończyć wyrzutnią dachową
600x600 zamontowaną
na izolowanym cokole dachowym
i podstawie dachowej

Nawilżacz powietrza dla
pom.1.04, 1.06
Wydajność pary 5,0kg/h
Pel. 3,8kW/400V; 23A
Waga. 29kg
430x320xwys.676

woda lodowa - powrót

PK4 Ø110
wyprowadzony ponad dach

Klapa ppoż EI120
Ø160
przejście przez strop
Wentylator kanałowy W.W3
V=235m³/h; ΔP=200Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,11kW/230V;0,49A
zamontowany pionowo
z tłumikiem akustycznym pod strony instalcji
na dachu wyrzutnia dachowa pionowa

REI120

B

90
113

REI120

135
200

PK3 Ø110
wyprowadzony ponad dach

Ø50
i=2,0%

Przejście ppoż.
przez strop

PK2 Ø110
wyprowadzony ponad dach

PK1 Ø110
wyprowadzony ponad dach

1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie
większych niż 6m.
3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych w przewodach urządzeń:
· przepustnice (z dwóch stron)
· klapy pożarowe ( z jednej strony)
· nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron)
· tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony)
· tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron)
· filtr( z dwóch stron)
· wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)
· urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron)
· urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron)
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic)
5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w poniższej tabeli:

UWAGA:
1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
2.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
3.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
4.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z
nadzorem autorskim.
5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6. Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I)
wymaganą dla tych elementów.
Instalacje wykonać po sporządzeniu projektu wykonawczego.
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