
Istn. naczynie wzbiorcze c.o.Istn. naczynie wzbiorcze c.o.
200 litrów -do dalszego200 litrów -do dalszego

wykorzystaniawykorzystania

0,000,00

-1,10-1,10

Proj. pojemnościowy pogrzewacz c.w.u.Proj. pojemnościowy pogrzewacz c.w.u.
poj. 500 litrówpoj. 500 litrów

Istn. naczynie wzbiorcze c.w.u.Istn. naczynie wzbiorcze c.w.u.
80 litrów -do dalszego80 litrów -do dalszego

wykorzystaniawykorzystania

istn. odcinek inst. ogrzewczejistn. odcinek inst. ogrzewczej
należy odciąć od istniejącegonależy odciąć od istniejącego

 pionu  i połączyć pionu  i połączyć
z  proj. obwodem C.O.3z  proj. obwodem C.O.3

-nowa szkoła-nowa szkoła

Istn. kanał wentylacji wywiewnej Ø40Istn. kanał wentylacji wywiewnej Ø40
prowadzony po elewacjiprowadzony po elewacji

do dalszego wykorzystaniado dalszego wykorzystania

KOTŁOWNIAKOTŁOWNIA

a=20,0ma=20,0m

22

h=4,0mh=4,0m

Spiąć z istn. inst. wody uzytkowejSpiąć z istn. inst. wody uzytkowej

Proj. kocioł gazowyProj. kocioł gazowy
EuroCondens SGB 125HEuroCondens SGB 125H

przewidziany do pracyprzewidziany do pracy
o mocy100kWo mocy100kW

Proj. przewód spalinowy Ø200Proj. przewód spalinowy Ø200
izolowany, z uszczelkamiizolowany, z uszczelkami

Proj. przewód spalinowy Ø200Proj. przewód spalinowy Ø200
izolowany, z uszczelkamiizolowany, z uszczelkami

Istn. kanał wentylacjiIstn. kanał wentylacji
nawiewnej 54x40nawiewnej 54x40

do dalszego wykorzystaniado dalszego wykorzystania

Proj. stacja uzdatniania wodyProj. stacja uzdatniania wody
CosmoWATER STANDARD 15CosmoWATER STANDARD 15

Istn. rozdzielaczIstn. rozdzielacz

C.O.1 -stara szkołaC.O.1 -stara szkoła
C.O.2 -sala gimnastycznaC.O.2 -sala gimnastyczna
C.O.3 -proj. obwód -nowa szkołaC.O.3 -proj. obwód -nowa szkoła

-wpiąć do istn. króćców-wpiąć do istn. króćców

C.O.1C.O.1

c.d. wg instalacji c.o.c.d. wg instalacji c.o.

Proj. kocioł gazowyProj. kocioł gazowy
EuroCondens SGB 125HEuroCondens SGB 125H

przewidziany do pracyprzewidziany do pracy
o mocy100kWo mocy100kW

C.O -uporzadkownie obiegów+ kotłownia

wentylacja i woda uzd

D
N

80
D

N
80

D
N

50
D

N
50

D
N

50
D

N
50

istn. inst. gazuistn. inst. gazu

G.1G.1

Legenda:Legenda:

-proj. instalacja ogrzewcza-proj. instalacja ogrzewcza

-istn. instalacja gazowa-istn. instalacja gazowa

-proj. instalacja c.w.u.-proj. instalacja c.w.u.

-proj. instalacja wody zimnej-proj. instalacja wody zimnej

-proj. instalacja wody uzdatnionej-proj. instalacja wody uzdatnionej

-proj. instalacja wentylacji-proj. instalacja wentylacji

-istn. instalacja ogrzewcza-istn. instalacja ogrzewcza

Proj. nutralizator kondensatuProj. nutralizator kondensatu
-skropliny odprowadzać|-skropliny odprowadzać|
 do kanalizacji sanitarnej do kanalizacji sanitarnej

nutralizator kondensatunutralizator kondensatu
-skropliny odprowadzać|-skropliny odprowadzać|
 do kanalizacji sanitarnej do kanalizacji sanitarnej

UWAGA: Pomieszczenie kotłowni stanowiUWAGA: Pomieszczenie kotłowni stanowi

wydzieloną strefę przeciwpożarową PM.wydzieloną strefę przeciwpożarową PM.

SSpełnia warunki ochrony przeciwpożarowej:pełnia warunki ochrony przeciwpożarowej:

-strop REI60-strop REI60

-ściany EI60-ściany EI60

-drzwi EI30-drzwi EI30

Pomieszczenie wyposażone w urządzeniaPomieszczenie wyposażone w urządzenia

sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.

Istn. przewód spalinowy Ø350Istn. przewód spalinowy Ø350
 izolowany wyprowdzony izolowany wyprowdzony

ponad dach budynkuponad dach budynku
-do dalszego wykorzystania-do dalszego wykorzystania

Drzwi EI30Drzwi EI30

90
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Projektant:Projektant:

Obiekt:Obiekt: Tytuł rysunku:Tytuł rysunku:

Podpis:Podpis:

2/S2/S

projekt wykonawczyprojekt wykonawczy

sanitarnasanitarnaBranża:Branża:

Stadium:Stadium:

Data:Data:

Nr rysunku:Nr rysunku:

Inwestor:Inwestor:

mgr inż. Tomasz Wójcikmgr inż. Tomasz Wójcik

Nr ewid. 165/DOŚ/12Nr ewid. 165/DOŚ/12

e-mail: t.wojcik@instalacje.legnica.ple-mail: t.wojcik@instalacje.legnica.pl
tel. 697778877tel. 697778877
59-220 Legnica59-220 Legnica
ul. Łokietka 18ul. Łokietka 18

RZUT PRZYZIEMIARZUT PRZYZIEMIA

Opracowała:Opracowała: Podpis:Podpis:

Data:Data:

 inż. Izabela Małek inż. Izabela Małek

Skala:Skala:

1:501:50

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. S.FENRYCHASZKOŁA PODSTAWOWA IM. S.FENRYCHA

W PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMIW PUDLISZKACH Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI

UL. SZKOLNA 20, 61-842 PUDLISZKIUL. SZKOLNA 20, 61-842 PUDLISZKI

PRZEBUDOWA KOTŁOWNIPRZEBUDOWA KOTŁOWNI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W PUDLISZKACHW PUDLISZKACH

-instalacja wody uzdatnionej, ogrzewczej-instalacja wody uzdatnionej, ogrzewczej

i wentylacjii wentylacji

10.06.201810.06.2018

10.06.201810.06.2018


