Obiekt z bloków
betonowych

Poddasze budynku C
Istniejąca tablica rozdzielcza
istniejących nagrzewnic powietrza
na poddaszu buydnku C

Tablica rozdzielcza
projektowanych nagrzewnic powietrza
(dostawa przez producenta nagrzewnic)

Kabel sygnałowy z kotłowni w budynku A
Styk bezpotencjałowy zezwalający
na pracę nagrzewnic

Tablica rozdzielcza pompy i elektrozaworu
obiegu glikolowego
wg. projektu branży elektrycznej

Istniejąca instalacja grzewcza
na poddaszu budynku C
ze spinką cyrkulacyjną
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Kabel sygnałowy przekazujący
zezwolenie na pracę nagrzewnic
(styk bezpotencjałowy)
ułożony w kanalizacji teletechnicznej
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Wyłącznik zdalny
pracy pompy obiegowej
Sterowanie ręczne lub
od sygnału pracy nagrzewnic

Zmiana materiału z DN65 stal czarna na Ø75 PB
za pomocą kształtki monolitycznej
(końcówki do spawania i zgrzewu elektrooporowego)

Istniejące zakończenie rurociągu
DN65 kołnierzami ślepymi
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Dwa rurociągi preizolowane
jednoprzewodowe
2x Ø75/160 PB/PE

Aparat grzewczo wentylacyjny
VBW SWO-S
Qg=90kW, 90/70°C

DN25

LEGENDA:
- Pompa obiegowa
- Zawór odcinający
- Filtr siatkowy ze spustem
- Zawór zwrotny

M

UWAGA:
- zestawienie urządzeń zgodnie z opisem technicznym
- armatura na rurociągach równa średnicy nominalnej rurociągu
- wszystkie rurociągi stalowe, stal czarna bez szwu, łączone przez spawanie
- elementy w kolorze pomarańczowym - urządzenia zestawione w opise technicznym
- elementy w kolorze fioletowym - armatura NIE zestawiona w opisie - montaż zgodnie ze schematem
- elementy rysowane czarną, cienką kreską - istniejące bez zmian

P

- Zawór z siłownikiem elektrycznym
- Zawór zabezpieczeństwa

AKI projekt

- Manometr tarczowy 0..6bar, Ø100mm

tel/fax. (77) 454 62 77

T - Termometr zanurzeniowy 0...100°C, Ø100mm
- Zestaw przyłączeniowy do naczynia wzbiorczego

MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ

45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28
kom. 502 529 808
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Podziemna instalacja ciepłownicza
i instalacja ogrzewania obiektu z bloków betonowych

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
dz. nr 1/32 k.m. 1 obręb Groszoswice

Schemat hydrauliczny projektowanego układu
Projekt wykonawczy

Instalacje sanitarne
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