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1.ÚVOD
Projekt vzduchotechniky řeší větrání hygienického zařízení a místnosti izolace v
1NP objektu č.p.27 Chyšky v prostoru navrhovaného Zdravotního střediska.
Podklady pro vypracování projektu
- stavební výkresy
- příslušné normy a výkresy
- technické podklady výrobců VZT zařízení
Množství odváděného vzduchu
izolace
WC

30 m3/hod
50 m3/hod

2.TECHNICKÝ POPIS
Větrání izolace
Pod stropem místnosti bude osazen ventilátor např. Silent 100 a napojen na
vodorovné Spiro potrubí D100. Na fasádě bude potrubí ukončeno venkovní fasádní
žaluzií. Ovládání je navrženo ručním vypínačem. Vodorovné potrubí bude zakryto
sádrokartonovým kaslíkem z SDK desek tl.12,5mm.
Větrání WC
Pod stropem místnosti bude osazen ventilátor např. Silent 100 a napojen na
vodorovné Spiro potrubí D100. Na fasádě bude potrubí ukončeno venkovní fasádní
žaluzií. Ovládání je navrženo ručním vypínačem. Vodorovné potrubí bude zakryto
sádrokartonovým kaslíkem z SDK desek tl.12,5mm.
3. ENERGETICKÉ NÁROKY
ventilátory Silent 100

28 W

4. POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE
Stavební
- Vytvoření otvorů pro průchod VZT potrubí
- Úprava dveří a prahů tak, aby bylo umožněno přisávání vzduchu

Elektro
- Silové připojení elektromotorů ventilátorů
- Ovládání ventilátorů
5. BEZPEČNOST A HYGIENA
Bezpečnost musí být zajištěna během montáže a při provozu dodržováním
bezpečnostních předpisů. Zařízení musí být opatřeno ochranným pospojováním dle
příslušné ČSN. Filtry odsavačů par a mřížky ventilátorů musí být pravidelně čištěny.
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