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              T e c h n i c k á   z p r á v a  
 
 
           k projektu vzduchotechnického  za řízení  na akci  "Stavební  
    úpravy   pro instalaci angiografického  p řístroje,  pav.59 – 1.NP,  
    FN Plze ň - Bory".   
 
  
 
 
    Obsah technické zprávy:  
 
    1.Úvod 
      -Ú čel vzduchotechnického za řízení 
      -Podklady 
      -Popis objektu 
 
    2.Výpo čtové hodnoty a rozd ělení za řízení 
 
    3.Popis jednotlivých za řízení 
 
    4.Požadavky na navazující profese 
      -Stavební práce 
      -Zdravotní technika 
      -Zdroje a rozvody tepla a chladu 
      -M ěření a regulace 
      -Ovládání, vazby a ochrany 
      -Silnoproudé rozvody 
      -Tepelné, protihlukové a protipožární izolace  
      -Nát ěry 
 
    5.Bezpe čnostní a zdravotní část 
      -Hygienické požadavky 
      -Bezpe čnost práce 
      -Protipožární opat ření 
      -Hluk a chv ění 
 
    6.Pokyny pro montáž 
 
    7.Pokyny pro obsluhu a údržbu 
 
    8.Nároky na pracovní síly 
 
    9.Záv ěr 
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    1. Úvod  
    Ú čel vzduchotechnického za řízení  
       Úkolem  projektu  vzduchotechnického  za řízení bylo  vytvo řit 
    pásmo  pohody  a  hygienicky  nezávadné  prost ředí  podle Sbírek 
    zákon ů 361/2007,  93/2012, 6/2003, 258/2000 a Typiza ční sm ěrnice  
    Ministerstva  zdravotnictví  ČR  a  dále   dle  zadání  27.22014  
    (p.P řibá ň). Základní dohodnuté záv ěry: 
         - jednotka  umíst ěna v 1.PP  v nevyužitých dvou místnostech 
           vedle kompresorovny (p ří čka se vybourá) 
         - jednotka se ZZT (deskový) 
         - zdroj chladu – kondenza ční jednotka, umístí se na terén 
         - vlh čení nebude navrhováno                                   

- nasávání z upraveného okna, výfuk nad kyslíkovou stanici  
- nevyužívané potrubní  rozvody (pára, Ú.T.)  se de montují, 
  nN ěkteré rozvody  nutno p řeložit (Ú.T., voda, kyslík) dle  
  pot řeby  
- stávající v ětrání WC se demontuje  

        Řeší úpravu a dodávku  čerstvého vzduchu do ur čených prostor 
    a odvod znehodnoceného vzduchu z nich. 
        Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být 
    dodrženy tyto podmínky:-vstupní podklady 
                           -správné se řízení a zaregulování 
                           -energie pro provoz za řízení 
                           -správná obsluha a údržb a 
 
    Podklady:   
    Stavební dispozice 1:50 
    Hygienické p ředpisy 
    Státní a oborové normy 
    Typiza ční sm ěrnice Ministerstva zdravotnictví ČR 
 
    Popis objektu  
       Rekonstrukce se týká prostor části 1.NP ve stávajícím objektu. 
    Strojní za řízení je umíst ěno v 1.PP. 
 
 
    2. Výpo čtové hodnoty a rozd ělení za řízení  
    Výpo čtové hodnoty  
    parametry venkovního vzduchu: 

    zima   t ez = -15 oC 

    léto   t el =  32 oC       i 1=58 kJ/kg 

 
    Rozd ělení za řízení  
       P řehled všech za řízení a jejich výkony obsahuje tabulka 2 a 3 
    "Výkony  vzduchotechnických  za řízení".   Rozd ělení  vzduchu  do 
    jednotlivých  místností  obsahuje  tabulka  1  "Stru čné výsledky 
    výpo čtu za řízení" viz p říloha Technické zprávy. 
 
    Popis koncepce vzduchotechnických za řízení  
    Zpětné získávání tepla 
    Systémem ZZT jsou vybavena za řízení, kde je návratnost investice 
    v p řijatelné  dob ě.   Je navržen  deskový  vým ěník   s obtokovou  
    klapkou na stran ě čerstvého vzduchu pro zamezení tvorby námrazy. 
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    Za řízení bude pracovat pouze  s čerstvým  vzduchem (vyjma Split- 
    systému). 
 
    Filtrace vzduchu      

1.  a 2. stupe ň  filtrace (EU5 a EU9) je osazen v klima jednotce. 
    3. stupe ň   filtrace  (EU13) je   osazen v koncových  elemen tech 
    ( čisté nástavce). 
 
    Řízená tlaková diference                       
    Tlakové  pom ěry v jednotlivých  místnostech s p řefuky  (talí řové 
    ventily)   jsou   navrženy   tak,  aby   tok   vzduchu  sm ěřoval 
    z nej čistších prostor k nejmén ě  čistým. P řetlak  znamená 10-20% 
    rozdíl mezi p řívodem a odvodem. 
    Řízená tlaková diference                       
    Tlakové  pom ěry v jednotlivých  místnostech s p řefuky  (talí řové 
    ventily,  m řížky s regulací)   jsou   navrženy   tak,  aby   to k  
    vzduchu sm ěřoval z nej čistších prostor k nejmén ě čistým. P řetlak  
    znamená  10-20% rozdíl  mezi  p řívodem  a odvodem  (cca 2-8 Pa).  
    U p řívodních  element ů  jsou   osazeny  elektronické  regulátory  
    pr ůtoku  k nastavení  požadovaných  hodnot. V odvodníc h  v ětvích  
    jsou také osazeny elektronické regulátory pr ůtoku. 
  
    Konstantní pr ůtok                              
    U za řízení  s t řístup ňovou  filtrací je nutno  reagovat  výkonem 
    na zanášení  filtr ů, k tomuto  ú čelu  jsou  osazeny   frekven ční 
    m ěni če pro elektromotory ventilátor ů, které jsou řízeny MaR. 
 
    Vzduchot ěsné klapky a uzavírací klapky         
    Vzduchot ěsné  klapky  jsou použity  pro odd ělení  strojní  části 
    za řízení    pro  místnosti    s t řídou   čistoty   10000  a mén ě 
    od spole čných  sacích a výfukových   komor  a rozvodu  v čistých 
    prostorách. 
  
 
    3. Popis jednotlivých za řízení                       
    Za řízení č.60 – Angio 1.NP   
       Slouží pro klimatizaci odd ělení  angio ve 1.NP a jeho zázemí.    
    Za řízení pracuje v p řetlakovém režimu.     
       Klimatiza ční  za řízení  se  skládá  z  p řívodní  klimatiza ční 
    jednotky   (v sestav ě  komory: nasávací,  filtra ční  t řídy EU 5,  
    rekupera ční  s obtokem, ventilátorová, oh řívací vodní, chladící  
    p římá a  filtra ční  t řídy EU 9),  regulátor ů  pr ůtoku, tlumi čů a   
    potrubního   rozvodu.   Jednotka  nasává  z fas ády  a  po úprav ě 
    na požadované  parametry je vzduch  veden do p říslušných prostor 
    a  vyfukován  p řes  t řetí  stupe ň  filtrace   EU 13  (t.j. čisté  
    nástavce). 
       Zdrojem  chladu je kondenza ční  jednotka  s plynulou regulací 
    výkonu  umíst ěná  ve venkovním  prostoru  propojená  s chladi čem  
    potrubím chladiva. 
       Odvod  vzduchu   zajiš ťuje  druhá   část   sestavné  jednotky  
    (v sestav ě  komory: filtra ční EU 4, tlumící,  ventilátorová, ZZT 
    a výfuková) a  potrubního rozvodu s koncovými e lementy. 
       Zajišt ění  stálých  tlakových  pom ěr ů je řešeno  v MaR pomocí 
    frekven čních m ěni čů. 
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     Za řízení č.61 – Ovladovna                  
       K odvodu  tepelné zát ěže z místnosti ovladovny (dle požadavk ů 
    technologie) slouží Split-systém.         
       Systém  se  skládá z vnit řní  nást ěnné   jednotky  (p říslušné 
    velikosti)  umíst ěné   v  klimatizovaném  prostoru a kondenza ční 
    jednotky   p říslušné  velikost i  umíst ěné  na st řeše.   Vnit řní 
    jednotka   je  s kondenza ční   propojena   potrubím  s chladivem 
    a sd ělovacím kabelem. 
       Vnit řní  jednotka  pracuje   s  cirkula čním  vzduchem,  který 
    zchlazuje a odebrané teplo  p řes chladivo a kondenza ční jednotku 
    je p ředáno do atmosféry. 
            
     
    4. Požadavky na navazující profese  
    Stavební práce  
    -prostor pro strojní za řízení v 1.PP, v č. koridor ů  pro potrubní  
    trasy 
    -požární dve ře do strojovny VZT 
    - čisté podhledy v prostorech angia odd ělení 
    -pod říznutí  dve ří nebo  osazení  m řížek v místech  ozna čených v 
    projektu 
    -úchytné body  na stropech a ve  svislých šacht ách pro p řiva ření 
    záv ěsů potrubí,  nosnost t ěchto bod ů musí  být minimáln ě 100 kg, 
    rozte če  2 - 3 m 
    -otvory pro  pr ůchody VZT potrubí  p ří čkami a stropy  (otvory na 
    každé  stran ě o  100 mm  v ětší, tzn.  o 200  mm v ětší než rozm ěr 
    potrub) 
    -obalení potrubí v míst ě  prostupu stavební konstrukcí izola čním 
    materiálem  
    -dozd ění a za čišt ění všech otvor ů až po montáži VZT 
    -obezd ění šachet a stoupa ček až po skon čení montáže VZT 
    -umožnit  p řístup k regula čním  klapkám a k ovládacímu  za řízení 
    pro  pravidelnou  kontrolu  nebo se řízení osazením  dví řek  nebo   
    p řístupového otvoru  o minimálním rozm ěru 600x600 mm 
    -podhledy a šachty stavebn ě uzav řít až po provedení zaregulování 
    potrubních sítí 
    -úprava  stropní  konstrukce   nad koncovými  e lementy  ( čistými  
    nástavci) min výška 400 mm od spodní hrany podh ledu 
    -zakrytí potrubí chladiva v angiu (fasáda – pod hled) 
 
 
    Zdravotní instalace  
    -kondenzát  od  vnit řních   jednotek  Split-systému  napojit  na 
    kanalizaci v č. sifonu 
    -kondenzát ZZT a chladi če napojit na kanalizaci 
 
 
    Rozvody a zdroje tepla  
    -maximální spot řeba tepelné energie 17 kW  
    -ÚT kryje tepelné ztráty objektu, vzduchotechni ka je řešena jako 
    v ětrací za řízení a nekryje svým výkonem tepelné ztráty objektu  
    -p řed a za vým ěníky tepla  osadit teplom ěry a odb ěrová místa pro 
    m ěření tlakových pom ěr ů na stran ě teplonosného media 



 5 

    -dodání  ru čních ventil ů  v četn ě obchozu  kolem vým ěníku  tepla, 
    osadit regula ční armatury 
    -rozvody  tepla nesmí  být  vedeny  podél obslu žné  strany klima 
    jednotek  (nesmí   zamezit  p řístup  k   ventilátor ům,  filtr ům, 
    regula čním  klapkám  a servomotor ům) – vstup stropem  (st řechou) 
    p římo do komory oh říva če  

    -p řivedení topného media k hrdl ům oh říva čů o teplot ě t w1= 80 oC 

    -voda  pro  oh říva če  a   chladi če  nesmí  obsahovat  ne čistoty, 
    zp ůsobující  zanášení, musí být chemicky upravená: 
      vodíkový exponent pH                    7 - 9  
      tvrdost vody  max.                        1.0  mval/l 
      obsah chloridu max.                      30     mg/l 
      obsah fosfore čnanu p řepočteno na P 2O5    15     mg/l 

    -rozvody musí respektovat dispozice KLIM za řízení a potrubí 
    -projekt ÚT musí být vypracován v četn ě nát ěr ů a izolací 
 
 
    M ěření a regulace  
       Vzduchotechnická  za řízení jsou  z hlediska  MaR rozd ělena do 
    1 typu sestavy. MaR  p řípadn ě silnoproud musí zajistit p říslušné 
    funkce.                            
       Dodá  servopohony  ke klapkám a  p řipojí  frekven ční  m ěni če,  
    které jsou sou částí dodávky VZT. 
      MaR  dodá  kou řové čidlo  do nasávání za řízení č.60 /v p řípad ě 
    nasávání kou ře se za řízení automaticky vypne). 
      MaR napájí a p řestavuje  polohu regulátor ů pr ůtoku vzduchu dle 
    provozních  stav ů a požadovaného pr ůtoku  (každý možno regulovat  
    samostatn ě 0-10VCD).                          
      U za řízení  s protipožárními  klapkami  - v  p řípad ě  uzav ření 
    minimáln ě jedné z nich celé za řízení odstavit + hlášení  poruchy 
 
    Typy sestav: 
    1/ Sestava - za ř. č.60-P,O – Angio 1.NP                      -DA 
    přívod:  vstupní klapka - filtrace  EU 5 – ZZT deskový  s o btokem   

-  ventilátor + frekven ční m ěni č pro regulaci pr ůtoku a provozní 
stavy – vodní oh řev -  p římé chlazení + 1x kondenza ční  jednotka  
s plynulou  regulací  -  filtrace EU 9 – uzavírací  klapka  - 8x  
regulátor pr ůtoku ( řízení 0-10VCD) - filtrace EU 13 
odvod:   1x regulátor pr ůtoku  ( řízení 0-10VCD)- uzavírací klapka 
-  filtrace EU 4 – ventilátor + frekv. m ěni č pro regulaci pr ůtoku  
a provozní stavy – ZZT - výfuková klapka 

 
    Funkce MaR: 
    a/m ěření teploty venkovního vzduchu 
    b/m ěření teploty vzduchu ve vybraných prostorech 
    c/m ěření teploty topného media p řed a za vým ěníky 
    d/protimrazovou  ochranu (na  stran ě  vzduchu  i vody;  tzn. p ři 

      poklesu teploty za  oh řívacím dílem pod +5 o C  se zav ře klapka 
      K1,  vypne  ventilátor  na  stran ě  vzduchu  a otev ře ventil a 
      spustí ob ěhové čerpadlo na stran ě vody)  
    e/protinámrazová ochrana rekupera čního dílu 
    f/regulace teploty vzduchu (rekuperace, oh řev nebo chlazení) 
    g/signalizace chodu za řízení 



 6 

    h/poloha klapky K1, K2 a K3 "otev řeno" p ři spušt ěném ventilátoru 
      poloha klapky K1, K2 a K3 "zav řeno" p ři vypnutém ventilátoru 
    i/vazba  ventilátor ů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu 
      p řívod 
    j/ řízení  otá ček  ventilátor ů  ve vazb ě  a  p řestavování  polohy 
      regulátor ů  pr ůtoku v návaznosti  na provozní stavy  (p řívod –  
      odvod) 
    k/regulace  konstantního  pr ůtoku  vzduchu  dle provozního stavu  
      v návaznosti na zanášení filtr ů, zajišt ěno frekven čními m ěni či                       
    m/signalizace  zanášení filtr ů  t řídy B,C,V (max. je dvojnásobná 
     tlaková ztráta oproti  čistému stavu; u B a C hlášení koncového 
     stavu, u V hlášení 90 % a koncové hodnoty) 
    n/centrální ovládání pomocí programu  s možnost í vstupu a úpravy 
      časového   harmonogramu a  regulovaných  veli čin  
      Časové režimy:  
            A/plný provoz (regulátory na vyšší pr ůtok)  

        B/nižší výkon (regulátory na nižší pr ůtok cca 2/3 plného 
          provozu) 
        C/no ční útlum (regulátory na nižší pr ůtok cca 40% plného 
          provozu) 

  
 
    Ovládání, vazby a ochrany  
       V  rámci  projektu  Silnoproudu  nebo  MaR  se  musí zajistit 
    ovládání  (zapínání  a  vypínání)  vzduchotechn ických  za řízení. 
    Ovládání  řešit  tak,  aby  za řízení  pracovala  v  požadovaných 
    vazbách. 
 
    ovládání  
    za ř. č.   zp ůsob ovládání               umíst ění ovládání 
     60    centrální ovládání (program)    z velína      
           +tla čítko plný výkon            ovladovna 
     61    ovlada č sou částí klimatizace    ovladovna 
 
    vazby  
    pokud je v chodu 60-O musí být spušt ěno  60-P 
  
    ochrany  
    protimrazová:   za ř. č.60   protinámrazová:  za ř. č.60   
                                              
 
    Silnoproudé rozvody  
    -maximální p říkon el.energie pro VZT je  9,0 kW (bez servopohonu  
    a čerpadel pro VZT dodávaných MaR a ÚT)  
    -vzduchotechnické  za řízení je  nutné p řipojit  na el. rozvodnou 
    soustavu 3x400/230 V    
    -p řipojení na náhradní  zdroj  motory  za ř. č.60 nutno  zálohovat 
    čerpadla RT 
    -ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v sou činnosti s MaR (viz 
    kapitola MaR, Ovládání, vazby a ochrany) 
    -napojení   jednotlivých  spot řebi čů   provést  podle  požadavk ů 
    jednotlivých výrobc ů za řízení           
    -uzemn ění, ochrana  p řed  nebezpe čným  dotykovým  nap ětím,  svod 
    statické elekt řiny a ochrana p řed nebezpe čím blesku 
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    -zajistit spoušt ění čerpadel RT ve vazb ě na p říslušné VZT za ř. 
    -napojit rozvad ěče MaR požadovaným p říkonem 
 
 
    Tepelné, protihlukové a protipožární izolace  
       Části potrubí, které procházejí prostory s nižší tep lotou než 
    je teplota dopravovaného vzduchu se tepeln ě izolují. 
       Části  potrubí, které  jsou  v  prostoru   s  vyšší  hladinou 
    akustického tlaku (nap ř. strojovny VZT) se protihlukov ě izolují. 
       Části potrubí,  které prochází dv ěma  a více požárními  úseky 
    bez rozd ělení  požárními klapkami nebo  když protipožární kl apku 
    nebylo možno osadit do rozhraní požárních úsek ů, se protipožárn ě 
    izolují. 
 
 
    Nát ěry  
       Pozinkované  potrubí  se  natírá   pouze  v  p řípad ě,  že  je 
    viditelné  (není  zakryto  podhledem  nebo  izo lováno).  Druh  a 
    provedení  nát ěru je  ur čen  v  rozpo čtu nát ěr ů.  Odstín up řesní 
    vedoucí projektant akce. 
 
 
    5. Zdravotní a bezpe čnostní část  
    Hygienické požadavky  
       V  projektu  jsou   spln ěny  zásadní  požadavky  Hygienických 
    p ředpis ů. 
       Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se z ákonem 272/2011.       
       Klimatiza ční  jednotky  jsou dodávány  s filtra čními vložkami 
    podle stupn ě filtrace, která je požadována. 
       Čerstvý vzduch je nasáván v místech spl ňující požadavky normy 
    ČSN 12 7010 článek 12. 
 
    Bezpe čnost práce  
       P ři montáži vzduchotechnického za řízení a p ři jeho provozu je 
    nutné dodržovat všechny p ředpisy o bezpe čnosti práce. 
       Všechny rotující části stroj ů musí  být zakryty a p ři provozu 
    nesmí být odnímány. 
       Do  prostor     vzduchotechniky  musí  být   zamezen  p řístup 
    nepovolaným osobám. 
 
    Protipožární opat ření  
       Smyslem  t ěchto  opat ření  je  splnit  nároky  vyplývající  z 
    ČSN   73  0735   a   tak   zabránit  p řípadnému   ší ření  požáru 
    vzduchotechnickým za řízením do dalších požárních úsek ů. 
 
    Hluk a chv ění  
       Ú čelem protihlukových a  protiot řesových opat ření je zabránit 
    nep říznivému  p ůsobení hluku  a  ot řesů  na lidský  organismus a 
    snížit intenzitu hluku a ot řesu pod p řípustnou mez. 
       Vzduchotechnická za řízení jsou podle pot řeby opat řena tlumi či 
    hluku,  aby   akustický  výkon  ší řený   vzduchovodem  nep řesáhl 
    veli činy povolené zákonem 272/2011.                            
       Jednotlivé  potrubní  rozvody  jsou  od  ven tilátoru odd ěleny 
    pružnými  tlumícími  vložkami.   Vzduchovody  j sou  na  záv ěsech 



 8 

    podloženy pryží,  v prostupech stavební  konstr ukcí jsou obaleny 
    tlumícím materiálem. 
       Ventilátory  jsou  pružn ě   uloženy  na  izolátorech. 
    Jednotky uložené na základových rámech jsou pod loženy pryží. 
 
 
    6. Pokyny pro montáž  
       P ři  montáži  je  t řeba  dbát  na  pokyny  výrobc ů pro montáž 
    jednotlivých za řízení  a element ů, které  musí být se  za řízením 
    dodány. 
       Všechny  díly potrubí  s volnou  p řírubou budou  upraveny p ři 
    montáži na pot řebnou délku. 
       P ři  nedokon čené  montáži  nutno  zalepovat   otev řené  konce 
    potrubí, aby nedošlo ke zne čišt ění. 
       Bez o čisty  vnit řního povrchu  jednotek  nesmí  být spoušt ěny 
    ventilátory. 
       Záv ěsy  potrubí  budou  zhotoveny   p ři  montáži  z  dodaného 
    materiálu.  Upevn ění  záv ěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou 
    provede montáž  VZT. P řesné umíst ění záv ěsů  ur čí vedoucí montér 
    VZT. Potrubí bude na záv ěsech podloženo pryží. 
       Spoje  vzduchovodu musí  být podle  ČSN 34  1010 p ři  montáži 
    vodiv ě spojeny  (tzn. jeden pár  v ějí řovitých podložek na  jeden 
    p řírubový spoj). 
       Montáž  musí  zajistit,  aby  tlumící  vložk y byly p řeklenuty 
    pružným kabelem v rámci elektromontáži. 
       P řed a po montáži klapek je t řeba vyzkoušet jejich funkci. 
       Po dohod ě s montáží MaR zabudujte do za řízení VZT návarky pro 
    čidla MaR. 
 
 
    7. Pokyny pro obsluhu a údržbu  
       Uvedené pokyny  slouží jako orienta ční  návod pro provozování 
    za řízení  v  období  p řed   komplexními  zkouškami  a  zkušebním 
    provozem,  kdy  nejsou  ješt ě  k  dispozici podrobn ější provozní 
    p ředpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku  odb ěratele 
    dodavatel za řízení za úplatu.  Provozní p ředpisy nejsou sou částí 
    provád ěcí projektové dokumentace. 
       Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí  být 
    vzduchotechnické  za řízení  provozováno  v  souladu  s požadavky 
    specifikovanými    provád ěcí     projektovou    dokumentací    s 
    následujícími p řipomínkami: 
    -provoz   VZT  musí   být  zabezpe čován   pouze  kvalifikovanými 
    pracovníky,  obsluha musí  být podrobn ě  seznámena s  provozními 
    stavy za řízení, které znamenají nebezpe čí vzniku havárie 
    -údržba musí být provád ěna plánovit ě a systematicky 
    -p ři  údržb ě  jednotlivých  za řízení  a  elementu  je nutno pln ě 
    respektovat jejich kmenové p ředpisy,které formou oborových norem 
    ur čuje výrobce 
    -strojovny   musí   být   neustále   zabezpe čeny   proti  vstupu 
    nepovolaných osob 
    -kontrolovat stav ochranných m říží a zákrytu 
    -obnovovat ochranné a bezpe čnostní nát ěry 
    -udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/ 
    -provád ět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nás tavc ů 
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    pro napojení potrubních rozvodu 
    -kontrolovat  volný   chod  a  t ěsnost   regula čních  armatur  a 
    potrubních rozvod ů 
    -všechna za řízení, která jsou napln ěna mrznoucí kapalinou a jsou 
    odstavena z provozu musí být chrán ěna p řed zni čením mrazem /tzn. 
    musí být zprovozn ěna protimrazová ochrana nebo vypušt ěn systém/ 
    -p ři  ru čním  spoušt ění  jednotlivých  VZT  za řízení  zprovoznit 
    návazné   profese,   které   jsou   nutné   k  zajišt ění  funkcí 
    vzduchotechniky 
    -nep řestavovat polohy pevn ě  nastavených regula čních klapek, aby 
    nedošlo k  p řetížení ventilátor ů 
    -kontrolovat stav záv ěsů 
    -provád ět  kontrolu zanášení  filtr ů a  vým ěník ů měřením tlakové 
    ztráty,  p řípadn ě  zajistit   čišt ění  a  vým ěnu  znehodnoceného 
    filtra čního materiálu 
    -zabezpe čit odkalování  a odvzdušn ění všech  kapalinových okruh ů 
    p řed topnou nebo chladící  sezónou, v systémech použí vat zásadn ě 
    chemicky p ředupravenou vodu, dle požadavku výrobce vým ěníku 
    -p ři  provozu  provád ět  periodicky  kontrolu chemického složení 
    topného nebo chladícího media 
    -na každou  filtra ční sk ří ň barvou  vyzna čit maximální dovolenou 
    tlakovou ztrátu 
    -barvou ozna čit polohu každé zaregulované klapky 
 
 
    8. Nároky na pracovní sily  
    Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepeln ě technických za řízení 
    musí být k dispozici odborný personál. 
 
 
    9. Záv ěr  
       Projekt byl  zpracován podle sou časn ě  platných norem. P řesný 
    rozsah  dodávky s  rozpisem jednotlivých  díl ů a  ozna čení norem 
    je uveden v Seznamu stroj ů a za řízení. 
 
 
    Plze ň, b řezen 2014                      Vypracoval: Ing.T.Kn app 
 
 
    P řílohy:  -Tabulka  č.1  -  Stru čné  výsledky  výpo čtu  za řízení 
              -1 list  
              -Tabulka  č.2  -  Výkony  vzduchotechnických  za řízení 
              -1 list  
              -Tabulka  č.3  -  Výkony  vzduchotechnických  za řízení 
              -1 list 
              -Prohlášení projektanta vyhrazeného p ožárn ě bezpe čnost. 
               za řízení – 1 list 

 


