Családi ház építési kiviteli terve

Építtet ő

Víz

-

csatornaszerelés

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
VfZELLÁTÁS

A telek jelenleg nem rendelkezik vízbek őtéssel. A kiépítésre kerülő vízbekőtés az előkertbe telepített
vízmérő aknában telepítendő szabályos fogyasztásméróvel csatlakozik az utcai vízhálózatra.
A várható fogyasztási ertékeKetaz MSZ-10 158/1 szabvány - állandó hasznatú - lakóépuletekre
szám itva 350 l/nap, fövel számolva ‚ 4 fö létszámra, valamint 2 lit/m2/nap takarítassal és a kert
locsolásával számolva az alábbiak szerint következik:
csúcsfogyasztás :
napi fogyasztás :
fogyasztás takaritással, locsolással :

1,1 liter/sec
1,40 m3/nap
1,17 m3/nap

A fürd őszobai berendezési tárgyak és szerelvényei tartalékelzárón keresztül csatlakoznak a
vízhálózathoz. Az új cs ő hálózat anyaga horganyzott acélcs ő , horganyzott idornokkal, menetes
kötésekkel, nemez szigeteléssel, falhoronyban szerelve. Az udvaron 1 db kerti csapot telepítünk,
viztelenít ő s fő elzáróval, csapszekrényben. A vizvételi lehet ő séget a fürd ő szobában és a konyhában
kombinált mosdószelepek alkalmazásával biztositjuk. Hidegviz ellátást biztositunk továbbá a WC
helyiségekbe ás a háztartási helyiségbe az autómata mosógép részére.
HASZNÁLATI MELEGVÍZELLÁTÁS (HMV)
A családi ház HMV ellátását - a központi f ű téssel együtt - fali gázkazánnal oldjuk meg. A vizes
berendezési tárgyak err ő l a központi melegvíz hálózatról kapnak ellátást. A használati melegviz
vezeték az épületet ellátó fali kazánra csatlakozik, melyet cirkulációs vezeték ás szivattyú egészit ki
Cső hálózat és szerelési mód mint ivóvíz hálózatnál.

CSATORNÁZÁS

A telek Jelenleg nem rende!kezik csatornabekÖtéssel. Az utcai csatornahálózat megépítéséig az
ideiglenes közmúpótlást egy 20 m3-es zárt szennyvíztárolóval biztosítjuk.
A beköt ő vezeték mérete NA1 50. anyaga KG PVC A várható terhelési értékek
Csúcsterhelés:
Napi mennyiség :

1,1 liter/sec
1,4 m3/nap

A csatornahálózat falhoronyban szerelt PVC, illetve padlóban és földárokban szerelt KG-PVC anyagú
cső bő l tervezzük. Valamennyi berendezési tárgy saját b ű zelzáróval rendelkezik. A csatonavezeték
visszaszívás elleni védelmét a tárolótet ő fölé vezetett kiszell őző csővel ás sisakkal biztosítjuk.

Épületen kívüli víz ás csatornaépítés
- Emészt ő munkagödör elkészítése
Emésztő telepítés
Épületen belüli víz ás lefolyó szerelés
Központi fű tés szerelés
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