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ELŐZMÉNYEK 

A Hartmann Építész Kft. megbízása alapján készítettük el Pannonhalma, Petőfi S. u. 
9. Hrsz.: 469/4 meglévő épület rekonstrukciójával és új funkciók kialakításával 
kapcsolatos kiviteli dokumentáció épületgépész tervfejezetét.  
Tervezési határok 
A tervezési feladat kiterjed az telekhatártól az alábbi gépészeti szakági 
végfelhasználókig. 
- kommunális szennyvízelvezetés 
- kommunális vízellátás  
- komfortfűtés 
- komfortszellőzés (WC, Fürdő ) 
A tervezendő hőszivattyúk esetében a hőszivattyú szonda oldali, primer 
vezetékrendszere és szerelvényei nem részei a tervezési feladatnak. 
Épület 
Az épület alagsori, földszinti és emeleti szintből áll.  
Az épület korábban szolgabírói, majd többlakásos házként működött. Jelenlegi 
tervezett beruházásban, az energetikai korszerűsítés mellett, a rekonstrukció során 
az épület terei új funkciókat nyernek, melyek, fsz –i területen kávézó, iroda, tárgyaló 
míg az emeleti részen csapdaház funkció fog működni. 
Alapadatok 
- Téli méretezési külső hőmérséklet és relatív páratartalom: Tk=-15°C; φ=80% 
- Nyári méretezési külső hőmérséklet és relatív páratartalom: Tk=+35°C; φ=40% 
- Téli méretezési belső hőmérséklet: 
Helyiségek: +20°C 
Személyzeti zuhanyzó: +24°C 
Páratartalom tartására nincs előírás. 
 

VÍZELLÁTÁS 

Ivóvízellátás 
Rendszer 
A kommunális igényeket kiszolgáló ivóvíz az ingatlanra közterületről a Petőfi Sándor 
utcai gerincvezetékről meglévő leágazó vezetékkel biztosítható. A telekhatáron belül 
terv szerint telepítendő, a szabvány szerint kialakítandó vízóra akna, melybe NA 25 
és Qn=3,5 m3/h MOM MNK 7704 típusú ivóvíz fogyasztásmérő telepítendő, a terven 
szereplő szerelvénysorral. Az ivóvíz az épületbe térszint alatt a gépészeti 
helyiségébe lép be az épületbe ( D32x3,0 KPE). A vezetékszakaszt az épületbe 
történő beállást követően el kell látni központi szakaszoló golyóscsappal. Az 
épületen belül az ivóvíz vezetékbe Honeywell F76S, DN32 típusú központi, 
visszamosható szűrő egység építendő be. Az épület használati melegvíz ellátó 
berendezéseinek megvédése érdekében vízkőkiválás megakadályozására, a 
használati melegvíz ág hidegvíz oldalára 1 db BWT Maxi-CWG egyoszlopos 
automata ioncserés vízlágyító berendezést kell telepíteni. 
Vezeték-hálózat 
- A térszint alatti épületen kívüli vezetés esetén alkalmazandó csőanyag KPE  
SDR/11 PE 100 típusú csővezeték, eltakart helyeken hegesztett csőkapcsolatokkal 
kialakítva, aknában és az épületben menetes idomokkal szerelve.  
- Az épületen belüli térszint alatti vízvezeték-hálózat anyagminősége Uponor Uni 
ötrétegű műanyag csővezeték szabadon, falszerkezetben és beton alzatban vezetve.  
 - A berendezések bekötése flexibilis fémhálós burkolatú, ivóvízre és melegvízre ( 
max. +60 °C – ig ) minősítéssel rendelkező, csatlakozó csövekkel tervezett, melyek 
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maximális hossza, nem haladhatja meg az 1,0 m  - t. A flexibilis csatlakozó 
vezetéknek a tartalék elzáró szerelvénytől a készülék bekötésig folytonosnak kell 
lennie, azon toldás nem alkalmazható.  
 

KPE SDR11/PE100 (P16) nyomócső       

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

20  20 3 14 0,16  
25  25 3 19 0,21  
32  32 3 26 0,28  
40  40 3,7 32,6 0,43  
50  50 4,6 40,8 0,67  
63  63 5,8 51,4 1,06  
75  75 6,8 61,4 1,48  

 
 

Uponor (Unicor) Unipipe (ötrétegû) csövek     

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

14*2  14 2 10 0,09 1,20 
16*2  16 2 12 0,12 1,20 
18*2  18 2 14 0,13 1,30 
20*2,25 1/2 20 2,25 15,5 0,18 1,30 
25*2,25 (2,5 is?) 3/4 25 2,25 20,5 0,24 1,50 
32*3 1 32 3 26 0,32 1,60 
40*4 5/4 40 4 32 0,51 1,70 
50*4,5 6/4 50 4,5 41 0,74 2,00 

 
A szabadon vezetendő vezetékhálózat rögzítése gumibetétes csőbilincses 
rögzítőrendszerrel építendő ki (  Hilti ). 
A vezetékhálózat hőszigetelése egységesen 9 mm SH/Armacell zártcellás 
hőszigetelés. 
Szerelvények, berendezési tárgyak 
A mosdó csaptelepek egykaros kerámia betétes kivitelűek, Mofém Junior Eco 
típusúak. A zuhany-csaptelep keverőszelepes Mofém Junior Eco. 
A WC-egységek öblítése Geberit Duofix II típusú falsík előtti öblítőtartállyal 
tervezettek, melyeket kettős öblítésű Geberit KO anyagú nyomólappal. kell ellátni a 
takarékos vízfogyasztás érdekében  
A vizeldék Geberit UR50 típusúak hálózati árammal működőek. A vizelde válaszfalak 
Geberit gyártmányú trapéz alakúak. 
A falikutaknál felszerelt hideg és melegvizes kifolyószelepek tömlővéges kivitelűek, 
légbeszívó szeleppel ellátottak. A mosdó helyiségek be mosdónként tükör, 
szappanadagoló valamint csoportonként papír kéztörlő adagoló és rögzített 
szemétkosár telepítendő. 
A szaniter berendezési tárgyak a vonatkozó gépész és építész terveknek 
megfelelően alakítandók ki.  
Nyomáspróba 
A nyomáspróba célja, hogy ellenőrizzük a csővezetékek és csőkötések tömörségét 
(a tömítettség ellenőrzése szemrevételezéssel történik), ezzel egyidejűleg a 
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csőkötések erőzáróságát is. A nem megfelelően összeillesztett idomok kötésénél a 
nyomáspróba során szivárgás tapasztalható, így a nem megfelelő kötés azonnal 
felismerhető. 
A nyomáspróba elvégzésére, a DIN 1988 2. része (DIN 1988 Teil 2.) szerinti 
előírások a mérvadóak. A teljesen kiépített csővezeték hálózatot, a nyomáspróba 
előtt nem szabad elfedni (bevakolni, elrabicolni stb.). 
A mérőműszert a csőhálózat legalacsonyabb pontjához kell csatlakoztatni. A 
nyomáspróbához csak olyan mérőműszert (manométert) alkalmazzunk, amelynek 
skáláján a 0,1 bar-os nyomáscsökkenést is pontosan le lehet olvasni. 
Fém csővezeték hálózatok nyomáspróbája 10 percig tart. A megengedett üzemi 
nyomás másfélszeresét kell létrehozni próbanyomásként (15 bar). Nagyobb 
hőmérséklet különbségek esetén (>= 10 K), a próbanyomás elérése után 30 perces 
várakozási időt kell alkalmazni. A vizsgálat ideje alatt nem eshet a próbanyomás 
értéke, illetve tömítetlenségek nem fordulhatnak elő. 
A csőhálózat átmosatása 
A nyomáspróba elvégzése után, a hidegvízhálózatot alaposan át kell mosatni. 
A DIN 1988. 2 részének (DIN 1988. Teil 2.) megfelelően a hagyományos 
hidegvízhálózatokat (horganyzott acélból vagy rézből) mindenképp át kell mosatni 
levegő-víz keverékével. 
Használati melegvíz-ellátás 
Rendszer 
A használati melegvíz előállítása az egyes funkcióknak és azok térbeli 
elkülönülésének megfelelően több helyen és módon tervezett. 
1.) A fsz – i előtérből nyíló vizesblokkok részére a tervezett gépházon belül tervezünk 
kialakítani a melegvíztermelést. Ide 1 db Hajdú ZE 150 - es típusú V=150 literes 
elektromos melegvíztárolót tervezünk elhelyezni. 
Az előállítandó használati melegvíz maximális hőmérséklete Thmv=50°C. 
A használati melegvíz csapolók távolsága miatt, a rendszerhez cirkulációs hálózatot 
nem kell kiépíteni. 
2.). A fsz – i kávézó vizesblokkok részére a tervezett kávézó tárolón belül tervezünk 
kialakítani a melegvíztermelést. Ide 1 db Hajdú ZE 150 - es típusú V=150 literes 
elektromos melegvíztárolót tervezünk elhelyezni. Ide 1 db Hajdú ZE 150 - es típusú 
V=150 literes elektromos melegvíztárolót tervezünk elhelyezni. 
Az előállítandó használati melegvíz maximális hőmérséklete Thmv=50°C. 
A használati melegvíz csapolók távolsága miatt, a rendszerhez cirkulációs hálózatot 
nem kell kiépíteni. 
Vezeték-hálózat 
Megegyezik az ivóvíznél leírtakkal. 
Nyomáspróba 
Megegyezik az ivóvíznél leírtakkal. 
 

CSATORNÁZÁS 

Rendszer 
Az épületen belül keletkező kommunális jellegű szennyvizeket a vízvételi helyektől 
gravitációsan vezetjük el. A gravitációs lefolyóvezetékek minimális lejtése 0,6 %.  
Az épületből történő kilépést követően a kommunális jellegű szennyvizeket 
tisztítóaknákon keresztül gravitációsan kell az épületen kívül összegyűjteni, a 
Ságvári utca felöli oldalon, és a telekhatáron kívüli külső közműhálózatba vezetni.  
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Vezeték-hálózat 
A gravitációs szennyvíz lefolyóhálózat épületen belüli szakaszai padozat alatti 
vezetés és padozat feletti vezetés esetén KA-PVC és KG-PVC csőből és idomokból 
építendő ki. Megjegyzés: más gyártók szerint a megfogási távolság a külsõ átmérõ 
10-szerese  
 

PVC és KG-PVC lefolyócsövek         

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

32  32 1,8 28,4 0,56 0,50 
40  40 1,8 36,4 0,71 0,50 
50  50 1,8 46,4 0,89 0,50 
63  63 1,8 59,4 1,19 0,50 
110 SDR 51 110 2,2 105,6 2,45 0,70 

       

110 
DIN19534 

(SDR41/SN4) 
110 3 104 1,50 0,70 

125 
DIN19534 

(SDR41/SN4) 
125 3 119 1,72 0,90 

160 
DIN19534 

(SDR41/SN4) 
160 3,6 152,8 2,64 1,25 

 
Szerelvények, berendezési tárgyak 
A fajance berendezési tárgyak Alföldi Saval típusúak. 
A WC csészék függesztett kivitelűek és mélyöblítésűek. 
A zuhanytálcák acéllemez anyagúak és, csúszásmentes felületkiképzéssel ellátott 
kivitelűek.  
Üzembe helyezés, szivárgás vizsgálat 
Mivel az szennyvíz elvezető rendszerben felléphet mind túlnyomás mind vákuum, 
feltétlenül szükséges a szivárgási teszt elvégzése. 
Le kell zárni minden egyes PVC rendszer kivezetését, majd feltölteni a rendszert 
vízzel, minimum a legalsó pont +1,0 m magasságig. 
Ellenőrizni kell a szivárgást a csatlakozásoknál. A vizsgálat végén szabaddá kell 
tenni a kivezetéseket. A térszint alatti eltakarás csak a sikeres szivárgás vizsgálat 
után végezhető. 
 

FÖLDGÁZ ELLLÁTÁS 

Rendszer 
Az új fogyasztói vezetékházat építése csak jogosultsággal rendelkező tervező által 
készített és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által jóváhagyott engedélyes tervek 
alapján végezhető. 
Az ingatlan rendelkezik kiépített D32 KPE/ SDR 11 földgáz csatlakozó vezetékkel.  
A csatlakozó hálózat nyomásfokozata 3,0 bar. 
Bontás 
A meglévő földgáz fogyasztói hálózatot teljes mértékben korábban elbontásra került. 
Építés 
Az épület belső fogyasztói hálózata is 30– os hálózat lesz. 
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Az új, kiépítendő fogyasztói hálózat csak a fűtési melegvíz előállítására szolgáló 
Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán ( Qn=12-45 kW;Vmax=4,76 

m³/h; ∅80/125;) ellátására szolgál. 

A Szolgáltató által kiépítendő D32 KPE-1” acél Kögáz felálláshoz, csatlakozik a 
felújítandó épület utcafronti homlokzata előtt a parkolónál V-6 előkerti szekrénybe 
szerelendő G-6 lemezházas gázmérő és az EKB-10/G53 (Pbe=3,0 bar; Pki=30 mbar 
) gáznyomáscsökkentő.  
Az gázfodadótól a fogyasztói vezetéket térszint alatt kell az épület oldalfalára 
merőlegesen vezetni Ø 32x3,0  PE 80 SDR 11 vezeték. Az épülethez történő felállást 
követően PE-Cu átmeneti idom beépítésével kell a fogyasztói vezetéket a terv 
szerinti nyomvonalon szabadon vezetni Ø 28x1,5 mm keresztmetszetű réz 
csővezetékkel. Az épületbe történő belépésnél a falszerkezeten történő átvezetés 
védőcsőben történhet. A fsz – i gépészeti térbe kerül elhelyezésre az épület fűtési 
rendszereinek ellátását biztosító Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs 

gázkazán ( Qn=12-45 kW;Vmax=4,76 m³/h; ∅80/125;) kondenzációs falikazán. A 

kondenzációs kazánra 1” – os gáz-gömbcsapon keresztül kell csatlakozni.  
A kondenzációs gázkazán elhelyezésnél be kell tartani a berendezés telepítési 
előírásait és az abban foglalt elektromos védettségi határokat. 
A berendezés gázvezeték csatlakozási mérete 1”. 
A kazán égéstermék élvezetését és légnyerését, koncentrikus (cső a csőben) 
rendszerű, Viessmann (gyári) gyártmányú, 80/125 mm – es méretű, függőleges 
nyomvonal vezetésű, égéstermék elvezető-légnyerő rendszerrel kell kiépíteni. 
A zárt égésterű készülék, a szükséges égési levegőt önálló légbevezető és 
égéstermék elvezető elemen keresztül, a készülékek forgalmazója által 
rendszerelemként biztosított elemekből kell kialakítani, a gyártóművi 
rendszertelepítési előírások szerint. A kazánból az égéstermék ventilációval távozik, 
ugyanígy ventilációval kerül beszívásra az égési levegő is. Az égéstermék kivezetés 
és a légnyerés azonos szélviszonyok hatása alatt állnak.  
Vezeték hálózat 
A szekrényben a mérő előtti kötések Ø 28x1,5 rézcsővel építendők ki préskötéses 
kapcsolatokkal. Az épületen belül a fogyasztói gázvezetéket Ø 28x1,5 rézcsővel, 
préskötéses kapcsolatokkal kell kiépíteni. Vezetékhálózat rögzítése gumibetétes 
csőbilincses rögzítő rendszerrel építendő ki (Hilti). 
 

Megjegyzés: rézcsõ megfogási távolságok a DIN 
1786 és 1754 szerint 

  

       

Rézcsövek             

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

6*1  6 1 4 0,14  
8*1  8 1 6 0,20  
10*1  10 1 8 0,25 0,50 
12*1  12 1 10 0,31 0,50 
15*1  15 1 13 0,39 1,00 
18*1 1/2 18 1 16 0,48 1,00 
22*1 3/4 22 1 20 0,59 1,50 
28*1,5 1 28 1,5 25 1,11 1,50 
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A gázfogyasztó berendezések csatlakozásánál az épületen belül a terveknek 
megfelelő szerelvénycsoport építendő ki.  A berendezési tárgyak bekötővezetékei 
fém bordázatú, flexibilis, bizonylatolt gázcső, menyek maximális hossza nem 
haladhatja meg  a 1,5 m – t. 
Nyomáspróba 
A Gázhálózat a vonatkozó GMBSZ és a helyi Szolgáltató érvényben levő előírásai 
alapján alakítandó ki. 
Az elkészült és összefüggően összeszerelt gázvezetéket, a kiépítendő 1” – os Kögáz 
felállástól, a telepítendő fogyasztó berendezés 1” - os szakaszoló gáz-
gömbcsapjával bezárólag, az MSZ 11413/1977 szabvány, illetve Égáz-Dégáz 
Földgáz Elosztó Zrt. Technológiai utasítása alapján szilárdsági és tömörségi 
vizsgálatnak kell alávetni. A nyomáspróbához szükséges csatlakozó csonkok 
gáztömören zárható kivitelűek legyenek.  A szilárdsági és a tömörségi nyomáspróbát 
hagyományos nyomáspróbázó készülékkel kell elvégezni.   
Szilárdsági nyomáspróba mértéke és időtartama: 
Legnagyobb üzemi nyomás a fogyasztói hálózaton MOP=0,03 bar 
Ebben az esetben a szilárdsági nyomáspróba mértéke STP=1,0 bar 
Időtartama: az állandósult állapot elérését követően 15 min. 
Az 15 min. megfigyelési idő alatt a megengedettnél nagyobb nyomáscsökkenés, 
illetve tömörtelenség nem lehet. 
Tömörségi nyomáspróba mértéke és időtartama: 
Legnagyobb üzemi nyomás a fogyasztói hálózaton MOP=0,03 bar 
Ebben az esetben a tömörségi nyomáspróba mértéke = 0,15 bar 
Időtartama ( az állandósult állapot elérését követően ): 15 min. 
A nyomáspróba közege: levegő, vagy nitrogén. 
A nyomáspróba időpontját a vizsgálat megkezdése előtt 3 nappal az FŐGÁZ Zrt.-nek 
be kell jelenteni.  
 

FŰTÉS 

Alapadatok 
- Téli méretezési külső hőmérséklet és relatív páratartalom: Tk=-15°C; φ=80% 
- Téli méretezési belső hőmérséklet: 
Helyiségek általánosan: +20°C 
Szociális blokk( öltöző, fürdő ): +24°C 
Raktárak : +16 °C 
Páratartalom tartására nincs előírás. 
Az épület számított méretezési fűtési hőszükséglete: 24,0 kW. 
Rendszer 
Az épület fűtési hőenergia ellátását a megbízóval egyeztetetten, a fsz – i gépészeti 
térbe kerül elhelyezésre az épület fűtési rendszereinek ellátását biztosító Viessmann 
Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán ( Qn=12-45 kW;Vmax=4,76 m³/h; 

∅80/125;).   

A fűtési rendszer, változó nyomású zárt tágulási tartállyal tervezendő. 
A fűtési rendszer, 1 db Flamco Flexcon C típusú változó nyomású zárt tágulási 
tartállyal rendelkezik ( V=50 liter ).  
A kazán és a hidraulikai váltó közti fűtési rendszer keringtetésére 1 db Grundfos 
Magna 3 25/80 (Q=2,0 m³/h; H=5,0 m) fűtési keringtető szivattyút kell beépíteni. A 
Sinus 120/80 tpíusú hidraulikai váltót követően a szekunder oldalon az emeleti 
radiátoros fűtési körök ellátására 1 db Grundfos Magna 3 25/80 (Q=0,70 m³/h; H=5,0 
m) fűtési keringtető szivattyút kell beépíteni. 
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A fsz – i szekunder területre, a padlófűtési körök ellátására 1 db Grundfos Magna 3 
32/120 (Q=2,0 m³/h; H=8,0 m) fűtési keringtető szivattyút kell beépíteni, melyhez a 
folyamatos Tpfe=35°C – os előremenő fűtővízhőmérséklet biztosításához VRG 131, 
DN32; + Ara 661 hajtóművel ellátandó háromjáratú motoros keverőcsapot kell 
beépíteni, melyet a Viessmann hőszivattyú automatika vezérel.  
Az emeleti helyiségek fűtését biztosítandó Dunaferr Lux Uni típusú beépített 
szelepes kompakt acéllemez lapradiátorok. A radiátorokhoz tartozó termosztatikus 
radiátorszelep fejek Heimeier – V exakt típusú kialakításúak. A helyiséghőmérséklet 
szabályzása radiátorok esetében helyiségenként a beépített termosztatikus 
szelepfejekkel valósul meg. 
A fsz – i helyiségekben, az egyes padlófűtési körökön keresztüli helyiséghőmérséklet 
szabályzásra, terv szerint, a helyiségekbe telepítendő UPONOR SMATRIX SPACE 
PLUS T-168 szobatermosztátról tervezett. 
A fsz – i tárgyaló helyiségben az építtető kérésének megfelelően elhelyezésre kerül 1 
db Qmax=5,0 kW hőteljesítményű, fatüzeléses, nyílt égésterű, kéményes kandalló. A 
kandalló égéstermék elvezetésére a meglévő 200x200 mm keresztmetszetű 
kéménykürtőt ki kell bélelni Ø130 mm keresztmetszetű szigetelt, Panol EKR, KO 
kéményt. A kémény alsó tisztítónyalása a kandalló felállítási helyiségében míg a 
felső tisztítónyílása a padlástérben lesz kialakítva. A kandalló az égési levegőt a 
felállítási helyiségből a külső nyílászáróba építendő AERECO EFA 581 típusú 
légbevezető elemen keresztül nyeri. A légbevezető elemet a légbevezetés folymatos 
biztosítása érdekében eltakarni TILOS!  
Vezeték-hálózat 
A gépészeti téren belüli a szabadon szerelt fűtési csővezeték anyaga ( Geberit 
Mapress ) szénacél( kívül horganyzott)  cső.  
A csővezeték-hálózat rögzítése gumibetétes csőbilincses rögzítési rendszerrel 
történik, függesztőszáras és C-sines tartózással kialakítva ( HILTI rendszer ). 
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A hőleadókat ellátó fűtési ágvezetékeket az alapvezetékről kötött falba süllyesztett 
Uponor osztógyűjtő szekrényekről ellátni. A padozatban vezetendő fűtési csővezeték 
anyaga Uponor-Unipipe melyet a hőtágulás felvétele és diszkomfort 
megakadályozása miatt 4 mm  - es hőszigetelésben kell vezetni. 
Az egyes radiátorok csatakozó csőkeresztmetszete D16x2,0 ötrétegű 
műanyagcsőből építendő ki. 
A pallófűtési rendszerek csővezetéke Uponor-Unipipe D16x2,0 mm keresztmetszetű. 
 

Uponor (Unicor) Unipipe (ötrétegû) csövek     

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

14*2  14 2 10 0,09 1,20 
16*2  16 2 12 0,12 1,20 
18*2  18 2 14 0,13 1,30 
20*2,25 1/2 20 2,25 15,5 0,18 1,30 
25*2,25 (2,5 is?) 3/4 25 2,25 20,5 0,24 1,50 
32*3 1 32 3 26 0,32 1,60 
40*4 5/4 40 4 32 0,51 1,70 
50*4,5 6/4 50 4,5 41 0,74 2,00 

Nyomáspróba 
Az elkészült csővezeték-hálózat vízzel történő nyomáspróbája a következő 
szabályok figyelembevételével történik: 
"A fűtési rendszert olyan próbanyomással kell tesztelni, ami a hálózatban uralkodó 
össznyomásnak 1,3-szorosa, de legalább 1 bar-ral több annál ( jelen esetben 3,0 
bar). 
Közvetlenül a hidegvizes nyomáspróba után kell felmelegíteni a rendszerben 
található vizet várható legmagasabb üzemi hőmérsékletre, majd az ellenőrzést ezzel 
is el kell végezni, hogy a hálózat a maximális hőmérsékletű közeg esetén is tömör 
marad-e." 
 



 10 

SZELLŐZÉS 

Rendszer 
WC - k 
A WC helyiségek önálló, gépi légelvezetést kapnak. Az elvezetett levegő 
mennyisége -60 m3 /h, WC. A levegő elvezetése helyiségenként telepített Airvent 
Limodor centrifugál helyiségszellőztető ventillátorral tervezett. Az Airvent Limodor 
centrifugál helyiségszellőztető ventillátorok légcsatornához csatlakoztatandók, majd 
a tetőn történő átvezetést követően Lindab HN100 kifúvófejen keresztül a szabadba 
vezetik az elhasznált levegőt. 
A levegő pótlása a nyílászárókba építendő átszellőző elemeken és keresztül 
biztosítandó. 
Öltözők – Zuhanyzók - Földszint 
A fsz – i belső terű zuhanyzó helyiségek önálló, gépi légelvezetést kapnak. Az 
elvezetett levegő mennyisége -90 m3 /h, zuhany. A levegő elvezetése 
helyiségenként telepített Airvent Limodor centrifugál helyiségszellőztető ventillátorral 
tervezett. Az Airvent Limodor centrifugál helyiségszellőztető ventillátorok 
légcsatornához csatlakoztatandók, majd a tetőn történő átvezetést követően Lindab 
HN100 kifúvófejen keresztül a szabadba vezetik az elhasznált levegőt. 
A levegő pótlása a nyílászárókba építendő átszellőző elemeken és keresztül 
biztosítandó. 
Légcsatorna 
A szellőző levegő elosztása és elvezetése, megfelelően rögzített, kör 
keresztmetszetű, horganyzott Lindab-Safe rendszerű acéllemez légcsatorna-
hálózattal kialakított. 
A kör keresztmetszetű Lindab SAFE rendszerű légcsatornák kapcsolata gumigyűrűs 
idom és csőkapcsoló elemekkel történjen. 
A légcsatorna-hálózatok légtömörsége az Eurovent 2/2 műszaki előírásainak 
megfelelő „C” tömörségű osztályú legyen. 
Az anemosztátok csatlakozása flexibilis, szigetelt légcsatornával történik. 
A légcsatorna-hálózat rögzítése gumibetétes csőbilinccsel ellátott, menetes száras 
Hilti rögzítési rendszerrel történik.  
A szerkezeteken átvezetett gépészeti vezetékeknek nem éghető anyagból kell 
készülniük, és a vezetékek körül a nyílásokat a szerkezet tűzállósági határértékével 
azonos tűzállósági határértékű tömítéssel kell lezárni. 
A külső térben vezetett légcsatorna-hálózatot, statikailag megfelelő tartószerkezetre 
kell telepíteni és mechanikai védelemmel is el kell látni. 
A külső térrel határos légcsatorna szakaszokat az épületen belül 30 mm –es 
Rockwool klímarock hőszigeteléssel is el kell látni. 
 

Spiko csövek (Lindab Safe, standard méretsor)   

DN 
[mm] 

DN 
["] 

Dk 
[mm] 

s 
[mm] 

Db 
[mm] 

m 
[kg/m] 

Megfogás 
[m] 

63  63 0,5 62 0,89 3,00 
80  80 0,5 79 1,01 3,00 
100  100 0,5 99 1,27 3,00 
125  125 0,5 124 1,57 3,00 
150  150 0,5 149 2,20 3,00 
160  160 0,5 159 2,02 3,00 
180  180 0,5 179 2,60 3,00 
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200  200 0,5 199 2,56 3,00 
250  250 0,6 248,8 3,18 3,00 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Hegesztési munkálatok: Az elvégzendő hegesztési munkák nem járnak környezet 
elemeit terhelő kibocsátásokkal, ott a munkavédelmi előírásokat kell betartani. 
Festési munkák: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznált festéket, azok 
maradékát, ill. szerves oldószer tartalmú hígítókat a talajra önteni. A véletlenül kifolyt 
anyagokat azonnal fel kell szedni a szennyezett talajjal együtt és azt veszélyes 
hulladékként kell kezelni. 
Tilos a felhasznált anyagokat vagy azok maradékait élővízbe vagy a csatornába 
önteni. 
A festés során visszamaradt kiürült dobozok, festékkel szennyeződött segédanyagok 
a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet  
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
értelmében V 55504-02 számú veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat 
össze kell gyűjteni és arra feljogosított begyűjtő vagy kezelő szervezetnek lehet 
átadni. 

 

 ZAJVÉDELEM 

Minden légvezetéket a max. sebességgel, 6 m/s alatti értékkel méreteztünk. 
Minden nyomóvezetéket a max. vízsebességgel, 1 m/s alatti értékkel méreteztünk. 
Minden nyomó és lefolyóvezeték bilincse SIKLA vagy HILTI profilgumi betétes lesz. 
Minden horonyban haladó vezeték Armaflex csőhéj szigetelést kap. 
 
 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 

Az épületben, ahol házi fémhálózat (minden olyan épületen belüli villamosan 
összefüggő, jól vezető fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a 
szintmagasságnál, vagy vízszintes irányban 5 m-nél nagyobb) van, egyenlő 
potenciálra hozást (EPH-t) kell kialakítani. 
Az EPH megvalósítása érdekében az épületben össze kell kötni egymással: 
1.) a nulla vezetőt (védőföldelés esetén a földelővezetőt), 

2.) a betonalap földelőt, ill. az épülethez csatlakozó más, mesterséges földelőt, 
3.) a fém vízvezetéket (hidegvíz, melegvíz), - a fém gázvezetéket, 
4.) a fém központi fűtési berendezést, 
5.) a fém szellőzőcsatornát, vagy egyéb fémcsatornát (pl. szemétledobó), 
6.) a házi fémhálózatnak minősülő egyéb fémszerkezeteket, 
7.) azokat az egyéb fémtárgyakat, amelyek EPH bekötése szükséges, valamint 
az 

villámvédelmi berendezést. 
Fürdőszobában, zuhanyzóhelyiségben, üzemi mosdóban, mosókonyhában, továbbá 
minden nedves helyiségben különös gondot kell fordítani arra, hogy a falhoz vagy 
födémhez (padlóhoz) rögzítetten szerelt egyéb fémtárgyak ne kerülhessenek az EPH 
hálózattól eltérő potenciálra. 
Mindenképpen gondoskodni kell a fürdőkád és a fémből készült törülközőtartó-
állványt, ill. az egyéb rögzítetlen szerelt fémtárgyakat szigeteletlen, fa- vagy 
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műanyag fallékek alkalmazásával kell a falhoz vagy a födémhez (padlóhoz) 
felerősíteni. 
A padlóösszefolyót, ill. a padlóösszefolyóhoz kapcsolódó borítórácsot műanyagból 
vagy műanyag bevonattal vagy más szigetelőanyagból kell készíteni. 
Az előre gyártott, fémvázas vizes térelem (vizesblokk) összes érinthető 
fémtárgyainak és fémvázának EPH összekötését a vizesblokkgyártmány 
kialakításánál kell megoldani. 
Minden helyhez kötött 100 liter vagy annál nagyobb névleges űrtartalmú fémtartályt 
be kell kötni az EPH hálózatba. 
 

MUNKAVÉDELEM 

A tárgyi tervdokumentáció a munkavédelmi előírások betartásával készült. 
A kivitelezésre vonatkozó előírásokat fokozott gondossággal kell betartani. 
A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai és 
szabályai: 
1.) 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről a 18. § és a 19. § 
2.) ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK 

A 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet közzétételéről 
3.) 9/2008. (II. 22.) ÖTM  rendelet és mellékletei a tűz elleni védekezésről. 
Valamint az elektromos balesetek elhárítása óvórendszabályt, továbbá a vonatkozó 
egyéb rendszabályokban előírt munkavédelmi és óvintézkedéseket, valamint a 
hatósági tűzvédelmi előírásokat kell betartani. 
A kivitelezőnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a fenti szabályozásokat 
maradéktalanul betartassák. 
A dolgozó szeme kb. 15 percnyi hegesztés alatt az ultraibolya és infravörös 
sugárzásból legalább megengedhető sugárzás nagyságát megkapja. 
Az infravörös és ultraibolya sugárzás ellen és a látható fény kápráztató hatásának 
elkerülésére olyan védőszemüveg viselése kötelező, amely mind a három 
sugártartományban kielégítő védelmet nyújt. 
A műanyag csövek polietilénből készülnek, melyek szokványos esetben 
gyúlékonyak. Láng hatására meggyullad, gyenge fényű lánggal ég és közben 
folyékonnyá válik, égve lecsepeg. Az égés során a szénhidrogéneknél szokásos CO, 
CO2 és víz keletkezik. Az egészségre ártalmas korrozív gázok és egyéb maradékok 
nem keletkeznek. 
A kivitelezés megkezdése előtt a Kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos 
veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 
A szerelés során szükséges munkavédelem a tervdokumentációban meghatározott 
technológia függvénye. 
A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat, a szükséges anyagok 
helyszínre szállításától kezdve a műszaki átadásig, annak munkavédelmi 
szabályozása a Kivitelező feladata. 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott Velencei Zoltán épületgépész, szakági tervező nyilatkozom, hogy az  
- általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 

különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. 

- vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldásokat a jelen tervben nem 
alkalmaztunk  
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- az építésengedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van 
- a kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült 
- a betervezett termékek és berendezések rendelkeznek megfelelőségi igazolással 

 

MEGJEGYZÉS 

A fenti műszaki leírás a vonatkozó és kapcsolódó gépészeti kiviteli 
tervdokumentációval együttesen érvényes, attól történő eltérés csak a szakági 
tervezőkkel történő egyeztetés után lehetséges 
 

Vértesszőlős, 2016.12.07. 
 
 
 
 
 

    Velencei Zoltán 
                GT  11-0396 
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MELLÉKLETEK 

Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán műszaki adatlap 
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Airvent Limodor helyiségszellőztető ventilátor műszaki adatlap 
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