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1. Základní popis
Tato dokumentace řeší rozvod zemního plynu ve stávajícím objektu. plynu bude veden od
stávajícího hlavního uzávěru plynu (HUP) v nice na hranici pozemku, až k novým plynovým
spotřebičům v budově. Podkladem pro vypracování dokumentace byla dokumentace předložená
objednavatelem, příslušné ČSN a TPG.
2. Plynové spotřebiče
Celkem budou napojeny tři plynové spotřebiče:

ks
1
1
1
1

typ spotřebiče
plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-A
pl. kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A
plynový gril TECNOINOX (713042)
plynový sporák TECNOINOX (713018)
Max. hodinová spotřeba zemního plynu
Výpočtová roční spotřeba zemního plynu

výkon
(kW)
25
25
7
19,05
Qmax= 8,15
Qc=
6 000

spotřeba
ZP (m3/h)
2,65
2,7
0,74
2,06

třída
NOx
5
5

1

3

m /h
m3/rok

3. Návrh řešení
V nice obvodové zdi přístavku na hranici pozemku je stávající STL plynová přípojka ukončena HUP
3
KKP. Za HUP bude v přístavku osazen regulátor tlaku plynu EKB 10 o max. průtoku plynu 12m /h s
3
výstupním přetlakem 2kPa a plynoměr G6 – Qmax= 10,0m /h, který bude dodán příslušným
plynárenským podnikem. Před a za plynoměrem bude osazen kulový kohout DN 25.
Dvířka přístavku pro HUP, regulátor a plynoměr musí být větraná (otvory v dolní a horní části). Dále
musí být dvířka opatřena nápisem „ Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 1,5m
od skříně“ a „Hlavní uzávěr plynu“ – „HUP“. Číselník plynoměru umístit min.0,5m a max. 1,8m nad
zemí. Rozteč plynoměru fixovat vodivou rozpěrkou s roztečí 250mm. Rozpěrka musí být dostatečně
tuhá, aby se zamezilo přenášení pnutí z potrubí na plynoměr.
Od plynoměru bude pro pevnější uchycení na stěně přístavku vedena ocelová trubka bezešvá,
která poté přejde na měděnou trubku (přechodka ocel/Cu), která projde utěsněnou chráničkou skrze
obvodovou zeď do budovy, kde bude vedena po zdi v příchytkách s gumovou výstelkou, až k
plynovým spotřebičům. V případě, že se stavba nachází na poddolovaném území, je nutné vést
potrubí vzhledem k zatřídění staveniště dle ČSN 73 0039. Prostup do objektu musí být zajištěn tak,
aby bylo zabráněno průniku vody (dle ČSN P 73 0600) a plynu do objektu.
V objektu bude rozvod rozdělen na dvě větve – větev pro víceúčelový sál se zázemím ve 2.NP
která bude napojena přes odpočtový plynoměr G4 – Qmax 6,0m3/h (před a za plynoměrem bude
osazen kulový uzávěr DN 25) a větev restaurace v 1.NP (viz dále výkresy).
4. Rozvod plynu
Pro vnitřní rozvod zemního plynu budou použity dle ČSN EN 1057 a TPG 700 01 měděné trubky
spojované tvrdým kapilárním pájením, alternativně pomocí typových měděných lisovacích tvarovek se
žlutým těsnícím kroužkem. V místech závitových spojů bude požito typových přechodek z bronzu.
Uchycení potrubí provést pomocí objímek s gumovou výstelkou po 1,5 - 2m. Prostupy zdivem,
stropem a podlahou vést skrze chráničku z měděné trubky s přesahem 10mm na každou stranu zdiva.
Chráničky budou na vnitřním plynovodu utěsněny z jedné strany trvale pružným tmelem. Při vedení
potrubí v drážce zdi utěsnit chráničku ze strany, která je vedena v drážce zdi, případně z obou stran
pokud jsou obě vedeny v drážce zdi. V případě průchodu mezi požárně dělícími úseky budou
chráničky utěsněny na obou koncích trvale pružným tmelem s požární odolností min. 90min a
chránička opatřena protipožární manžetou. Prostup obvodovou zdí musí být veden v ose chráničky
s vnitřním průměrem o min. 20mm větším než vnější průměr plynového potrubí. Prostor mezi potrubím
a chráničkou musí být trvale utěsněn z obou stran. Prostup do objektu bude taktéž utěsněn na obou
koncích a musí zajistit vodotěsnost a plynotěsnost prostupu vč. odolnosti chráničky a potrubí proti
korozi. Nezbytné šroubové spoje těsnit materiálem odolným proti působení zemního plynu. Vnitřní
plynovod bude proveden tak, aby mezi povrchy jednotlivých potrubí a kabelů byla zachována
vzdálenost min 20mm. Pájení měděného potrubí smí provést pouze oprávněné osoby s osvědčením o
zkoušce páječe dle ČSN EN 13133 a ČSN EN 13134. Potrubí vedené v drážce zdi musí být bez
závitových spojů a plně zazděno MVC bez možnosti vzniku dutin. Potrubí v drážce zdi bude chráněno
proti mechanickému poškození např. ocelovým úhelníkem a opatřeno páskou Serviwrap.
5. Umístění plynových spotřebičů
Místnosti s plynovými spotřebiči musí splňovat požadavky ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
Prostor kuchyně, ve kterém budou umístěny plynové spotřebiče typu A, plynový sporák o výkonu
19,5kW (2,06m3/h ZP) a plynový gril 7kW (0,74m3/h ZP), bude o celkovém objemu 85,3m3 a světlé
parc.č. 1317, k.ú. Tuchlovice [532983]
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výšce 2,99m. Do prostoru bude dále zřízen z exteriéru otvor u podlahy opatřený z exteriéru mřížkou o
min. volném průřezu 200cm2. Dále bude nad plynovým sporákem a grilem zřízen otvor do exteriéru ve
výšce min. 1,8nad podlahou 1.NP a min. 4,0m nad terénem o volném průřezu 200cm2. Alternativně
osadit nad spotřebiči odtahovou digestoř o průtoku min. 60m3/h, kdy bude v případě, že bude
ventilátor v digestoři mimo provoz, uzavřen přívod plynu k pl. sporáku a pl. grilu, např. přes
solenoidový plynový ventil).
Plynový kondenzační kotel ve 2.NP pro prostory víceúčelového sálu bude v provedení „C“, což
znamená, že bude mít přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin do venkovního prostoru a to svisle
skrze strop a střechu. Koaxiální spalinová cesta  60/100mm bude provedena oprávněnou osobou
dle ČSN 73 4201. Pro kondenzační kotel bude použita plastová (PP) spalinová cesta 60/100mm
např. Brilon Serio. Průchod střechou vést utěsněnou střešní průchodkou dodanou výrobcem
odkouření alt. dodavatelem střešní krytiny. Ukončovací střešní koncovka spalinové cesty musí být
odolná vůči povětrnostním podmínkám a UV záření. Spalinová bude vybavena revizním otvorem a
měřícím otvorem. Kondenzát a přepad pojistného ventilu pl. kotle bude sveden přes volné napojení do
systému vnitřní kanalizace přes zápach uzávěru (dále viz dokumentace ZTI). Napojení kotle do el. sítě
bude provedeno oprávněnou osobou. Dále budou při uvedením plynového kotle do provozu
provedena měření spalinové cesty dle TPG 704 01 odst. 8.3 a uveden revizním technikem v revizní
zprávě plynového zařízení návrh termínu servisu spotřebiče.
Spalinová cesta pro plynový kondenzační kotel v 1.NP bude veden odděleným spalinovým
systémem 80/80mm. Přívod vzduchu 80mm (cca 0,5m + 1x koleno 87°) bude veden přes
obvodovou zeď opatřenou na vnějším líci mřížkou nesnižující průřez přívodu do rozdělovacího členu
80/80mm s kotlovým adaptérem 60/100mm napojeným na pl. kotel. Odvod spalin 80mm bude
poté veden od kotle skrze strop a střechu 1.NP a dále svisle po obvodové zdi nad střechu 2.NP
(celková délka cca 6,5m + 2x koleno 87°). Spalinová cesta bude na odvodu spalin opatřena revizními
a měřícími otvory. Vedení v exteriéru bude odolné vůči UV záření a opatřeno tepelnou izolací. Celá
spalinová cesta bude provedena odbornou kominickou firmou dle ČS 73 4201 a pokynů dodavatele
spalinového systému. Spalinová cesta musí být provedena a vyspádována tak, aby bylo umožněno
volné odtékání kondenzátu do sběrné části. Prostupu střešní konstrukcí musí být zabezpečen proti
zatékání do střešní konstrukce (průchodkou dodanou dodavatelem spalinové cesty, případně
dodavatelem střešní krytiny). Kondenzát a přepad pojistného ventilu pl. kotle bude sveden přes volné
napojení do systému vnitřní kanalizace přes zápach uzávěru (dále viz dokumentace ZTI). Napojení
kotle do el. sítě bude provedeno oprávněnou osobou. Dále budou při uvedením plynového kotle do
provozu provedena měření spalinové cesty dle TPG 704 01 odst. 8.3 a uveden revizním technikem
v revizní zprávě plynového zařízení návrh termínu servisu spotřebiče.
6. Měření spotřeby plynu
V nice obvodové zdi budovy bude osazen vedle regulátoru tlaku plynu plynoměr G6. V objektu
bude osazen pro jednu ze dvou větví odpočtový plynoměr G4. Pro umístění plynoměru dodržet
požadavky dle TPG 934 01. Pro umístění regulátoru tlaku dodržet požadavky ČSN EN 12279 a TPG
609 01. Před a za plynoměrem umístit kulový uzávěr DN25. Příprava pro osazení plynoměru musí
vhodným kotvením zamezit přenášení váhy plynoměru na potrubí.
7. Nátěry
Veškeré potrubí musí být opatřeno 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem odstín 6200-žluť
chromová. Nátěry lze provádět zásadně, až po provedení tlakové zkoušky. V obytných prostorech lze
na potrubí vedené po povrchu použít nátěr jiné barvy.
8. Zkoušky a uvedení do provozu
Zkoušky vnitřního plynovodu budou provedeny dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Zkoušky
podzemní části plynovodu provést dle ČSN EN 12327. O výsledku zkoušky bude vystaven příslušný
protokol oprávněnou osobou. Po skončení díla zajistí dodavatel veškeré potřebné výchozí revize
oprávným revizním technikem. Po osazení plynoměru příslušným plynárenským podnikem, napuštění
plynovodu plynem a jeho odvzdušněním dle ČSN EN 1775 a TPG 800 03, budou jednotlivé plynové
spotřebiče uvedeny do provozu oprávněnou osobou, která proškolí a seznámí uživatele zařízení
s jeho provozem a obsluhou.
9. Poddolování
Dle dopisu báňského posouzení ČJ 2018/1758/PKÚ/KLA ze dne 2.2.2018 spadá stavba do
skupiny stavenišť č. III podle ČSN 73 0039. Dokumentace respektuje podmínky vedení rozvodu plynu
v této oblasti.
10. Požární bezpečnost
Dokumentace domovního plynovodu je zpracována v souladu s ČSN EN 1775 a TPG 704 01.
Instalované spotřebiče: 1x plynový gril 7kW, 1x plynový sporák 19,05kW a 2x plynový závěsný kotel
parc.č. 1317, k.ú. Tuchlovice [532983]
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„C“ o výkonu 25kW. Výkon kotle bude do 50 kW – nejedná se tudíž o plynovou kotelnu dle ČSN 07
0703, ale o místnost s plynovým odběrným zařízením. HUP bude umístěn v nice obvodové zdi domu
přístupný z venkovního prostoru. Přístup k HUP v případě požáru bude umožněn nehořlavými dvířky
přes univerzální uzávěr. Montáž zařízení a instalaci provede odborná montážní firma. Vlastní
nízkotlaký plynový rozvod je dle ČSN EN 50 281 bez nebezpečí výbuchu. Celý vnitřní rozvod bude
proveden z měděných trubek spojovaných pájením natvrdo. Nejnutnější závitové spoje budou těsněny
materiály odolnými proti účinkům zemního plynu. Zařízení bude řádně přezkoušeno dle ČSN EN 1775.
Z hlediska zákona č.183/2006Sb. a vyhlášky č.268/2009Sb. splňuje zařízení všeobecné požadavky
požární bezpečnosti na stavební konstrukce, požadavky na zajištění úniku osob, zajištění požárního
zásahu a požadavky na odstupové vzdálenosti, včetně požadavků na technické zařízení staveb.
Zařízení vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802 na požární bezpečnost staveb.
11. Požadavky na obsluhu a údržbu
Pro navrhované zařízení není požadována trvalá obsluha. Plynové zařízení bude provozováno dle
ČSN 1775, TPG 704 01, ČSN 38 6405 a dle pokynů výrobce zařízení. Po uvedení plynovodu do
provozu bude ustanovena osoba zodpovědná za jeho provoz a údržbu dle ČSN EN 1775 (čl.8), která
bude plnit povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení a dle TPG 704 01 (příloha 14). Dále musí být
prováděna odbornými osobami pravidelná kontrola, servis a revize plynových zařízení dle vyhl.
č.85/1978Sb. a pokynů výrobce zařízení vč. kontroly vzduchospalinové cesty. Prostor s plynovým
zařízením musí být udržován v bezprašném stavu. Veškeré uzávěry na plynovodu musí být přístupné,
viditelně označené a udržované ve funkčním stavu.
12. Závěr
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006Sb. o bezpečnosti práce,
NVč.591/2006Sb, NVč.362/2005Sb. a vyhlášky č.48/1982Sb. Práce budou prováděny dle příslušných
bezpečnostních a požárních opatření. Práce smí provádět pouze odborné firmy po danou činnost a
s proškolením výrobce pro dané instalované zařízení. Navrhované výrobky budou osazovány a
montovány dle pokynů výrobce a dle příslušných ČSN a TPG. Všichni pracovníci podílející se na
výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných
opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících a ochranu životního prostředí.
Veškeré instalované komponenty musí být certifikovány pro ČR. Navrhovaný kovový plynovod musí
být chráněn před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 a napojen na hlavní
pospojování budovy. Po realizaci bude provedeno přesné zakreslení vedení plynu. Při zpracování
projektové dokumentace byly použity příslušné ČSN, TPG, zákony a vyhlášky, které je nutné při
realizaci dodržet:
TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli
TPG 934 01 – Plynoměry – Umísťování, připojování a provoz
TPG 609 01 – Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5bar včetně – Umísťování a provoz
TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
TPG 941 02 – Řešení odtahů spalin od spotřebičů na pl. paliva. Kontroly a revize spalinových cest
ČSN EN 12279 – Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky
ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <5Bar
ČSN 73 3050 – Zemní práce
ČSN EN 12327 – Zásobování plynem
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4301 – Obytné budovy
Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se
určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.
Citované ČSN, vyhlášky a zákony se rozumí včetně jejich případných změn a souvisejících předpisů
platných k datu zhotovení projektové dokumentace. Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se
všemi souvisejícími dokumentacemi jednotlivých profesí. Před realizací je nutné ověřit a zaměřit
skutečné provedení stavby v místech pro navrhovaná zařízení a instalace.

Kladno 02/2018

parc.č. 1317, k.ú. Tuchlovice [532983]

Jaromír Šafus
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VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

ZP

Tuchlovice 500
Počet M.j.

Popis

plynový závěsný kondenzační kotel (viz projekt vytápění)
plynový závěsný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV (viz projekt vytápění)
svislá koaxiální spalinová cesta 60/100mm dle ČSN 73 4201, vč.napoj. adaptéru s měřícími
otvory a odvodem kondenzátu, revizního kusu, střešní průchodky, ukončovacího nadstřešního dílu
odolného vůči UV záření - 3bm
oddělený přívod vzduchu a odvod spalin ø80/80mm dle ČSN 73 4201 přívod vzduchu skrze
obvodovou zeď (cca 0,5bm) odvod spalin skrze střechu 1.NP a dále svisle podél fasády a skrze
střechu 2.NP, ukončené 0,5m nad rovinou střechy (cca 6,5bm) venkovní vedení opatřeno tepelnou
izolací (provede spec. kominická firma)
pynový sporák (dodávka vybavení kuchyně)
plynový gril (dodávka vybavení kuchyně)
Cu trubka SUPERSAN 18x1
Cu trubka SUPERSAN 22x1
Cu trubka SUPERSAN 28x1,5
Cu trubka SUPERSAN 35x1,5
chránička Cu 64x2
chránička Cu 54x2
chránička Cu 42x1,5
chránička Cu 35x1,5
vedení v drážce zdi - ocelový úhelník 30x30xmm, izol. trubice pro 22 tl. 13mm
příprava pro osazení plynoměru G6, R=250mm (vč. fixační vodivé rozpěrky)
regulátor tlaku plynu EKB 10 – I (přímé provedení)
odpočtový plynoměr G4
kulový kohout-plyn-rohový DN 25
kulový kohout-plyn DN 15
kulový kohout-plyn rohový s tepelnou a nadprůtokovou pojistkou DN 15
dopojení pl. sporáku přes nerez vlnovcové potrubí DN 16 - 2,0m
dopojení pl. grilu přes nerez vlnovcové potrubí DN 16 - 1,5m
nátěr potrubí (2x základní, 1x vrchní 6200-žluť chromová)
tlakové zkoušky a revize
průrazy zdí, uchycení potrubí, spojovací materiál
drobný spojovací materiál, těsnění, těsnící teflonové pásky, potřeby pájení
doprava, zařízení staveniště, přesun hmot

1/1

1 ks
1 ks

1 ks

1
1
1
4
11
8
16
1
3
2
2
4
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
m
m
m
m
ks
ks
ks
ks
bm

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks

P

STL

Seznam místností

HUP - KKP

2 1
KKP 25

P1

KKP 25

7

8

5

13

Cu22x1

Cu35x1,5

Cu28x1,5

9

V drážce zdi
0,5m nad podlahou

105

104

6

111

106

-0,790

1
2
5
6
7
8
9

- regulátor tlaku plynu EKB 10 (Qmax=12m³/h), p=400/2kPa
- plynoměr G6 - Qmax=10,0m³/h
- chránička Cu 64x2
- chránička Cu 54x2
- chránička Cu 42x1,5
- chránička Cu 35x1,5
- pl. kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-A
výkon 6-25kW (pro přípravu TV 30kW); 2,65m3/h ZP; NOx 5
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. příkon 113W
šxhxv - 418x344x740mm, 38kg
10 - dělený přívod vzduchu a odvod spalin ø80/80mm
dle ČSN 73 4201
přívod vzduchu skrze obvodovou zeď (cca 0,5bm)
odvod spalin skrze střechu 1.NP a dále svisle podél fasády
a skrze střechu 2.NP, ukončené 0,5m nad střechou (cca 6,5bm)
venkovní vedení opatřeno tepelnou izolací
(provede spec. kominická firma)
11 - plynový gril TECNOINOX (713042) - dodávka kuchyně
7kW; 0,74m3/h ZP
šxhxv - 400x700x900mm; 65kg
12 - plynový sporák TECNOINOX (713018) - dodávka kuchyně
19,5kW; 2,06m3/h ZP
šxhxv - 800x700x900mm; 83kg
13 - odpočtový plynoměr G4 - Qmax=6,0m3/h

Cu35x1,5

6

Po zdi u stropu

12
11
Otvor u stropu (min. 1,8m nad podlahou)
s mřížkou o čistém průřezu min. 200cm2
v exteriér vypstit min. 4,0m nad terénem,
min. 5,0m od protilelých oken sousedních budov,
případně nad horní hranu okna
Alt. osadit digestoř (viz dále tech. zpráva)

Popis
KUCHYŇ
RESTAURACE
SALONEK
WC-ŽENY
WC-MUŽI
WC-ŽENY
WC-MUŽI
ÚKLID
SKLAD
ŠATNA
CHODBA

Legenda
Po zdi u stropu

Cu22x1

107

KKP 15

6

7

108

10

O1

Po zdi u stropu

Cu22x1

109

Cu18x1

Po zdi u stropu

2xKKP25

110

č.m.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

KKP-T 15 + nerez vlnovec DN 16 - 1,5m
KKP-T 15 + nerez vlnovec DN 16 - 2,0m

102

101
85,3m3
s.v. 2990mm

103
±0,00

-0,050

KKP - kulový kohout (plyn)
KKP-T - kulový kohout (plyn)
s tepelnou a nadprůtokovou pojistkou
HUP - hlavní uzávěr plynu
Domovní plynovod (Cu)

Otvor u podlahy s mřížkou o čistém průřezu min. 200cm2

P1

- stoupací potrubí rozvodu plynu mezi podlažími

O1

- stoupací potrubí odvodu spalin

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva.
Vedení Cu potrubí v drážce zdi
M 1 : 2
U
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ul.Karlovarská č.p. 500,
Tuchlovice

Akce
Cu
MVC
U - ocelový úhelník 30x30x3
i - PE trubice CLIMAFLEX tl. 13mm
Cu - měděná trubka
MVC - dozdění maltou vápenocementovou
bez možnosti vzniku dutin

Domovní plynovod

Část
Výkres

Půdorys 1.NP

Měřítko

1 : 72

Datum

02/2018

Stupeň

DSP

Číslo výkresu

P - 02

Seznam místností
č.m.
201
202
203
204

P1

15

+1,479

O1

Legenda

KKP 15

203

14

14 - pl. kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A
výkon 5-18kW (průtokový ohřev TV 25kW); 2,7m3/h ZP; NOx 5
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. příkon 105
šxhxv - 418x300x740mm, 36kg
15 - koaxiální přívod spal. vzduchu a odvod spalin
svisle skrze strop a střechu dle ČSN 73 4201
ø60/100mm - cca 1,5 bm
KKP - kulový kohout (plyn)

+3,234

204

Popis
VÍCEÚČELOVÝ SÁL
WC
WC
SCHODIŠTĚ

202

Domovní plynovod (Cu)

P1

- stoupací potrubí rozvodu plynu mezi podlažími

O1 - stoupací potrubí odvodu spalin

201
+3,234

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva.
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Tuchlovice
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Domovní plynovod

Část
Výkres

Půdorys 2.NP

Měřítko

1 : 72

Datum

02/2018

Stupeň

DSP

Číslo výkresu

P - 03

P1
14
KKP 15

6

6
Cu35x1,5

1.NP (+3,234)

8

Cu18x1

11

Cu28x1,5

12

po
dl
ah
ou

Cu35x1,5

Cu22x1

9

na
d

1.NP (+1,479)

6

dr
áž
ce

Cu35x1,5

7

1.NP (±0,000)

5

7

1.NP (±0,000)

V

2xKKP25

Cu22x1

Cu22x1

Cu22x1

8

Cu18x1

zd
i

0,
5m

KKP 15

13

Cu35x1,5

1.NP (-0,790)

Legenda
Stávající skříň
pro plynoměrnou sestavu

3

KKP 25

Cu ocel

1

KKP 25

HUP

2

STL

TERÉN

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- regulátor tlaku plynu EKB 10 (Qmax=12m³/h), p=400/2kPa
- plynoměr G6 - Qmax=10,0m³/h
- rozpěrka plynoměru s roztečí 250mm
- přechodka Cu/ocel (35/ 1")
- chránička Cu 64x2
- chránička Cu 54x2
- chránička Cu 42x1,5
- chránička Cu 35x1,5
- plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO-A
výkon 6-25kW; 2,65m3/h ZP; NOx 5
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. příkon 113W
šxhxv - 418x344x740mm, 38kg
11 - plynový gril TECNOINOX (713042) - dodávka kuchyně
7kW; 0,74m3/h ZP
šxhxv - 400x700x900mm; 65kg
(KKP-T 15 + nerez vlnovec DN 16 - 1,0m)
12 - plynový sporák TECNOINOX (713018) - dodávka kuchyně
19,5kW; 2,06m3/h ZP
šxhxv - 800x700x900mm; 83kg
(KKP-T 15 + nerez vlnovec DN 16 - 2,0m)
13 - odpočtový plynoměr G4 - Qmax=6,0m3/h
14 - pl. kondenzační kotel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A
výkon 5-18kW (průtokový ohřev TV 25kW); 2,7m3/h ZP; NOx 5
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. příkon 105
šxhxv - 418x300x740mm, 36kg
15 - koaxiální přívod spal. vzduchu a odvod spalin
svisle skrze strop a střechu dle ČSN 73 4201
ø60/100mm - cca 1,5 bm

Domovní plynovod (Cu)

P1

- stoupací potrubí rozvodu plynu mezi podlažími

O1

- stoupací potrubí odvodu spalin

Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva.
Projektant

Jaromír Šafus, Vodárenská 1966, 272 01 Kladno

Investor

Obec Tuchlovice, U Staré školy 83, Tuchlovice

Místo stavby parc.č. 1317, k.ú. Tuchlovice [532983]

Domovní plynovod

Část
Výkres

KKP - kulový kohout (plyn)
KKP-T - kulový kohout (plyn)
s tepelnou a nadprůtokovou pojistkou
HUP - hlavní uzávěr plynu

ul.Karlovarská č.p. 500,
Tuchlovice

Akce

Axonometrie

Měřítko

Číslo výkresu

Datum

02/2018

Stupeň

DSP

P - 04

