Rzut parteru (1:50)
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Pion inst. c.w.u i z.w do wymiany
na całej wys. pomieszczenia

Istn. umywalka wraz z
podejściami inst. do demontażu .
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Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

Kanały wentylacyjne z
pierwszego piętra i parteru
do piwnic - do demontażu

1110A Pom.
Pion instalacji kanalizacji
nr - nie demontować
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Kanał wentylacyjny90
z piwnicy
- nie demontować 200
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Istn. zlew wraz z podejściami
inst. do demontażu .
Przepusty kablowe z piwnic do stropu
parteru - zostawić tylko dwa
wykorzystywane, resztę zdemontować

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

1110 Pom.
nr
1

1109 Laboratorium
Met.Laser.

Kanał wentylacyjny z przerabianego
pomieszczenia - do demontażu
(kanał pod zabudową)

Piony instalacji grzewczej
przesunąć do szachtu
wg rysunków CT-02 i CT03

Kanał wentylacyjny z przerabianego
pomieszczenia - do demontażu
(kanał pod zabudową)

Kanał wentylacyjny z
pierwszego piętra do piwnic
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Piony instalacji grzewczej
przesunąć do szachtu
wg rysunków CT-02 i CT03
Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Grzejnik i rury zasilające
- do demontażu

Rzut piwnicy fragment 1 (1:50)
Demontaż inst. kanalizacji
wraz z pionem

1015 Magazyn
DOT

demontowany odc. ma zostać
zastąpiony nową instalacją w
tej samej lokalizacji

Rzut piwnicy fragment 2 (1:50)
Kanał wentylacyjny z piwnicy
- nie demontować

LEGENDA

Demontaż inst. c.w.u i z.w
(na odc. od pionu do trójnika

Do domontażu lub przesunięcia

demontowany odc. ma zostać
zastąpiony nową instalacją w
tej samej lokalizacji
Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować

6

Kanały wentylacyjne z
pierwszego piętra i parteru
do piwnic - do demontażu

5

4

3

Nie demontować

2
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C

Instalacja grzewcza
- do demontażu

z

Przepusty kablowe z piwnic do stropu
parteru - zostawić tylko dwa
wykorzystywane, resztę zdemontować

Kanał wentylacyjny z
pierwszego piętra do piwnic
- do demontażu

TABELA ZMIAN

Pion instalacji kanalizacji
- nie demontować
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