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Rzut piwnic - instalacja hydrantowa 
skala 1:100

HP1
HP2

ø 25 

ø 25

Istn. wodomierz 
z zaworami 

istn. przyłącze 
wod. DN 25

ciśnienie 
na przyłączu wod.

2,3-3,8 atm. 

  ø15 / ø 25

Zestaw do podniesienia
ciśnienia w inst. hydrantowej 

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo

78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6
Temat

Budowa wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w budynku MiG Człopa 

Tytuł rys.

Rzut piwnic - instalacja hydrantowa 

Inwestor

MIASTO I  GMINA  CZŁOPA 
78-630  Człopa  ul. Strzelecka 2 

Autor projektu

 
Wykonał

 
Sprawdził

Faza

projekt
budowlany 

Data

30.07.2019
Skala

1 : 100
Nr rys.

 
rys. 2

Podpis

Podpis

Podpis

Projektant : mgr inż. Eleonora Puzo  upr. ZAP/0223/PWOS/10 
na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB 
w specjal. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl.
 gaz. wod.i kan

Legenda :
  - proj. hydranty DN 25
  - proj. instalacja wody p.poż. 
  - proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
     ( powrotnej DN 15 ) 
  - proj. kan. sanit. PVC 
  - istn. instalacja wody zimnej 
  - istn. instalacja kan. sanit. 

HPn

Sprawdzjący : mgr inż.Mariusz Jarmulewski POM/0275/PWBS/15
 na podst. art.24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, 
art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w specjalności instal.  bez ograniczeń 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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proj. wentylacja wywiewna 
 w otworze  okiennym 15x25

proj. wentylacja nawiewna
kratka  12x30  w drzwiach 


