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TECHNICKÁ ZPRÁVA
ešení projektu, bilance
P edm tem ešení projektu zdravotních instalací je instalace kuchy ky v mezipat e,
v prostoru denní místnosti.
Se stavební úpravou souvisí instalace nových provozních a ovládacích armatur a
propojení za ízení v kuchy ce na vodovod a kanalizaci. Návrh navazuje na stávající
systém ešení kanalizace a vodovodu v objektu. Dojde k montáži nových potrubních
rozvod napojených na stávající objektové instalace.
Zdravotní technika bude odpovídat b žnému standardu v rámci hygienických
s plastovými rozvody. Návrh za ízení je p evzat ze stavební a
p edpis
architektonické ásti.
Uživatelské kapacity.
Bez zm ny stavu
Bilance kanalizace a vodovodu
Bez zm ny stavu
Podklady
Dokumentace byla zpracována na podklad technických norem a p edpis ,
zadání hlavního inženýra projektu, výkres stavebního ešení a dokumentace
skute ného stavu instalací kanalizace a vodovodu. Stavba musí probíhat v souladu
se všemi vyhláškami, SN a bezpe nostními p edpisy.
SN 73 6760 Vnit ní kanalizace
SN 73 6660 Vnit ní vodovody
VNIT

NÍ

KANALIZACE

Sou asný stav - demontáže
Splašková
kanalizace budovy je ešena jako v tvený, kanaliza ní systém s
odv tráním nad st echu budovy v hlavní ásti systému. Potrubí odpadní je vedeno
poblíž místa nevržené instalace, je provedeno z PP HT trub. Nov ešené p ipojovací
potrubí kanalizace je drobným dopln ním objektového systému.
Technické ešení
Na stoupa ku, která je vedena ve st n vedle ešené denní místnosti bude osazena
odbo ka 100/50 jako dopln ný p ípojný bod navržené kuchy ky. Na odbo ku bude
v horizontálním sm ru napojeno nové p ipojovací potrubí sestávající z p ípojkového
kolena (výpustkou) pro p ipojení sifonu d ezu.
Zkoušky a revize
Na novém potrubí kanalizace bude provedena zkouška t snosti. O provedení
zkoušky bude vyhotoven zápis a systém bude p edán uživateli.

1

VNIT

NÍ

VODOVOD

Sou asný stav - demontáže
V budov je provozovaný vnit ní a požární vodovod. s centrální p ípravou teplé
vody. Tento systém je dostupný poblíž místa požadované instalace nové kuchy ky.
Technické ešení
Na stoupa ku, ve st n vedle denní místnosti bude osazen T kus PPR 32/20 na teplé
a studené vod jako nový p ípojný bod navržené kuchy ky v etn všech p ipojení
ZT instalací sestávající v horizontálním sm ru zp ipojovacího potrubí s kulovými
podomítkovými uzáv ry a dv ma rohovými ventilky pro p ipojení filtru pitné vody a
baterie d ezu.
2.3

Montáž potrubí

Celý vnit ní systém dopln ného vodovodu bude proveden z plastové potrubí
Hostalen PPR PN20 D 20 s p edepsanou izolací – MIRELON 9 mm, s upevn ním
t menovými p íchytkami se silikonovou vložkou. P íchytky budou niklované. Izolace
bude na potrubí v rovných úsecích p edem navle ena. Ve spojích, tvarovkách
a u armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky. U za ízení bude potrubí
ukon eno nást nkami s vnit ním závitem Js 15 mm.
2.5

Zkoušky a revize

Dokon ovací práce budou provedeny v souladu s architektonicko stavební ástí
projektu.
Po dokon ení montáže bude na potrubí provedena tlaková zkouška, potrubí
bude 2x propláchnuto vodu s desinfek ním roztokem. Bude dopln na izolace a
systém bude zakryt stavební konstrukcí. O provedené zkoušce bude vystaven zápis.
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