Propojení vzduchotechnické jednotky s fasádními přechody,
tlumiči hluku a rozváděcími boxy pomocí tepelně izolačního potrubí
EPLE, SNFX DN125, přívodní a výtlačné potrubí ve spádu 2% směrem k fasádě.
Potrubí DN125 je vzduchotěsně a parotěsně napojeno na hrdla jednotky,
fasádní přechody a obvodové stěny budovy.
Rozvody od rozváděcích boxů ke stropním/stěnovým boxům
provedeny pomocí flexibilního potrubí průměr 90/75
Pro odvodní část potrubí FLXP 90, pro přívodní FLXP 90 Plus
s antibakteriální úpravou.
Potrubí v 1.NP jsou vedena v prostoru podhledu, fixována ke stropní konstrukci.
Přívod vzduchu pro spalování v krbu vzduchotěsně a parotěsně
napojen ke krbovým kamnům - přesný návrh dle dodavatele kamen.
Všechny vnitřní dveře budou bez prahů s mezerou min. 6 mm.
Kuchyňský odsavač par v cirkulačním provedení vybaven pachovými filtry.
Elektro příprava pro větrací jednotku Fluo: S
- zásuvka 230V/50Hz, 16A
- zásuvka datová RJ45
- nárazové větrání ovládáno sepnutím bezpotenciálového kontaktu
(vypínač, tlačítko se zpožďovacím relé - volitelné příslušenství,
propojit s větrací jednotkou)
- kabely od senzorů CO2/RH 4 x 0,8 (volitelné příslušenství)
Odvod kondenzátu připojen ve spodní části jednotky,
flexibilní potrubí průměr 19 mm, napojení HT 40mm.
Pokud je objekt rozdělen na více požárních úseků, je nutné posouzení
návrhu VZT technikem, zpracovávajícím požárně bezpečnostní řešení stavby.
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