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Legenda:
Zasilanie i powrót przyłącza sieci ciepłowniczej
- rury stalowe czarne bez szwu, prowadzone podstropowo
punkt stały

PS
DN 100

DN 100

RO=+4,92

rzędna osi rury mierzona od poziomu posadzki

Przebudowę przyłącza sieci ciepłowniczej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu. Przewody
prowadzić podstropowo. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie (izolacja wg części opisowej).
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych.
Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu
uchwytów stałych i przesuwnych.
Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy
wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami
sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem
technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie
zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Odcinek rurociągu
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