Prandelli csırendszer

_____

esıvíz
kútvíz
lásd 5. pont

Unical kazán és Prandelli csırendszer
e-mail: homor1@t-online.hu

honlap: www.homor.hu

Megjegyzések:
1. A kombinált biztonsági szelep helyett (amelyet érdekes, de jó megoldásként ábrázoltam) alkalmazható
természetesen a HMV rendszer tágulási térfogatát felvevı megfelelı mérető és nyomásálló Zárt
Tágulási tartály is!
2. Családi háznál nem javasoljuk alkalmazni a szintenkénti osztókat! A hıközpontból induló 20-as
csövekrıl lesznek lekötve (T-idomokkal) az egyes berendezések!!! (Radiátoros főtésnél is hasonló
megoldási elvet javaslunk! Ott se legyenek szintenkénti osztók!)

folytatás a következı oldalon:

3. És ugye tudod, hogy a zuhany-csaptelepet
ma már nem illik „a 90cm-es oldal közepére” szerelni?
Inkább be a sarokba!
Hogy miért?
Hogy a csaptelep ne akadályozza
a zuhanyozó személy mozgását. (lásd a fotót)

***4. A 3-as nagy vizesblokk megtáplálása 2 db. 20-as csıvel történik, amely két csı a vizesblokkig
párhuzamosan egymás mellett halad, (Hogy miért? Lásd a „01 rajz A fı koncepció” nevő fájl 3. pontjánál)
és ez a két 20-as csı:
vagy betáplál egy al-osztó 2 egymás melletti csonkjára, majd az osztótól a vezetékezés a „01 rajzhoz
csınyomvonal …” nevő fájl szerint történik T-idomok használatával,
vagy a két 20-as csı a vizesblokkban már eltávolodik egymástól és ezekrıl a csövekrıl külön-külön,
de szintén T-idomokról történnek a vizes berendezések lekötései.
*****5. Külön csı a WC-k felé! Errıl a csırıl csak WC-k és Pissoar-ok kötnek le. Hogy miért? Hogy a
késıbbiekben könnyebben áttérhessenek a WC-k kútvízzel, vagy esıvízzel történı öblítéseire. Ugyanis
itt a hidegvíz fı osztónál lehet majd csatlakoztatni a kútvizet, nem kell új vezetékezés, vésés, stb.
6. A melegvíz vezeték a bojler tetejérıl direkt lefelé vezet! Hogy miért? Mert ha a melegvízvezeték
folyamatosan felfelé vezetne, (mint ahogy a szokások szerint szerelnek) akkor a bojlerbıl folyamatosan
áramolna ki a hı gravitációsan felfelé egész éjszaka, és nappal is, amikor nem is nyitják meg a
csaptelepeket. (Ez még problémásabb felesleges hıpazarlást jelent akkor, ha napenergia is főti a melegvizet!
Tehát az, ami szokásos, nem biztos hogy jó megoldás is!)
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