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O�WIADCZENIE 
   Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” ( tekst jednolity 

Dz.U. Nr 207 z 2003 poz.2016 z pó�n. zmianami) o�wiadczamy, �e niniejszy projekt 

budowlany został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 

O�wiadczam, �e dokumentacja projektowa przył�cza wod-kan oraz wewn�trznej instalacji 

wod-kan w ramach budowy Zespołu Rekreacyjno-Kulturalnego w Ostrowach wykonana 

została zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó	n. zm.), z przepisami wydanymi na jej podstawie, z 

obowi�zuj�cymi przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y
. 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw� niniejszego opracowania stanowi�: 

- umowa z inwestorem 

- ustalenia z inwestorem 

- wizja lokalna 

- mapa sytuacyjno-wysoko�ciowe z inwentaryzacj� uzbrojenia podziemnego  

- zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne podł�czenia wydane przez WiK w 

Cz�stochowie 

- Obowi�zuj�ce normy i normatywy projektowania,  

2.2 UWAGI OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie wody i kanalizacji oraz wew. instalacja wod-

kan dla obiektów sanitariatów znajduj�cych si� na terenie Zespołu rekreacyjno-kulturalnego w 

Ostrowach. 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

*  przył�cze wody - zasilanie  w  wod�  projektuje  si�  z  istniej�cej  sieci  wodoci�gowej      

φ80 mm   znajduj�cej si� w istniej�cej studzience wodomierzowej znajduj�cej si� na 

terenie oczyszczalni �cieków.  

*  przył�cze kanalizacji sanitarnej - �cieki  sanitarne    b�d�  odprowadzane do istniej�cej 

studzienki znajduj�cej si� na terenie oczyszczalni �cieków  

  * wewn�trzn� instalacj� wody zimnej - instalacja zasilana b�dzie z projektowanego 

przył�cza wody 

  * wewn�trzn� instalacj� ciepłej wody u�ytkowej – instalacja zasilana b�dzie z 

projektowanych elektrycznych podgrzewaczy pojemno�ciowych  

  * wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej odprowadzaj�cej �cieki do projektowanego 

przył�cza kanalizacji �ciekowej 

3. PRZYŁACZE WODY 

Woda  do  sanitariatów    b�dzie   doprowadzona  z  istniej�cego  wodoci�gu  φ 80 mm 

znajduj�cego si� w w istniej�cej studzience wodomierzowej (KW) na terenie oczyszczalni 

�cieków (działka nr 27/2). Przył�cze  do  budynku    projektuje  si�  z  rur  PE  o  �rednicy 32  
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zgrzewanych  doczołowo poprzez wł�czenie si� do istniej�cej studni wodomierzowej. W 

istniej�cej studni wodomierzowej zaprojektowano zestaw wodomierzowy w skład którego 

wchodzi: wodomierz skrzydełkowy typ JS2,5, filtr, zawory odcinaj�ce i zawór 

antyska�eniowy typBA dn25.W miejscu przechodzenia przył�cza pod drog� utwardzon�

nale�y zastosowa
 rur� ochronn� stalow� dn65. Przed przyst�pieniem do eksploatacji nale�y 

wykona
 prób� szczelno�ci zgodnie z  PN-81/B-10725.  Po  uzyskaniu  pozytywnych  

wyników  próby  szczelno�ci  nale�y  przewód  podda
  płukaniu  i  dezynfekcji. Sposób 

prowadzenia przył�cza na  terenie  posesji   oraz  �rednice  i  spadki  pokazano  na  profilu. Z 

uwagi na fakt, �e obiekt sanitariatów wchodz�cy w skład projektowanego Zespołu  

u�ytkowany b�d� sezonowo ( max.4 miesi�ce w roku-miesi�ce letnie) w miejscu wskazanym 

na rysunku przewiduje si� monta� studzienki (W) z kr�gó4. betonowych dn1000 przykrytej 

włazem �eliwnym klasy lekkiej w której zaprojektowano zawór odcinaj�cy spustowy w celu 

opró�nienia instalacji w sezonie zimowym. 

Przewody wodoci�gowe uło�y
 nale�y na 10cm podsypce piaskowej, a nast�pnie wykona
 

obsypk� piaskow� do wysoko�ci 30cm ponad grzbiet rury. Obsypka winna by
 ubita. Stopie� 

zag�szczenia obsypki powinien wynosi
 0,98 w zmodyfikowanej skali Proctora. Na 

wysoko�ci 30 cm nad przewodem wody nale�y uło�y
 ta�m� koloru niebieskiego szer. 10cm z 

wtopionym drutem identyfikacyjnym. Załamania trasy pokonywa
 za pomoc� łuków z PE. 

Przej�cie przewodu przez �cian� budynku w tulei ochronnej.

5. PRZYŁ�CZE  KANALIZACJI SANITARNEJ 

  Odprowadzenie  �cieków  bytowych   zaprojektowano  do  istniej�cej studzienki 

kanalizacyjnej (S2).�cieki odprowadzone b�d� za po�rednictwem  projektowanej  

przepompowni  typ  PS-1.2/3.24-052 firmy Purator 

Kanały  wykona
  z  rur  kanalizacyjnych : 

•  kielichowych  PVC  klasy S  (SDR 34)  φφφφ160  i  tłoczny  dn  63 mm  z  rury  PE  100  SDR  

11.

Rzeczowo  projekt  obejmuje  budow� : 

       -  4,5 m   kanału  z  rur  φ160 PVC  klasy  S 

       -  93 m   kanału  z  rur  φ63  mm  PE   

Sposób prowadzenia przył�cza, ruroci�gu tłocznego oraz �rednice i spadki  

i uzbrojenie pokazano na profilu. Rury kanalizacyjne układa
 nale�y na 15 cm podsypce 

piaskowej, a nast�pnie wykona
 obsypk� i zasypk�. Zasypka zag�szczonym piaskiem winna 
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wynosi
 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypka i zasypka powinny by
 zag�szczone do 0,98 

zmodyfikowanej warto�ci Proctora. Nie nale�y do nich u�ywa
 materiału zmro�onego, piasku 

lub �wiru, w którym wyst�puj� cz�stki o wymiarach powy�ej 20 mm oraz łamanego materiału 

o ostrych kraw�dziach. Zasypka wykopu niezale�nie od zasypki technologicznej winna by


wykonana 20cm warstwami starannie ubijanymi. Wykopy nale�y wykonywa
 mechanicznie, a 

w miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem r�cznie. Przył�cze w pasie drogowym 

uło�y
 w rurze osłonowej stalowej Dn 100. Tras� prowadzenia przewodów i usytuowania 

studni i pompowni naniesiono na planie sytuacyjnym.

6. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJIA ROBÓT 

6.1 KOLEJNO�� WYKONYWANYCH ROBÓT 

Przy budowie przył�cza wody, kanalizacji sanitarnej obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�


wykonywania podstawowych czynno�ci: 

a)  czynno�ci przygotowawcze -  zagospodarowanie  placu  budowy , wytyczenie  trasy

b)  roboty ziemne i odwodnieniowe - wykopy , zabezpieczenie �cian wykopów

c)  monta� przewodów- tyczenie , ustalanie spadków , układanie rur , ł�czenie , próby 

szczelno�ci

d)  roboty wyko�czeniowe -  zasypka , uporz�dkowanie  placu  budowy.

Powy�sze elementy nale�y wykona
 zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

6.2 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne przewiduje si� wykona
 w nast�puj�cy sposób: 

a) w rejonie bezpo�redniego s�siedztwa istniej�cego uzbrojeniem roboty prowadzi
 r�cznie, 

b) na pozostałych terenach roboty prowadzi
 przy u�yciu sprz�tu zmechanizowanego. 

Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robót dokona ich wykonawca w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru, bezpo�rednio na placu budowy, uwzgl�dniaj�c 

rzeczywiste warunki techniczne gruntowo-wodne 

Przewiduje  si�  wykonanie  robót  ziemnych  mechanicznie  na  odkład  z  umocnieniem  

�cian  wykopów  w�skoprzestrzennych  deskowaniem  poziomym  rozpartym  z  elementów  

drewnianych  lub  stalowych. W  rejonie  wyst�powania  istniej�cego  uzbrojenia  

podziemnego  roboty  ziemne  nale�y  wykona
  r�cznie.  Przewody  układa
  na  podsypce  

piaskowej  grubo�ci  15 cm. Zasypk�  przewodu  do  wysoko�ci  30 cm  ponad  wierzch  rury  

wykona
  gruntem  piaszczystym  ze  starannym  zag�szczeniem. Warstwa ta  powinna  by
  

starannie  ubita  z  obu  stron  przewodu  warstwami  po  10 cm. Zag�szczenia  gruntu  w  tzw.  
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pachach  przewodu  dokona
  nale�y  przez  udeptanie  przez  pracuj�cych  robotników.  

W  pasie  drogowym  cał�  zasypk�  wykona
  gruntem  piaszczystym , o  stopniu  

zag�szczenia  1,02. Pozostał�  zasypk�  nale�y  wykona
  w  sposób  mechaniczny , gruntem  

rodzimym. Wszystkie  elementy  robót  nale�y  wykona
  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  

normami   i  instrukcjami  z  zachowaniem  przepisów  BHP. 

Szczegółowe  warunki  wykonania  wykopów  podaje  norma  BN-83/8836-02  

„Przewody  podziemne. Roboty  ziemne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”. 

UWAGA !
   Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów nale�y wykona� przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji istniej�cego uzbrojenia , aby unikn�� jego zniszczenia w trakcie 

wykonywania  wykopów. W przypadku odkrycia jakiegokolkowiek niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia nale�y go zabezpieczy� i powiadomi� u�ytkownika i Inspektora Nadzoru.

6.3 ROBOTY MONTA�OWE I PRÓBY SZCZELNO�CI 

Prace  monta�owe  przy  budowie  przył�cza  wody  i  kanalizacji  nale�y  prowadzi
  zgodnie  

z  instrukcjami  producentów  zastosowanych  rodzajów  rur   oraz  obowi�zuj�cymi  

przepisami  wykonania  i  odbioru  zewn�trznych  przewodów. 

Kanały  kanalizacji  sanitarnej    nale�y  podda
  próbie  szczelno�ci  na  infiltracj�  i  

eksfiltracj�. 

7. WEWN�TRZNA INSTALACJA  WODOCI�GOWA I C.W.U 

7.1  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI WODY ZIMNEJ 

�ródłem wody dla sanitariatu jest  projektowane przył�cze wodoci�gowe. Instalacj�

wody zimnej w budynku projektuje si� z rur stalowych ocynkowanych. Główne przewody 

rozprowadzaj�ce wod� nale�y prowadzi
 bruzdach �ciennych Trasa przewodów wody zimne i 

ciepłej zgodnie z cz��ci� rysunkow� opracowania. Ruroci�gi wody zimnej nale�y zaizolowa


otulin�  Thermocompact S firmy Thermaflex gr. 9 mm. W miejscach wskazanych na rysunku 

nale�y zamontowa
 zawory ze zł�czk� do w��a. 

Przej�cia rur (zarówno wody zimnej jak i c.w.u) przez przegrody budowlane  (�ciany, 

stropy itp.) nale�y wykona
 w tulejach ochronnych.  Tuleja ochronna powinna by
 w sposób 

trwały osadzona w przegrodzie budowlanej i mie
 �rednic� wi�ksz� od �rednicy zewn�trznej 

rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przej�ciu przez przegrod� pionow� oraz co najmniej o 

1 cm  przy przej�ciu przez strop. Tuleja powinna by
 dłu�sza ni� grubo�
 przegrody o około 2 

cm z ka�dej strony. Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tuleja ochronn� nale�y wypełni


materiałem trwale plastycznym nie działaj�cym korozyjnie na rur�. Przej�cia przez przegrody 

budowlane i oddzielenia po�arowego wykona
 w rurach osłonowych i uszczelni
 mas�
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ognioodporn� HILTI CP611A. Przej�cie przez tak� przegrod� musi posiada
 tak� sam� klas�

ognioodporno�ci jak przegroda przez któr� przechodzi. Przewody prowadzone obok siebie 

nale�y układa
 równolegle natomiast przewody pionowe nale�y prowadzi
 tak aby 

maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na kondygnacj�.  

7.2  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI WODY CIEPŁEJ 

Przygotowanie c.w.u odbywa
 si� b�dzie w projektowanych elektrycznych 

pojemno�ciowych podgrzewaczach wody.  Instalacj� c.w.u nale�y wykona
 z rur stalowych 

ocynkowanych. Instalacje ciepłej wody w budynku rozprowadzi
 zgodnie z zał�czonymi 

rysunkami. Instalacj� c.w.u nale�y prowadzi
 równolegle z instalacj� wody zimnej. Podej�cia 

do przyborów sanitarnych prowadzi
 w bruzdach wykonanych w �cianach. Wszystkie 

ruroci�gi wody ciepłej nale�y zaizolowa
 otulinami Thermocompact S firmy Thermaflex  

gr. 13. Przej�cia przez przegrody budowlane (�ciany, stropy itp.) nale�y wykona
 w tulejach 

ochronnych. Podej�cia do baterii stoj�cych nale�y zako�czy
 kurkami kulowymi do 

podł�czenia baterii  1/2 x3/8” z w��ykami przył�czeniowymi. Ze wzgl�dów higienicznych 

instalacj� c.w.u nale�y podda
 okresowej dezynfekcji. 

7.3 PRÓBA CI�NIENIA I DEZYNFEKCJA 

Po wykonaniu instalacji wody zimnej, ciepłej nale�y przeprowadzi
 jej płukanie a nast�pnie 

podda
 próbom szczelno�ci  na zimno i na gor�co zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan". Zgodnie z wytycznymi prób� szczelno�ci 

nale�y przeprowadzi
 przed zakryciem instalacji w cało�ci.  Instalacje nie powinny 

wykazywa
 przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i poł�czeniach. 

Podczas próby szczelno�ci przewody instalacji nale�y napełni
 wod�, podnie�
 ci�nienie do 

1,0 MPa, utrzyma
 to ci�nienie przez 20 minut i obserwowa
 armatur� i przewody. Badanie 

instalacji c.w.u. wykona
 dwukrotnie, raz napełniaj�c instalacj� wod� zimn�, drugi raz wod� o 

temperaturze 55°C.Płukanie nale�y prowadzi
 przy pełnym dyspozycyjnym ci�nieniu, przy 

całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuni�tych korkach za�lepiaj�cych. 

Po płukaniu instalacja powinna zosta
 ponownie napełniona wod�. Dezynfekcj� instalacji 

przeprowadza si� wod� chlorow� z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wod�) lub 

wod� chlorow� powstał� z rozpuszczenia zwi�zków chloru – podchloryn wapnia lub sodu, 

zawieraj�c�, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynosz�cym 24 godziny. 

Dezynfekcj� przeprowadza si� dawkuj�c roztwór �rodka dezynfekcyjnego przy powolnym 

napełnianiu instalacji. Pozostało�
 chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi
 10 

mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacj� nale�y przepłuka
 wod� czyst� jak 
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poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu nale�y wykona
 badania 

fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. W przypadku gdy wyniki bada� nie potwierdz�

jako�ci wody do picia nale�y zdezynfekowa
, przepłuka
 i ponownie podda
 badaniu próbk�

wody z najdalszego odcinka instalacji. 

7.4 WYTYCZNE BRAN�OWE 

Wytyczne elektryczne

-nale�y doprowadzi
 zasilanie do projektowanych podgrzewaczy wody. 

8. INSTALACJA KANALIZACJI 

8.1  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI KANALIZACJI 

Wewn�trzn� instalacj� kanalizacji zaprojektowano z rur i ł�czników PCV o poł�czeniach 

kielichowych uszczelnionych pier�cieniem gumowym produkcji Wavin w zakresie �rednic 50-

160. Piony  kanalizacyjne nale�y prowadzi
 po wierzchu �cian wewn�trznych a nast�pnie 

obudowa
 płytami karton-gips odpornymi na wilgo
. Podej�cia do przyborów sanitarnych 

nale�y wykona
 w bruzdach �ciennych i w posadzce. Podł�czenia prowadzi
 z minimalnym 

spadkiem wynosz�cym 2%. Zako�czenia pionów kanalizacyjnych wyposa�y
 w rury 

wywiewne 110/160 lub 75/110 (według cz��ci rysunkowej) i wyprowadzi
 ponad dach 

budynku. Oprócz pionów wentylacyjnych stanowi�cych przedłu�enie przewodów spustowych 

w miejscach wskazanych w cz��ci rysunkowej nale�y zainstalowa
 zawory napowietrzaj�ce. 

W przypadku obudowy zaworów nale�y zapewni
 do nich dost�p powietrza (obudowa 

a�urowa). Na ka�dym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach załama�

zamontowa
 rewizje wg cz��ci rysunkowej. Nale�y pozostawi
 dost�p do czyszczaka – w 

postaci drzwiczek rewizyjnych. Wszystkie przybory i urz�dzenia sanitarne nale�y wyposa�y


w indywidualne zamkni�cia wodne – syfony. Przewody odpływowe z cz��ci nie 

podpiwniczonej nale�y prowadzi
 pod posadzk� parteru min. przykrycie 0,3 m od wierzchu 

podłogi na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsybce gr. 20 cm.  

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych i pionowych: 

�rednica przewodu                Max. Odległo�
 pomi�dzy mocowaniami 

               [mm]    Przewody poziome  Przewody pionowe 

    dn 75            -        200 cm 

                     dn 110     110 cm           200 cm   

      dn 160           160 cm     -   

  

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane wykona
 w tulejach ochronnych 
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uszczelnionych materiałem plastycznym nie działaj�cym agresywnie na rury. Przy przej�ciu 

przez �cian� zewn�trzn� budynku zastosowa
 tulej� ochronn� z uszczelk� (przej�cie 

szczelne). 

�cieki nale�y odprowadzi
 na zewn�trz budynku do istniej�cego przył�cza kanalizacyjnego. 

8.2  URZ�DZENIA 

W sanitariatach przewiduje si� monta� urz�dze� sanitarnych typu: 

• umywalki zaopatrzone w baterie oraz syfony umywalkowe (5 szt.), 

• miski ust�powe (5 szt.),  

• wpusty podłogowe (3 szt.) 

• pisuary wyposa�one w syfony i zawór spłukuj�cy (2szt) 

Do celów projektowych przyj�to biały monta� firmy Koło Nova, 

8.3 PRÓBY SZCZELNO�CI 

Podej�cia i piony kanalizacyjne nale�y obserwowa
 podczas przepływu wody odprowadzonej 

z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzaj�ce �cieki nale�y 

napełni
 całkowicie wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem a nast�pnie podda


obserwacji. W przypadku wyst�pienia nieszczelno�ci instalacj� nale�y poprawi
 a nast�pnie 

ponownie podda
 próbie szczelno�ci. Wyniki  prób szczelno�ci odcinków jak i całego 

przewodu powinny by
 uj�te w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestorskiego i u�ytkownika. 

9. CZ��� OBLICZENIOWA  

9.1 WYZNACZENIE PRZEPŁYWU OBLICZENIOWEGO NA CELE BYTOWO-

GOSPODARCZE 

q=0,682(qn)
0,45-0,14 [dm3/s] 

q=0,9 dm3/s – przepływ obliczeniowy dla wody zimnej i  ciepłej
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NORMATYWNY WYPŁYW WODY RAZEM 
ZIMNA CIEPŁA  

RODZAJ PUNKTU 
CZERPALNEGO 

qn dm3/s qn dm3/s qn dm3/s 
BATERIA 
UMYWALKOWA 

0,07*5 0,07*5 0,7 

PŁUCZKA 
ZBIORNIKOWA 

0,13*5  0,65 

ZAWÓR CZERPALNY 
ZE ZŁ�CZK� DO 
W��A DN15 

0,3*2  0,6 

PISUAR 0,3*2  0,6 

qn 2,55 

Obliczenia HYDRAULICZNE 

Obliczenia wykonano na podstawie program KAN-H2O. Wymagane ci�nienie dyspozycyjne 

wg oblicze� wynosi 18 mH2O i jest zapewnione z istniej�cej instalacji wodoci�gowej.  

9.2 DOBÓR WODOMIERZA 

Qw=2x qobl 

Qobl=2,16 dm3/s = 3,24 m3/h
Qw=2*3,24 =6,48 m3/h 

Z tabeli przyj�to Qmax=7 m3/h oraz DN25 – wodomierz JS 2,5 
Sprawdzenie warunków: 
Qmax/2 ≥ qobl � 2,5 m3/h ≥ 0,9 m3/h 
dn ≤ dp � 25 mm ≤ 32 mm 

Dobrano wodomierz JS 2,5 o parametrach: 

• przepływ nominalny : 3,5 m3/h 
• przepływ maksymalny : 7 m3/h 
• �rednica nominalna : 25 
• spadek ci�nienia dla 3,24 m3/h : 15 kPa  

9.3 WYZNACZENIE ILO�CI �CIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH 

Obliczono według normy PN-92/B-01707 

qs=K � SAW  [dm3/s] 

                         qs=4,12 dm3/s
K- 1,0 dm3/s 
AWS- równowa�nik odpływu zale�ny od rodzaju przyboru 
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PRZYBÓR 
SANITARNY 

ILO�� RÓWNOWA�NIK 
ODPŁYWU 

RAZEM 

UMYWALKA 5 0,5 2,5 
MISKA UST�POWA 5 2,5 12,5 
WPUST PODŁOGOWY 3 1,0 3,0 
PISUAR 2 0,5 1,0 

AWS 17 
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10. UWAGI KO�COWE 

 Cało�
 prac wykona
 zgodnie z zał�czonymi rysunkami, Rozporz�dzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada
 budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz. 690) oraz 

zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych 

cz. II”. Wszystkie roboty monta�owe nale�y wykona
 zgodnie z warunkami COB-RTI 

INSTAL, tom „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, warunkami BHP i wytycznymi PN. 

Podane nazwy producentów urz�dze� maj� znaczenie jedynie dla okre�lenia standardów i 

parametrów technicznych wyrobów oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza si�

zastosowanie odmiennych materiałów ani�eli wskazane w projekcie pod warunkiem 

zachowania niezmiennych parametrów technicznych. 

Wszystkie zabudowane materiały winny posiada
 stosowne atesty higieniczne oraz 

certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczaj�ce je do stosowania. 
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11. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW  

Rys. nr 1   Plan sytuacyjny 

Rys. nr 2    Instalacja wod-kan – rzut i rozwini�cie 

Rys. nr 3   Przył�cze wod-kan 

Rys. nr 3   Zestaw wodomierzowy-szczegół 
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ZAŁ�CZNIKI 












