DETAIL A:
Měřítko 1:15

ŘEZ B-B'

1.01
ŠTĚRBINOVÁ VÝUSTKA
NSAL-1/SRt (2m)
105 m³/h
1.08

Výustka NSAL je instalována s připojovacími
skříněmi, které jsou vybaveny regulační klapkou
ve vstupním hrdle. Připojovací skříň je izolována
polyuretanovou pěnou tl. 10 mm.

veškeré spoje budou provedeny těsně
viz. Detail 2

Spoje přelepené páskou
univerzál

1.08 Potrubí SONOVAC

vstup odpadního vzduchu

1.04

VZT jednotka DUPLEX RDH5

vstup čerstvého vzduchu

1.03
podstavec nerez 200 mm

1....Spoj přelepen páskou univerzál
2....Otvor v konstrukci + 40mm oproti rozměru těla tvarovky
3....Prostor kolem tvarovky doizolován tepelnou izolací
4....Tvarovka uchycena do zdiva vrutovou hmoždinkou, nebo vrutem
5....Prodloužení lištou
6....Okapnice žaluzie, orientována směrem dolů
7....Těsnění mezi osazovacím límcem a dešťovou žaluzií
8....Bodové přilepení v rozích silikonem

K

odvod kondenzátu do podlahové vpustě

DETAIL B:
Měřítko 1:20
Napojení flexibilního rozvodu na talířový ventil

ŘEZ A-A'
1.02
Detail B.1
1.09

1.09

1.09
1.08
1.10

1.10

veškeré spoje budou provedeny těsně
uloženo ve vzduchotechnickém SDK trámu (podhled)
1.01
viz. Detail 1
ŠTĚRBINOVÁ VÝUSTKA
NSAL-1/SRt (2m) s připojovací skříní
105 m³/h

DETAIL B.1:
Měřítko 1:7,5
Osazení talířových ventilů KOC do SDK
hadice
SONOFLEX

vnější spojka SN

hadice SONOFLEX napojena
pomocí vnější spojky SN

montážní
rámeček

1.02

SDK deska

talířový ventil KOC
(našroubovaný v
montážním rámečku)

1.02

montážní rámeček uchycen vruty do dřevěného
rámečku vytvořeného kolem otvoru v podhledu

LEGENDA PRVKŮ

LEGENDA
Odvodní potrubí, rozměry viz výkres
Přívodní potrubí, rozměry viz výkres

POZNÁMKA:
Rozvody VZT potrubí jsou zhotoveny z tepelně a hlukově izolované ohebné
hadice SONOVAC. Rozměry jsou udávány pro typové napojovací prvky.
Reálné rozměry potrubí jsou Ø160, Ø203 a Ø254 mm, viz Technický list.
Potrubí zakresleno bez izolace tl. 25mm.
Součástí projektové dokumentace je Technická zpráva, která obsahuje
veškerý popis VZT zařízení a větracích prvků.
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