o 20 PP
o 22 PCV tłoczny
kanał instalacyjny

o 20 PP
o 22 PCV tłoczny

"b"
kanał instalacyjny

włączenie do istniejącej
kanalizacji grawitacyjnej
Ø 110 PVC

Ø 110 PCV

SZCZEGÓŁ "A''

z parteru

Ø 110 PCV

2 Piwnica
9,08m2

włączenie do istniejącego
wodociągu fi 63 PE

1 Komunikacja
10,63m2

3 Piwnica
8,71m2

93
200

h pom.= 224
linie jasno-niebieskie
- podrys ścian parteru projekt
0.4 Piwnica
6,52m2

stal fi 63

istniejący wlot wody
do budynku o 80PE

wejście c.o.
do budynku

hydrant istn.

stal fi 63

h pom.= 224
-2,93

istniejący wodociąg
w piwnicy PE
trójnik stal
ocynk. fi 63

C
stal fi 63

rozdzielacze
instal. c.o.

0.5 Kotłownia
27,51m2
h pom.= 271
-3,40

PP1

1
-1,03
L=24,5

i= 1,5 %

D

Ø 160 PVC do istniejącej kanalizacji

i= 1,5 %

wodociąg PE - zasilanie fontanny
(ujęty w projekcie technologii fontanny)

SZCZEGÓŁ "C''

h= 96

3x16,7
/32

-1,84
kanał instalacyjny

fi 20 PP

Włączenie do istniejącej
kanalizacji Ø 160 PVC

T=0,00
D= -1,16

T=0,00
D= -1,02

fi 20 PP
uzupełnienie
zładu
fontanny

h pom.=343

PE o 80
zasilanie
licznik wody

wymiennik c.o.

układ pomiarowy fontanny
wydany w proj. technologii
fontanny

istniejący kanał
Ø 160 PVC

istniejący
wodociąg fi 50 PE

złącze elektryczne

h pom.= 221
0.6 Skład paliwa
48,12m2
-2,90
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