KÖZPONTI FŰTÉS KAPCSOLÁSI TERV
M = 1:50
Megjegyzés
•
•
•

•

-04-

-03-

-03-

-03-

-02-

-01-

-03-

-03-

•

-03-

•

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

•
•
•
•

•
•
•

•
•

A szabadon szerelt tervezett fűtési vezetékek anyaga: GEBERIT
MAPRESS (Mapress C-Stahl) szénacélcső.
Falon történő átvezetett csővezetékeket Dunamenti Polylack K G hőre
duzzadó, grafit tartalmú tűzgátló tömítéssel kell ellátni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerint, a falon, födémen
átvezetett gépészeti vezetékek átvezetési helyein, a nyílásokat tűzgátló
tömítéssel kell ellátni, melyek Th értéke egyezzen meg az adott
épületszerkezet Th értékével.
A terven feltüntetett berendezések, szerelvények, csővezetéki típusok
hasonló műszaki paraméterű és megfelelő CE minősítésű más típusú
rendszerekkel, a tervező írásos hozzájárulásával váltható ki.
Minden vezetékszakaszt a magaspontokon légtelenítési lehetőséggel
kell ellátni!
A fűtési rendszer feltöltéséhez csak lágyvíz használható!
Nyomáspróba: 1,5 x Püzemi + 1,0 bar, ideje 60 perc.
A jelöletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretéhez kell választani.
A terveket jóvá kell hagyatni a beruházóval és annak műszaki
ellenőrével.
A méretek és mennyiségek, az építési munkák munkák megkezdése,
valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a
helyszínen ellenőrizendők!
A központi fűtés kiépítésénél figyelembe kell venni a felhasznált
szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait, azokat szigorúan be kell
tartani!
A radiátorok típusa: Fix Trend Kompakt
A radiátorok szerelvényezése:
Danfoss RA-N, termosztatikus szelep 1/2",
Danfoss RA2000, termosztát fej
Danfoss RLV, visszatérő szelep 1/2".
A radiátorok adatainál a négyzetbe beírt szám a radiátorszelep
beszabályozási értékét mutatja.
A rendszert próbafűtés során - hidraulikailag - be kell szabályozni.

Jelmagyarázat
Effebi ASTER ACS, gömbcsap

tervezett fűtési előremenő vezeték +70°C

visszacsapó szelep

tervezett fűtési visszatérő vezeték +55°C

rendszer töltő- és ürítő csap 1/2"

kondenzvíz vezeték

Flamcoclean Smart Ecoplus
mágneses iszapleválasztó 3/4"

elektromos vezeték

avatatlan elzárás ellen védett csap
rugóterhelésű bizt. lefuvató szelep
3/4", lefuv. nyomás: 2,5 bar

lejtés 2 ‰

Z-Gépészet Bt. Mezőberény, Madách Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, e-mail: zgepeszet@gmail.com
Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.
Munka
megnevezés:

Építtető:

Flamco Flexvent automata gyorslégtelenítő 1/2"
feszmérő 0-4 bar

Építés helye:

HL21 szifon
Rajzoló/aláírás:

Rajzszám:
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