
SCHEMAT INSTALACJI KOTŁA W ZABUDOWIE DO PRACY NA ZEWNĄTRZ

Komin izolowany  około L=10m

Wspornik ścienny wg. wytycznych producenta komina

UWAGA:

Obieg pierwotny należy zalać roztworem środka

przeciwzamrożeniowego

Czerpnia powietrza

Kołek do mocowania na elewacji

(przytwierdzić do ściany budynku)

Przejście dachowe

Adapter do systemu koncentrycznego

Rury zasilania i powrotu w izolacji

Belka grupy bezpieczeństwa

wg. wytycznych i dostarczany z kotłem

Elementy grupy bezpieczeństwa

wg. wytycznych i dostarczany z kotłem

Wymiennik płytowy 70kW

Zasilanie CO

Powrót CO
Szafka do montażu zewnętrznego kotła

Kocioł gazowy kondensacyjny

z pompą obiegową wewnętrzną

Doprowadzenie gazu

Naczynie przeponowe

poj. 18l

Izolacja z matriału niepalnego

Zawór napełniania / spustowy

Syfon kondesatu

zamontować syfon za ścianą

w pomieszczeniu technicznym,

wykonując połączenie syfonu

z odpływem w kotle ze spadkiem

minimum 30%)

Odprowadzenie wody

z zaworu bezpieczeństwaŚciana budynku

Ø42x1,5mm
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Naczynie przeponowe

poj. 80l

Zawór bezpieczeństwa

3,0bar dn25

ZK ZZ PO ZK TM

ZK FS ZK TM

LEGENDA:

PO - pompa obiegowa instalacji c.o.

ZZ - zawór zwrotny PN10

ZK - zawór kulowy odcinający PN10

FS - filtr siatkowy PN10

TM - termomanometr
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ZK
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AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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