Meglévő főelzáró 1/2"
+0,50 m

Gáznyomás-szabályozó csere
védőszekrényben
EKB-10G/53-10,0 m 3/h
pbe: 3,0 bar; pki: 0,030 bar

Meglévő elzáró 1"
+1,60 m

Meglévő gázmérő óra
Itron G4-RF1
Vmin= 0,04 m3/h, Vmax = 5,10 m3/h
Védőnői szolgálat

Épület külső homlokzatán, tervezett
külső hőszigetelésben vezetve,
iránytörésnél, illetve 2,00 méterenként
szellőző ráccsal ellátva

Padlástér

Tervezett Tricox Ø60/100 PPs/Alu
égéstermék elvezető /
égési levegő bevezető rendszer

•

•
•
•
•

•

Jelmagyarázat

meglévő gázvezeték 0,030 bar

tervezett gázvezeték 0,030 bar

elbontandó gázvezeték

csőhüvely: cső+2D

Megjegyzés

A gázvezeték gázvezeték anyaga fekete acélcső az MSZ EN 10220 szerinti
közepes falvastagságú csővezeték, kötésük hegesztett, kivételes esetben
alkalmazható menetes kötés, itt azonban GUMIAN-G pasztás polipropilén
szál, vagy TEFLON szalag-tömítést kell alkalmazni.
A beépítésre kerülő "C" típusú kondenzációs gázkazán C 63 (C33) típusú
készülék a helyiség levegőjétől független üzemmódban működik.
A tervezett zártházas elzáró szerelvények EFFEBI VENUS 1022, PN10
típusúak.
A beépített idomok csak előre gyártott kivitelűek lehetnek, a vezetékkel
azonos minőségű és műbizonylattal igazolt anyagból készülhetnek.
Kivitelező köteles az építtető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás
esetén a tervező hozzájárulását kérni. Tervezői hozzájárulás nélkül
végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének megszűnésével jár.
Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés
során történhet.
A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.

Tervező/aláírás:
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GÁZELLÁTÁS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

2018. 07. 15.

Dátum:

Lapméret:

540 * 297 mm

Fájl neve:

könyvtár gáztervek.dwg

ENGEDÉLY TERV

Terv fajta:

TSZ 186/K/2018.09.07.

Tervszám:

1:50

Méretarány:

Gg-3

Rajzszám:

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:

Építés helye:

Rajzoló/aláírás:

KECSKEMÉTI GYÖRGY

