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1. ÚVOD
V dokumentaci je řešen projekt ústředního vytápění v bytě v ulici Jindřišská 875/23, Praha 1.
Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel. Projekt je zpracováván v rozsahu DSP.
Podkladem pro zpracování projektu byly platné ČSN EN, stavební výkresy a požadavky
investora.

2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Podle ČSN EN 12831 / ČSN 06 02 10 - Výpočet tepelného výkonu, leží objekt v oblasti
nejnižších venkovních teplot te = -12°C.

3. TEPELNÉ ZTRÁTY
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831.
byt:

10

kW

4. ZDROJ TEPLA
Novým zdrojem tepla bude závěsný plynový kombinovaný kondenzační kotel 7 - 23 kW
(75/55°C). Plynový kotel bude umístěn v prostoru koupelny. Plynový spotřebič bude
v provedení C – provoz spotřebiče je nezávislý na objemu vzduchu v místnosti. Přívod
spalovacího vzduchu bude řešen koaxiálním systémovým potrubím z prostoru stávajícího
světlíku; odvod spalin bude řešen systémovým potrubím ø130/210 mm stávajícím
třísložkovým komínem nad střechu objektu.
Topný systém bude zabezpečen ve smyslu ČSN 06 0830 tlakovou expanzní nádobou
s membránou o objemu 8 litrů a pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 300 kPa v
dodávce plynového kotle. Doplňování topného systému bude z vodovodního řadu.
Doplňování bude ruční.
Regulace vytápění bude řešena pomocí nástěnného prostorového termostatu v referenční
místnosti.

5. TOPNÝ SYSTÉM
Byt bude mít vlastní autonomní vytápění. Pro vytápění bude rozváděna topná voda o
výpočtovém teplotním spádu 75/55°C. Oběh topné vody bude zajištěn samostatným
integrovaným čerpadlem s elektronickou regulací otáček v plynovém kotli.

6. OHŘEV TUV
Ohřev TUV bude řešen průtokovým způsobem v kondenzačním kotli. Ohřev TUV je
z regulace kotle řešen jako přednostní. Rozvody studené, teplé vody a cirkulace nejsou
předmětem tohoto projektu. Maximální tlak pitné vody je 0,8 MPa.

7. OTOPNÁ TĚLESA, PN6
V pobytových místnostech budou umístěna desková otopná tělesa VKM o stavební výšce
500 - 600mm. Napojení otopného tělesa na potrubní rozvod bude pomocí rohové armatury.
Uchycení otopného tělesa v pobytových místnostech bude do podlahy. V koupelně topný
žebřík kotvit do zdi. Všechna otopná tělesa budou s výjimkou referenční místnosti opatřena
termostatickou hlavicí.

8. POTRUBÍ A ARMATURY, PN6
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Potrubní rozvody budou provedeny z Cu potrubí - spojovaní lisováním. Na nejvyšších
místech rozvodů ÚT bude provedeno odvzdušnění, na nejnižších vypouštění. Provedení
potrubních rozvodů v podlaze a ve stěnách musí umožňovat jejich odvzdušnění přes otopná
tělesa a kotel.

9. MĚŘENÍ A REGULACE
plynový kotel:
-

provoz ÚT dle vnitřní teploty v referenční místnosti

-

celoroční přednostní ohřev TUV před ÚT (TUV 50°C)

10. IZOLACE
Tloušťky izolací budou odpovídat vyhlášce č. 193/2007- Sb.
- volně vedené rozvody

návlekové hadice (tl.19mm / 0,038 W/mK)

- potrubní rozvody v podlaze a zdi

návlekové hadice (tl.13mm / 0,038 W/mK)

11. BEZPEČNOST, HYGIENA OCHRANA OVZDUŠÍ
Zařízení ÚT mohou obsluhovat jen osoby, které jsou seznámeni s provozními předpisy
veškerého zařízení. Nox = třída č.5.

12. ODVOD PACHŮ A PAR Z VAŘENÍ
Zařízení řeší odvod pachů a par z procesu vaření v kuchyni. Nad varnou deskou bude
umístěn kuchyňský zákryt s vlastním ventilátorem, filtrem (vše dodávkou digestoře).
Spouštění bude ruční. Pachy budou odváděny nově vyložkovyným komínem (v rohu
místnosti kuchyně) nad střechu objektu.
Provoz zařízení:
V max = 300 m3/h

13. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
ELEKTRO:

napojení plynového kotle; 1 x zásuvka 230 V / 16 A

ELEKTRO:

propojení prostorového termostatu s regulací kotle

ELEKTRO:

napojení digestoře, 1 x zásuvka 230 V / 6 A

ZTI:

napojení kotle na SV+TV

ZTI:

odvod kondenzátu z plynového kotle do kanalizace

ZTI:

odvod od PV z plynového kotle do kanalizace

ZTI:

odbočka DN15 + KK15 pro napouštění topného systému

ZTI:

Pracovní přetlak zásobníku TUV je 0,8 MPa !!!

PLYN:

napojení kotle na NTL ZP
max.hodinová spotřeba: 2,5 m3/h

14. PROPLACH A PROVOZNÍ ZKOUŠKY
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Před vyzkoušením a uvedením do provozu se systém propláchne, provede se zkouška
těsnosti, dilatační, topná zkouška, provozní zkouška a celkové zaregulování celého
otopného systému dle projektové dokumentace s výstupním protokolem.

15. SPOTŘEBA ENERGIÍ
Předpokládaná spotřeba tepla a paliva pro byt:
ÚT
TUV
Zemní plyn

50
7
1800

GJ/rok
GJ/rok
m3/rok

16. LEGENDA ZAŘÍZENÍ
Závěsný plynový kondenzační kotel
v provedení C
s průtokovým ohřevem TUV
Q = 23 kW, PN3
dodávka obsahuje:
pojistný ventil: Pp = 300 kPa
- expanzní nádobu 8 litrů
- připojení ø60/100mm
- tlakoměr + tlakoměr
- montážní kříž pro instalaci na zeď
- vlastní regulaci

1 kpl

Systémové koaxiální potrubí spalovacího vzduchu
a odvodu spalin ø60/100mm

1 kpl

Systémové potrubí odvodu spalin ø130mm s ukončením
nad střechou (stávající)

1 kpl

1.4.

Kabelový nástěnný termostat

1 ks

1.5.

Kuchyňský zákryt – digestoř
Vmax.300m3/h
včetně ventilátoru, filtru

1 ks

1.1.

1.2.

1.3.

Ing. Petr Pejsar
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