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WSTĘP
Niniejszy dokument stanowi własność firmy DAAS POLSKA Sp. z o.o. i został
sporządzony w celach instruktażowych.

Przedstawione w dokumencie wytyczne określają wymagany przez firmę DAAS
POLSKA Sp. z o.o. standard wykonania instalacji i winny być traktowane jako jeden
z warunków bezusterkowego odbioru prac.

Wszystkie stosowane urządzenia oraz elementy instalacji powinny być zgodne
z dokumentacją projektową oraz muszą posiadać niezbędne dokumenty
dopuszczające do wbudowania tj. aprobaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne
oraz certyfikaty właściwości użytkowych.

Wszelkie odstępstwa od warunków wskazanych powyżej muszą zostać
zaakceptowane przez Nadzór firmy DAAS POLSKA Sp. z o.o.

1. WENTYLACJA
1.1 MONTAŻ URZĄDZEŃ DACHOWYCH
Centrale wentylacyjne i agregaty
Urządzenia należy montować na konstrukcjach stalowych przygotowanych przez branżę
budowlano/konstrukcyjną zapewniającą odpowiednią wytrzymałość i nośność
uwzględniającą masę urządzenia
Zdjęcie 1_1

Wszystkie urządzenia należy odseparować od konstrukcji matami/amortyzatorami
wibroizolacyjnymi dobranymi do masy urządzenia.
Urządzenia należy trwale przytwierdzić do konstrukcji za pomocą śrub, prętów lub
dedykowanego przez producenta rozwiązania
Wszystkie elementy montażowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie
Zdjęcie 1_2

Podłączenie instalacji do urządzeń wykonać za pomocą kołnierzy elastycznych
Kołnierze należy połączyć osiowo w odległości umożliwiającej swobodną pracę i
zabezpieczając przed przedwczesnym zużyciem

Zdjęcie 1_3

Dopuszcza się montaż urządzeń na konstrukcjach prefabrykowanych, lekkich dobranych
przez producenta odpowiedniego rozwiązania (np. Walraven, Niczuk), na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej
Konstrukcja nie może ingerować w konstrukcję oraz poszycie dachu

Zdjęcie 1_4

Zdjęcie 1_5

Wentylatory dachowe
Urządzenia należy montować na dedykowanych cokołach po wykonaniu obróbek dekarskich
gwarantujących szczelność
Montaż cokołów do powierzchni dachu za pomocą wkrętów samowiercących z podkładką
gumową (tzw. farmerów)
Przy montażu cokołu należy uwzględnić spadek dachu
Wentylator należy zamontować powyżej strefy zalegania śniegu (min. 40 cm nad połać
dachu)
Montaż wentylatora za pomocą śrub stalowych do cokołu lub innego systemu dedykowanego
przez producenta
Wentylatory należy wyposażyć w przepustnice zwrotne (1) oraz połączyć z instalacją za
pomocą kołnierzy elastycznych (2) uniemożliwiających przenoszenie drgań na instalację

Zdjęcie 1_6

Zdjęcie 1_7

Zdjęcie 1_8

2
1

Montaż wentylatorów poziomych na konstrukcji stalowej przygotowanej przez branżę
konstrukcyjno – budowlaną lub na konstrukcji prefabrykowanej, przygotowanej wg
wytycznych dostawcy systemu zamocowań

Zdjęcie 1_9

1.2 MONTAŻ INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ
Kanały i przewody wentylacyjne
Montaż kanałów wentylacyjnych na konstrukcji prefabrykowanej posadowionej na stopach
plastikowych/stalowych na podkładzie gumowym (1)
Rozstaw podpór konstrukcji wg wytycznych producenta systemu zamocowań
Wszystkie stosowane elementy muszą cechować się odpornością antykorozyjną
Miejscowe ubytki warstwy antykorozyjnej należy zabezpieczyć przy pomocy warstwy
natryskowej cynku
Kanały należy odizolować od profili konstrukcji przy pomocy przekładki gumowej EPDM (2)
Wszystkie profile do wysokości 2m należy zabezpieczyć przy pomocy plastikowych zaślepek
(3)
Zdjęcie 1_10

1.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH
Urządzenia kanałowe
Urządzenia muszą być trwale przymocowane do przegród/konstrukcji budowlanych z
podkładkami antywibracyjnymi, eliminującymi przenoszenie drgań na elementy budowlane
(1)
Połączenie urządzenia z instalacją poprzez elementy elastyczne eliminujące przenoszenie
drgań na instalację
Połączenie urządzenia z instalacją wykonać osiowo
Łączenie kanałów elastycznych z urządzeniem uszczelnić taśmą aluminiową lub za pomocą
dedykowanych obejm dołączanych do urządzenia (2)
Łączenia kanałów elastycznych z przewodami stalowymi uszczelnić taśmą aluminiową
Orientacja urządzenia (pionowa/pozioma) zgodnie z wytycznymi DTR
Zdjęcie 1_10

Urządzenia kasetowe
Urządzenia montowane w sufitach (np. klimatyzatory) należy trwale przytwierdzić do
konstrukcji/przegrody budowlanej i doprowadzić do pozycji poziomej – urządzenie nie może
obciążać konstrukcji sufitu
Zaleca się montaż urządzeń na prętach gwintowanych do przegród poziomych (w zależności
od ich materiału) – uchwyty typu „V” w przypadku blachy trapezowej (1) lub tuleje
kotwiące dla stropów betonowych (2)
Montaż urządzenia poprzez podkładki amortyzacyjne jak dla urządzeń kanałowych (lub w
przypadku mocowania do blachy trapezowej jak poniżej na uchwycie typu „V”)
Zdjęcie 1_10

Zdjęcie 1_11

1.4 MONTAŻ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ
Elementy prefabrykacji

Kanały i przewody należy układać na profilach ze stali ocynkowanej mocowanych do stropu
za pomocą prętów gwintowanych w zależności od materiału przegrody (patrz. Zdjęcie 1_10)
Rozstaw podpór oraz średnice prętów należy dobrać do przekroju i ciężaru kanałów, zgodnie
z wytycznymi producenta systemu zamocowań (np. Walraven)
Zdjęcie 1_12

Zdjęcie 1_13

Kanały wentylacyjne należy łączyć poprzez skręcanie ramek za pomocą śrub (rozmiar
dobrany do wielkości ramki M8 – M10) oraz ściskami po krawędziach zewnętrznych ramek
(ilość ścisków wg wytycznych producenta)
Zdjęcie 1_14

Profile pod kanałami należy montować w pozycji odwróconej (otworem podłużnym do góry) i
zastosować przekładkę antywibracyjną EPDM (w przypadku kanałów izolowanych wełną
mineralną możliwe jest pominięcie przekładki antywibracyjnej po akceptacji przez nadzór
DAAS POLSKA)
W przypadku mocowania kanałów do blachy trapezowej i zastosowania wibroizolatorów przy
mocowaniu typu „V” dopuszcza się rezygnację z przekładki EPDM na profilu po uzyskaniu
akceptacji nadzoru DAAS POLSKA
Uszczelnienie łączenia kanałów na za pomocą samoprzylepnej uszczelki polipropylenowej
Zdjęcie 1_14

Wszystkie uszkodzenia powłoki lakierniczej kanałów powstałe w trakcie transportu/montażu
należy zabezpieczyć miejscowo natryskowo warstwą cynku
Przewody okrągłe spiro należy mocować na obejmach pełnych z przekładką gumową w
rozstawie dobranym przez producenta systemu zamocowań, mocowanie do stropu/dachu
jak w przypadku kanałów prostokątnych
Obejmy należy montować w odległości ≤ 10 cm od elementu końcowego instalacji
Zdjęcie 1_14

Zdjęcie 1_15

Łączenia rur spiro wykonać przy pomocy fabrycznych kształtek i blachowkrętów
Uszczelnienie łączenia rur spiro wykonać odpowiednio dla wskazanej w dokumentacji klasy
szczelności odwołującej się do aktualnej normy PN-EN:
Klasa A – uszczelnienie przy pomocy taśmy aluminiowej
Klasa B – j.w.
Klasa C – uszczelnienie przy pomocy fabrycznych uszczelek lub silikonu
Klasa D – uszczelnienie przy pomocy fabrycznych uszczelek bądź innego rozwiązania
wskazanego przez producenta kanałów
Skrzynki rozprężne, regulatory przepływu, tłumiki itp. muszą posiadać indywidualne
podwieszenia – elementy te nie mogą obciążać konstrukcji rur i kanałów
Skrzynki rozprężne należy montować na kątownikach z wibroizolatorami za pomocą prętów
gwintowanych (zaleca się podwieszenie w 3 pkt umożliwiające wypoziomowanie elementu)
Zdjęcie 1_16

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy trwale uszczelnić wełną lub
w inny sposób wskazany w dokumentacji wykonawczej
Wszystkie przejścia w strefach widocznych/ogólnodostępnych należy wykończyć w sposób
jednorodny z przegrodą
Klapy przeciwpożarowe montowane w przegrodach budowlanych należy zabudować zgodnie
z dokumentacją techniczno – ruchową, materiałem gwarantującym utrzymanie klasy REI
przegrody, w której zabudowano klapę
Kierunek montażu klapy musi umożliwiać bezkolizyjny dostęp do elementów automatyki

1.5 IZOLACJA KANAŁÓW
Wełna mineralna

Dla kanałów wewnątrz pomieszczeń zaleca się stosowanie izolacji z mat wełny skalnej
pokrytej płaszczem z folii aluminiowej oraz warstwą kleju
Przed montażem izolacji należy oczyścić zewnętrzną część kanałów z kurzu i innych
zabrudzeń
Grubość izolacji należy dobrać wg wytycznych projektowych
Izolacja musi przylegać bezpośrednio do powierzchni kanału z pominięciem elementów
montażowych tworząc jednolitą powierzchnię na całej długości (Zdjęcie 1_17)
Łączenia mat wykonać za pomocą taśmy aluminiowej
Zdjęcie 1_17

W przypadku urządzeń regulacyjnych (przepustnice, regulatory, klapy przeciwpożarowe)
izolacja nie może utrudniać funkcjonowania i dostępu do elementów obsługowych i
rewizyjnych (Zdjęcie 1_18, Zdjęcie 1_19)
Przy zamówieniu przepustnic okrągłych należy określić grubość izolacji i dostosować do niej
długość cięgien
Zdjęcie 1_18

Zdjęcie 1_19

W przypadku kanałów o krawędzi poziomej dłuższej niż 500 mm zaleca się dodatkowo
stosowanie gwoździ do izolacji zgrzewanych do kanału (jeżeli projekt nie wskazuje inaczej
dopuszcza się zgrzewanie izolacji wyłącznie od spodu)
Długość gwoździ należy dobrać do grubości izolacji
Gwoździe zgrzewać w rzędach, naprzemiennie w ilości min. 8 szt. / 1m2 , w odległościach ≤ 30
cm od siebie i maksymalnej odległości od krawędzi 20 cm
Zdjęcie 1_20

Zdjęcie 1_21

Zdjęcie 1_22

Kanały na dachu izolować wełną o gęstości min. 50 kg/m3 i grubości zgodnej z dokumentacją
projektową
Izolację kanałów zewnętrznych należy układać bezpośrednio przed montażem płaszcza
zewnętrznego
Zdjęcie 1_22

Kauczuk

Jeżeli projekt nie wskazuje inaczej zaleca się stosowanie maty kauczukowej z warstwą kleju
Krawędzie mat należy połączyć przy użyciu kleju przeznaczonego dla tego typu izolacji lub
zamiennie przy pomocy taśm z kauczuku
Krawędzie wzajemnych łączeń mat sytuować od góry kanału
W przypadku gdy grubość izolacji jest mniejsza niż szerokość ramki kanału, należy ułożyć
matę pomiędzy ramkami kanału i dodatkowo przykryć ramkę paskiem kauczuku o szerokości
min. 5 cm
W przypadku kanałów okrągłych izolację należy układać do obejm, a powstałe przerwy
uzupełnić taśmą kauczukową z klejem
Zdjęcie 1_23

Zdjęcie 1_24

1.6 KANAŁY OGNIOCHRONNE
Kanały obudowane wełną skalną (CONLIT PLUS)
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych określonych w Aprobacie Technicznej
produktu, a do montażu używać wyłącznie produktów dedykowanych dla danego systemu
Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający przeszkolenie przez producenta w
zakresie montażu danego systemu

Wszystkie wzajemne łączenia płyt powinny być uszczelnione za pomocą kleju dedykowanego
dla danego systemu
Płyty Conlit należy mocować do wszystkich ścian kanałów wentylacyjnych za pomocą
gwoździ stalowych jak w przypadku zwykłej izolacji z wełny (patrz Zdjęcie 1_21)
Należy zapewnić ciągłość izolacji na całej długości kanału w danej strefie
Izolacja powinna tworzyć jednolitą powłokę na powierzchni kanału – dla ramek kanałów
wentylacyjnych należy wykonać podłużne wycięcie o szerokości max. 30 mm

Kanały stalowe obudowane płytami Conlit powinny być zabezpieczone przy pomocy
uszczelek ogniowych, odpornych na temp. powyżej 110˚C
Styk połączenia doczołowego płyty z przegrodą budowlaną należy dodatkowo zabudować po
zewnętrznej stronie paskiem płyty o min. przekroju 60 mm x 60 mm i uszczelnić klejem
przewody z czterostronną zabudową przechodzące przez strop należy zabezpieczyć opaską z
płyty o wymiarach 60 mm x 100 mm [wys. x szer.] po obu stronach przegrody
Elementy montażowe muszą gwarantować zachowanie określonej nośności kanału w trakcie
pożaru
Wszystkie widoczne wewnętrzne krawędzie oraz uszkodzenia zewnętrznej powłoki płyt
zamaskować zbrojoną taśmą aluminiową
Zdjęcie 1_25

Zdjęcie 1_26

Zdjęcie 1_27

Zdjęcie 1_28

Kanały z płyt silikatowo – cementowych (PROMAT)
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych określonych w Aprobacie Technicznej
produktu, a do montażu używać wyłącznie produktów dedykowanych dla danego systemu
Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający przeszkolenie przez producenta w
zakresie montażu danego systemu
Należy pamiętać o maksymalnych przekrojach kanałów dopuszczanych przez producenta
Dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji wykonanej z płyt PROMAT wynosi -500 Pa do
+500 Pa
Wzajemne łączenie płyt wykonać za pomocą zszywek, gwoździ i wkrętów o parametrach
określonych w Aprobacie i dodatkowo obudować paskiem z płyt o szerokości min. 30 mm
Łączenia dodatkowo uszczelnić za pomocą kleju dedykowanego dla stosowanego systemu
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć opaską z płyty o
przekroju min. 60 mm x 60 mm

Zdjęcie 1_29

Zdjęcie 1_30

Zdjęcie 1_31

Zdjęcie 1_32

Zdjęcie 1_33

2. KLIMATYZACJA
2.1 INSTALACJA FREONOWA
Instalacje należy wykonywać z rur miedzianych nieizolowanych zgodnych z normą
PN-EN 12735
Dopuszczalne jest stosowanie miedzi miękkiej do średnicy 7/8” włącznie, wszystkie
instalacje o większej średnicy stosować z rur miedzianych w sztangach
W instalacjach stosować wyłącznie fabryczne kształtki
Wszystkie materiały oraz technologie dostosować do wymogów projektowych
Nie stosować rur preizolowanych w piance polietylenowej jeśli projekt nie wskazuje inaczej
Urządzenia łączyć z instalacją za pomocą gwintowanych złączek kielichowych

Zdjęcie 2_1

Do montażu stosować obejmy dla instalacji chłodniczych wyposażone w przekładkę blokową
z pianki kauczukowej
Krawędź przekładki łączyć z izolacją za pomocą kleju dedykowanego dla danego typu
izolacji
W przypadku instalacji wykonanych z miedzi miękkiej stosować rozstaw zawiesi ≤ 1m
Dopuszcza się stosowania obejm z przekładką gumową, po uzyskaniu akceptacji Nadzoru
Daas
Nie dopuszcza się mocowania obejm „na izolację” lub obejm bez przekładki bezpośrednio
na rurę (patrz Zdjęcie 2_3)
W przypadku obejm z przekładką gumową konieczne jest izolowanie obejm materiałem
jednorodnym z izolacją
Izolację obejm wykonać w formie tzw. „beczek” (patrz Zdjęcie 2_4 i Zdjęcie 2_5)
Zdjęcie 2_2

Zdjęcie 2_3

Zdjęcie 2_4

Zdjęcie 2_5

Przed przystąpieniem do izolacji należy wykonać próbę szczelności układu z
wykorzystaniem azotu – ciśnienie próbne zgodne z maksymalnym ciśnieniem wskazanym
przez producenta urządzeń
Izolację przewodów wykonać z otulin z pianki kauczukowej
Wzajemne krawędzie otulin łączyć za pomocą kleju lub taśmy kauczukowej z klejem
Grubości izolacji przyjmować zgodnie z wartościami projektowymi i DTR producenta
urządzeń klimatyzacyjnych
Zdjęcie 2_6

Zdjęcie 2_7

Zdjęcie 2_8

Rączki zaworów zdemontować, a trzpienie przykryć izolacją
Rączki przymocować do instalacji za pomocą opaski elektrycznej w miejscu montażu zaworu
(patrz Zdjęcie 2_9)
Przewody sterujące prowadzić w rurkach plastikowych równolegle do przewodów instalacji
freonowej
Rurki mocować do konstrukcji instalacji freonowej za pomocą uchwytów elektrycznych lub
opasek (patrz Zdjęcie 2_10, Zdjęcie 2_11)
Nie mocować rurek elektrycznych bezpośrednio do instalacji freonowej
Zdjęcie 2_9

Zdjęcie 2_10

Zdjęcie 2_11

Instalacje dla jednostek ściennych w miejscach widocznych prowadzić w bruzdach lub
wewnątrz ścian lekkich
W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo dla jednostek ściennych w miejscach
widocznych przewody układać w zamkniętych korytach PCV
Dla instalacji prowadzonych w miejscach niewidocznych/bruzdach dopuszcza się stosowanie
przewodów miedzianych preizolowanych
Zdjęcie 2_12

Zdjęcie 2_13

2.2 INSTALACJA SKROPLIN
Jeżeli projekt nie przewiduje innego rozwiązania, przewody odprowadzenia skroplin
wykonać z przewodów PVC klejonych na zimno (np. Nibco)
Należy dążyć do zapewnienia grawitacyjnego odprowadzenia skroplin na całej długości
instalacji
W przypadku braku możliwości grawitacyjnego spływu należy wyposażyć instalację w
pompkę skroplin montowaną bezpośrednio na wypływie z urządzenia lub tacy skroplin
Przewody instalacji skroplin podwieszać za pomocą obejm i prętów gwintowanych
Rozstaw zawiesi dla przewodów DN15 – DN32 ≤ 1 m
Instalacji skroplin nie należy podwieszać bezpośrednio do przewodów instalacji freonowej
W pomieszczeniach w których może dochodzić do roszenia się instalacji skroplin należy
przewody zaizolować otulinami kauczukowymi jak w przypadku instalacji freonowej
Każde wpięcie instalacji skroplin do pionu kanalizacyjnego należy wyposażyć w syfon
Zdjęcie 2_14

Zdjęcie 2_15

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
3.1 PRZEWODY STALOWE
Instalacje wodociągowe dla celów bytowych wykonywać z przewodów stalowych
ocynkowanych łączonych za pomocą złączy gwintowanych/kołnierzowych lub zaciskanych
(patrz Zdjęcie 3_1)
Przewody wodociągowe dla celów p.poż. łączyć przez gwintowanie lub za pomocą złączek
rowkowanych np. Victualic (patrz Zdjęcie 3_2)
Grubość ścianek przewodów dobrać zgodnie z normą wskazaną w dokumentacji
projektowej

Zdjęcie 3_1

Dla przewodów oraz złączek instalacji wody bytowej należy przedstawić Atest Higieniczny
PZH
Złączki rowkowane dla systemu dystrybucji wody pożarowej muszą posiadać dokument
potwierdzający możliwość stosowania w instalacjach pożarowych
Zdjęcie 3_2

3.2 PRZEWODY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych należy wykonywać z rur stabilizowanych PP
łączonych przez zgrzewanie lub gwintowanie (patrz Zdjęcie 3_3)
Jeżeli projekt nie wskazuje inaczej instalacje w zabudowach i bruzdach wykonać z rur
warstwowych PEX łączonych przez zaciskanie (patrz Zdjęcie 3_4)
Zdjęcie 3_3

Zdjęcie 3_4

3.3 IZOLACJA
Jeżeli projekt nie wskazuje inaczej izolacje przewodów wodociągowych wykonywać z otulin
z pianki polietylenowej łączonych przez klejenie lub za pomocą taśmy dedykowanej przez
producenta izolacji
Dla izolacji rurociągów należy stosować gotowe kształtki z pianki
Należy unikać łączenia otulin za pomocą spinek (patrz Zdjęcie 3_6)
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów izolacyjnych o właściwościach
nierozprzestrzeniających ognia
Zdjęcie 3_5

Zdjęcie 3_6

Dla przewodów układanych w bruzdach ściennych i posadzkach stosować otulinę z pianki w
płaszczu z folii polietylenowej np. Tubolit, w kolorach dostosowanych do rodzaju instalacji
(woda zimna – niebieska, woda ciepła – czerwona)
Zdjęcie 3_7

Zdjęcie 3_8

3.4 MONTAŻ ARMATURY I URZĄDZEŃ
Wszystkie elementy armatury regulacyjnej/odcinającej m.in. zasuwy, zawory, filtry muszą
być zamontowane w taki sposób, aby nie obciążały instalacji
Montaż elementów gwintowanych/kołnierzowych nie mogą ograniczać możliwości
demontażu
Armaturę należy montować za pomocą konsol ściennych lub prętów gwintowanych
Zdjęcie 3_9

Zdjęcie 3_10

4. KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA
4.1 UKŁADANIE PRZEWODÓW POD POSADZKĄ
Dla przewodów układanych w wykopach należy sporządzić dokumentację geodezyjną
zawierającą dokładny pomiar rzędnych oraz pomiar sytuacyjny przewodów,
potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
Przewody należy układać z wymaganym spadkiem na podsypce piaskowej
Przed wykonaniem zasypki i zagęszczeniem należy przeprowadzić próbę szczelności
połączeń przez zalanie
Wszystkie przejścia przewodów przez fundamenty zabezpieczyć rurami osłonowymi ze stali
czarnej o średnicy 2 x DN przewodu (patrz Zdjęcie 4_2)
Zdjęcie 4_1

Zdjęcie 4_2

Włączenia przewodów kanalizacyjnych do studzienek z tworzyw sztucznych wykonać za
pomocą wkładek in situ
Zdjęcie 4_3

Włączenia przewodów do studzienek z kręgów betonowych wykonać za pomocą kołnierzy PE
uszczelnionych zaprawą szybkowiążącą
Zdjęcie 4_4

Dla uszczelnienia przejść przewodów przez ławy fundamentowe stosować łańcuchy
uszczelniające
Zdjęcie 4_5

4.2 MONTAŻ PRZEWODÓW NAD POSADZKĄ
4.3 WPUSTY PODŁOGOWE I REWIZJE
4.4 PRÓBY SZCZELNOŚCI

5. KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 SYSTEM POD/NAD – CIŚNIENIOWY
5.2 WPUSTY DACHOWE
5.3 IZOLACJA

6. INSTALACJE GRZEWCZE
6.1 PRZEWODY STALOWE
6.2 PRZEWODY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
6.3 GRZEJNIKI POMIESZCZENIOWE
6.4 PROMIENNIKI
6.5 KURTYNY POWIETRZNE I APARATY GRZEWCZE
6.6 CENTRALE WENTYLACYJNE
6.7 IZOLACJA

7. PRZEJŚCIA P.POŻ.

8. PŁASZCZE ZEWNĘTRZNE
Płaszcz zewnętrzne wykonywać z kopertowanej blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej
Grubość blachy zgodnie z wytycznymi projektowymi, minimalna grubość blachy dla kanałów
wentylacyjnych 0,7 mm oraz 0,6 mm dla przewodów okrągłych
Płaszcz łączyć za pomocą nitów lub ocynkowanych wkrętów samowiercących z gumową
podkładką
Płaszcz na kanałach wentylacyjnych układać na zakład z felcem i uszczelnić silikonem
bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV i czynników zewnętrznych
(patrz Zdjęcie 9_1 i Zdjęcie 9_2)
Górną płaszczyznę płaszcza łączyć na rąbek z tzw. zamkiem ze spadkiem
jedno/dwustronnym zapobiegającym zaleganiu opadów (patrz Zdjęcie 9_3)
Zdjęcie 9_1

Zdjęcie 9_2

Zdjęcie 9_3

Zdjęcie 9_4

Zdjęcie 9_5

Zdjęcie 9_6

Płaszcz na podstawach dachowych wykonać z wywinięciem pod spód zabezpieczając przed
zamoknięciem izolacji od zalegającego śniegu
Zdjęcie 9_6

Zdjęcie 9_7

Płaszcz nie może ograniczać dostępu do elementów regulacyjnych i pomiarowych
Dla elementów wymagających obsługi zaleca się wykonanie rewizji umożliwiających
swobodny dostęp i zabezpieczające przed opadami
Rewizje wykonać jako przesłony wsuwane (patrz Zdjęcie 9_9) lub przykręcane
zabezpieczone kapinosem (patrz Zdjęcie 9_10)

Zdjęcie 9_8

Zdjęcie 9_9

Zdjęcie 9_10

Należy unikać przeprowadzania przewodów elektrycznych przez powierzchnię płaszcza
Zdjęcie 9_11

Przewody okrągłe blachować na zakład z felcem jak w przypadku kanałów prostokątnych
Łączenie podłużne płaszcza lokalizować od spodu
Wszystkie łączenia uszczelnić silikonem odpornym na promienie UV i czynniki atmosferyczne
Płaszcz na kolanach i łukach wykonywać w postaci segmentów
Zdjęcie 9_12

Zdjęcie 9_12

Zdjęcie 9_13

Zdjęcie 9_14

Armaturę hydrauliczną oraz elementy automatyki na rurociągach zabudować w postaci tzw.
„beczek” (patrz Zdjęcie 9_15)
Dla elementów wymagających dostępu stosować klamry umożliwiające łatwy dostęp
(patrz Zdjęcie 9_16)
Zdjęcie 9_15

Zdjęcie 9_16

Zespoły armatury oraz automatyki zlokalizowane na zewnątrz urządzeń obudować osobno
zapewniając łatwy dostęp serwisowy oraz eksploatacyjny
Zabudowy muszą być bezpieczne dla użytkownika i nie mogą posiadać żadnych ostrych
krawędzi mogących grozić skaleczeniem

Zdjęcie 9_17

Zdjęcie 9_18

Płaszcz dla instalacji zlokalizowanych wewnątrz, nienarażonych na działanie czynników
atmosferycznych wykonywać bez uszczelnienia silikonem
Nie wykonywać płaszcza na elementach złącznych – kołnierze/śrubunki oraz elementach
pomiarowych – manometry/termometry

Zdjęcie 9_19

Zdjęcie 9_20

