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Temat zajęć:  2 INSTALACJE BUDOWLANE PODZIAŁ

1 Zapoznaj się z materiałem

2. Zwróć szczególną uwagę na:

a) funkcje instalacji budowlanych

b) podział jnstalacji budowlanych

3. Odpowiedz na pytania

1. Co to jest instalacja budowlana ?

2. Co zaliczamy do instalacji budowlanych ?

6. Odpowiedzi proszę przesłać na mila pawelboch1973@gmail.com

najlepiej w PDF podając klasę przedmiot nazwisko, nr lekcji

Odpowiednia  instalacja  to  podstawa  każdego  domu.  Dokładny  projekt  i  sposób  wykonania
instalacji  wewnętrznych  mają  ogromny  wpływ  na  poziom  funkcjonalności  oraz  możliwości
aranżacyjne nowego domu. Warto zadbać o jak najlepsze wykonanie instalacji, gdyż ewentualne
usterki mogą w przyszłości  przełożyć się na spore wydatki  i  niepotrzebne problemy.Od jakości
wykonania instalacji zależy funkcjonalność domu i komfort mieszkania w nim. W każdym projekcie
uwzględnione  są  podstawowe  rodzaje  instalacji,  czyli:  elektryczne,  wodno  -  kanalizacyjne,
grzewcze oraz wentylacji.  Coraz więcej inwestorów decyduje się na dodatkowe, np. odkurzacz
centralny,  rekuperacja  czy  klimatyzacja.  Decyzje  związane  z  instalacją  wodno  -  kanalizacyjną
trzeba podjąć po wbiciu pierwszej przysłowiowej łopaty. Rurki kanalizacyjne układane są jeszcze
przed zalaniem fundamentów. Warto więc się zastanowić, czy ich umiejscowienie nam odpowiada,
ponieważ  na  późniejszym  etapie,  trudno  będzie  zmienić  umiejscowienie  zlewu  czy  wanny.
Instalacje  elektryczne  można  zacząć  po  montażu  okien,  koniecznie  przed  tynkami.  Inwestor
powinien wiedzieć,  czy potrzebuje dodatkowych źródeł światła,  nieuwzględnionych w projekcie.
Stan surowy zamknięty to najwyższa pora na decyzję co do rodzaju ogrzewania i wentylacji 

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja  wodna  powiązana  jest  ściśle  z  instalacją  kanalizacyjną.  Jej  piony  zestawia  się  do
wpustów  powstałych  podczas  zakładania  podpodłogowych  lub  piwnicznych  poziomów
odpływowych. Do pionów wpadają podejścia do wanny, pralki oraz zmywarki.  Instalacja wodna
montowana jest z rur miedzianych lub tworzyw sztucznych. Najczęściej używa się rur z polietylenu,
polibutylenu,  polipropylenu lub chlorowanego polichlorku winylu,  a także rur  wielowarstwowych
oraz  tych  z  wkładką  aluminiową.  Biorąc  po  uwagę  koszty,  najmniej  korzystnie  wypadają  rury
miedziane i z tego właśnie powodu najczęściej używane są jedynie w kotłowniach.

Instalacje ciepłownicze i wentylacyjne
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Do najbardziej ekologicznych systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych należą te opierające się na
pompie  ciepła,  wspomagane  odzyskiwaniem  ciepła  w  rekuperatorach.  Najbardziej  popularne
instalacje  grzewcze  wykorzystują  jednofunkcyjne  lub  wielofunkcyjne  kotły.  Powszechnie
stosowanym  rozwiązaniem  cieplnym  są  także  kolektory  słoneczne,  służące  jako  wsparcie  dla
systemów  grzewczych.  Inwestorzy  często  uzupełniają  instalację  ciepłowniczą  o  energię
pozyskiwaną  z  kominka.  Instalacja  wentylacyjna  prowadzona  jest  kanałami  do  kominów
wentylacyjnych  umiejscowionych  w  dachu.  Zazwyczaj  wyprowadza  się  na  poddasze  rury  z
tworzyw sztucznych, które łączy się z kominami przy pomocy rur z foli aluminiowej.

Instalacje elektryczne

Elementy instalacji  elektrycznej  powinny zostać  wykonane  w oparciu  o  schemat  wynikający  z
projektu, który został dostosowany do ściśle określonych norm. Przewody instalacji elektrycznej
powinny być ułożone w taki sposób, by został zachowany pion lub poziom przebiegu okablowania i
niedopuszczalne  jest  prowadzenie  ich  po  skosie.  Dodatkowym  warunkiem  jest  zachowanie
odpowiednich  odstępów od  krawędzi  otworów okiennych  i  drzwiowych  oraz  pozostałych  sieci
instalacji. W przypadku sąsiadujących przewodów gazowych, odstęp musi wynosić minimum 10
cm.  Kable  najczęściej  położone  są  pod  tynkiem w szczelinach  wykutych  w ścianach,  dlatego
należy dokładnie zaplanować rozmieszczenie punktów świetlnych, gniazdek i włączników. 

Instalacje gazowe

Instalację  gazową  wykonuje  się  najczęściej  już  po  otynkowaniu  ścian,  gdyż  nie  może  zostać
maskowana ani zabudowana. Jej rozmieszczenie powinno być tak rozplanowane, żeby rury były
poprowadzone jak najkrótszą drogą. Instalacja gazowa musi być wykonana i sprawdzona przez
fachowców  ze  specjalistycznymi  uprawnieniami.  Po  jej  wykonaniu  niezbędne  jest  uzyskanie
dokumentu odbioru. W przypadku instalacji  elektrycznej,  gazowej i  kominowej szczegóły badań
regulowane są przez przepisy prawa budowlanego.

Ze względu na przesyłane medium oraz przeznaczenie można wyróżnić następujące instalacje:
elektryczne

•instalacja elektryczna (gniazda wtykowe)
•instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
•instalacja odgromowa
•instalacja radiowa
•instalacja antywłamaniowa
•instalacja alarmu pożarowego (SAP)
•instalacja telefoniczna
•instalacja CCTV
sanitarne

•instalacja gazowa
•instalacja kanalizacyjna
•instalacja wodociągowa
•instalacja grzewcza
•instalacja chłodnicza
•instalacja wentylacyjna
•instalacja tryskaczowa
•instalacja hydrantowa
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