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MŠ ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
VODA

D 1 STŮL S DŘEZEM – u zdi, stojánková baterie

D 2 DŘEZ – u zdi, nástěnná baterie

D 3 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ S UMYVADLEM NEREZ - stoj. baterie

D 4 ÚPRAVNA VODY (změkčovač)

D 5 KONVEKTOMAT- u zdi

D 6 KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ –  nástěnný

          s dlouhým ramínkem

GULA _doporučená instalace z důvodu bezpečnosti při havárii vody jako odtok event. při rozlití vody

  Po dohodě s provozovatelem a investorem lze zrušit

  Provoz nelze uklízet stříkající vodou !!!

PLYN
P 1

          s bezpečnostní protipožární armaturou vodorovně s podlahou - 

_voda: ze zdi rohové kohouty t.+ st. 65cm vysoko od podlahy pro připojení stojánkové baterie

_odpad: DN 50 HT; ze zdi 45cm vysoko od podlahy

_voda: ze zdi vývody t.+ st. 120cm vysoko od podlahy pro připojení nást.baterie rozteč 15cm
_odpad: DN 50 HT; ze zdi 45cm vysoko od podlahy

_voda: ze zdi rohové kohouty t.+ st. 30cm vysoko od podlahy pro připojení stojánkové baterie
_odpad: DN 50mm HT; ze zdi 5cm vysoko od podlahy

_voda: ze zdi 1x vývod st. vody zakončený pračkovým kohoutem 50cm vysoko od podlahy
          ze zdi 1x vstup upravené vody  do samostatné větve zakončený pračkovým  kohoutem
                    50cm vysoko od podlahy 
          ze zdi 1x výstup upravené vody  ze samostatné větve zakončený pračkovým  kohoutem
                    50cm vysoko od podlahy - pro myčku nádobí
_odpad: DN 50mm HT; ze zdi 5cm  vysoko od podlahy - nesifonovaný
upravená voda vede : ke konvektomatu, k myčce,

_voda: ze zdi 2x vývod upravené vody ze samostatné větve zakončený pračkovým kohoutem
                    65 cm vysoko od podlahy 
_odpad: DN 50mm HT; ze zdi 50cm  vysoko od podlahy - nesifonovaný

_voda: ze zdi vývod studené vody 120cm vysoko od podlahy pro připojení nást.kohoutku

  po podlaze pro úklid.

_plyn: vývod plynu ze zdi u podlahy zakončený v dosahu obsluhy kohoutem G3/4”

          vše max. 10cm vysoko od podlahy - nejvyšší místo kohoutu



ELEKTRO
E 1
E 2
E 3
E 4
E 5
E 6 MYČKA NÁDOBÍ - v kuchyni

E 7 STOLIČKA ELEKTRICKÁ - v kuchyni

E 8 SPORÁK PLYNOVÝ S EL.TROUBOU - v kuchyni

E 9 KONVEKTOMAT- u zdi

E 10 ODSAVAČ PAR OSVĚTLENÍ - nad varným blokem

              vodič doplňkového pospojení kovových částí ke všem odsavačům par

E 11 ODSAVAČ PAR REGULACE - nad varným blokem

_elektro: el.krabice  0,5kW/230V na zdi pod stropem s předřazeným vypínačem s regulátorem

              krabice s vytrubkovaným vývodem do místa ventilátoru 

E _elektro:  vodič doplňkového el.pospojení kovových částí - dle výkresu 

_elektro: na zdi el. zásuvka 0,5kW/230V 120cm vysoko od podlahy,

_elektro: na zdi el. zásuvka 0,3kW/230V 65cm vysoko od podlahy,

_elektro: na zdi el. zásuvka 0,3kW/230V 120cm vysoko od podlahy,

_elektro: na zdi el. zásuvka 3,5kW/230V 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

_elektro: na zdi el. zásuvka 3,5kW/230V 65cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

_elektro: pohyblivý vývod 6kW/400V ze zdi 5cm vysoko od podlahy s předřazeným

              vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

              volný konec 2 m dlouhý

_elektro: pohyblivý vývod 6kW/400V ze zdi 5cm vysoko od podlahy s předřazeným

              vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

              volný konec 2 m dlouhý

_elektro: pohyblivý vývod 5kW/400V ze zdi 5cm vysoko od podlahy s předřazeným

              vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

              volný konec 2m dlouhý

_elektro: 1x pohyblivý vývod 10,2kW/400V ze zdi 65cm vysoko od podlahy s předřazeným

                 vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

                 volný konec 2m dlouhý

_elektro: vývod ze stropu nebo ze zdi 260cm vysoko od podlahy s předřazeným

              vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

              volný konec 3m dlouhý

              otáček na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy,

KÓTY INSTALACÍ JSOU DO OSY INSTALACE A VZTAHUJÍ SE K ČISTÉMU OBKLADU !

ZT: Pro umyvadla a mycí dřezy teplá voda min.45°C. 
V předsíňce WC personálu a v kuchyni baterie s jednodotykovým nebo bezdotykovým
ovládáním – dodávka ZT.

VZT: Všechny prostory musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání, 
technické parametry a provedení řeší projekt VZT. 

OSTATNÍ: Obklady výrobních prostor do stropu v přípravnách do 200cm (do výše 
dveřních zárubní).
Všechny instalace zasekat pod omítku. Víčka elektrických krabic zároveň s obkladem 
včetně krabic s el. pospojením
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