PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Záradék

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára

27,00%

Anyagköltség
0
0
0
0
0

Aláírás

1/24

Díjköltség
0
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Összesítő

Munkanem megnevezése

Anyag összege Díj összege

Mindösszesen

Organizáció
Organizációs és járulékos költségek
Összesen:

0
0

0
0

0
0

Építészet
ZAJVÉDŐ FAL
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

0

0

0

Zsaluzás és állványozás
Organizációs költségeknél szerepel
Fém- és könnyű épületszerkezet
0
0
szerelése
Ácsmunka
0
0
Bádogozás
0
0
Szigetelés
0
0
BELSŐ MUNKÁK
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
0
0
Helyszíni beton és vasbeton munka
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Hideg- és melegburkolatok készítése,
aljzat előkészítés
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Összesen:
Gépészet
Költségtérítések
Fém- és könnyű épületszerkezet
szerelése
Megújuló energiahasznosító
berendezések
Általános épületgépészeti szigetelés
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0

0

0
0

0
0

0
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Organizációs költségeknél szerepel
0
0

Épületgépészeti csővezeték szerelése
Épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése
Légkondicionáló berendezések
Szellőztető berendezések
Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Összesítő

Elektromos
Elektromos energia ellátás, világítás
Összesen:

0
0

0
0

0
0

Mindösszesen nettó (HUF):

0

0

0

A tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő márkanevek, tipusmegjelölések csak az elvárt műszaki
és esztétikai paraméterek meghatározására szolgálnak. A közbeszerzés szabályai szerint ajánlattevő az
ajánlatadás során javaslatot tehet egyenértékű vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező,
de másik gyártótól vagy beszállítótól származó termékre, de ebben az esetben az egyenértékűséget vagy
jobb paramétereket igazolni szükséges (pl.: műszaki adatlappal). A tervdokumentációban, a műszaki
leírásban és a költségvetési kiírásban szereplő tételek közül minden megvalósítandó, amely a három forrás
közül legalább az egyikben szerepel.
Ajánlattevő ajánlata tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag,
munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes,
biztonságos működését, I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Organizáció

Ssz.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tétel szövege
Organizációs és járulékos költségek
Általános teendők befejezés szakaszában, átadás átvétel, jegyzőkönyv elkészítése
Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő
személyzet oktatása
Általános teendők befejezés szakaszában,
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
elektronikus (dwg és pdf formátumú) és 2 példány
papír formátumban.
Légtechnikai vezetékek, beszabályozása és
jegyzőkönyv készítése
Légtechnikai berendezések, zajszint mérése és
jegyzőkönyv készítése
beszabályozó és elzárószerelvények, felcímkézése,
azonosítószámok, feltüntetésével, padlástérben

Megajánlott típus Menny. Egység

Anyag
Díj
Egységár
egységár egységre összesen

Anyag
összesen

Díj összesen Mindösszesen

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

7.

"Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA
Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok
beállítása céljából, szelepgyártó által
meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres
jegyzőkönyvi rögzítésével

1 db

0

0

0

0

8.

Próbahűtés, fan-coil-ok beszabályozása 45.441 69.780 W teljesítmény között Jegyzőkönyvezett
hidraulikai beszabályozás.
Általános tisztasági és pipere takarítás építési
munkák után a munkálatokkal érintett
épületrészeken és azokon a területeken, ahol a
Kivitelező munkavégézéséből adódóan a
szennyeződés bejutott; folyamatosan és átadás
előtti utolsó pipere takarítás.
Gépészeti rendszerek meglévő állapotáról
fotódokumentáció készítése, megrendelő részére
digitális átadással
Dokumentációs költségek (átadási dokumentáció,
kezelési-karbantartási utsítás, üzemeletetésti
leírás, állapotfelmérési dokumentáció stb.), itt
költségelendő minden, a projekt megvalósításával
összefüggő dokumentációs költség és oktatási
tevékenység (jegyzőkönyvvel), amely a
költségvetésben más tételben nem került kiírásra.

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

Szerelési terület fóliával történő leválasztása,
irodai területről, porvédelemre, mennyezettőlpadlóig, légmentes leválasztás ragasztva,
Egyéb organizációs költségek: itt költségelendő az
organizációs leírásban, tervdokumentációban, és
szerződésben foglalt követlemények betartásához
szükséges minden egyéb organizációs költség is,
amely más tételben nem került kiírásra.

1 klt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

Emelőszerkezet elhelyezés GEDA 500Z telepítése,
helyszínen tartása, elszállítása, kezelő személyzet
díjjával
Meglévő tetőszerkezet bádoggal. Mechanikai
védelem kiépítése, A beszállítási útvonalon, a
beszállítás időtartamára.
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

1 klt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

DDC alállomási szoftverek készítése,
rendszerintegráció
Épületfelügyeleti rendszerhez illesztés
dokumentált beüzemelés, próbaüzem,
közreműködés az átadás-átvételi eljárásban
Költség előirányzati munkák Szakfelügyeletre
Költség előirányzati munkák Munkavédelmi
berendezések létesítésére
Biztonsági védőkorlát készítése és bontása
pallóból, deszkából A kishajlású tetőfelület szélén
munkavédelmi ideiglenes korlát szerkezet,
lábdeszkával kialakítva a dolgozók védelmére,
illetve az esetlegesen lehulló anyagok és
szerszámok leesésének megakadályozására.

1 klt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

1 klt
1 klt

0
0

0
0

0
0

0
0

12 m

0

0

0

0

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Organizáció

23.

Ideiglenes ponyvatakarás (védelem) készítése.
A fémlemezfedés bontásával érintett területen az
épület eső elleni megfelelő védelmének a
biztosítása. A kivitelezéshez igazodóan többször
is megbontva és újra készítve szükség szerint az új
fémlemez fedés elkészültéig.

40 m2

0

0

0

0

24.

Munkahelyi depóniából építési törmelék
leszállítása és utcai konténerbe rakása, kézi
erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer
szállítás nélkül.
Munkanem összesen:

4,5 m3

0

0

0

0

0

0

0

5/24

PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Építészet
Ssz. Tételszám

1

21-011-12

2

35-000-4

3

43-00013.1

4

48-000-26

Tétel szövege
ZAJVÉDŐ FAL
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
Munkahelyi depóniából bontási anyagok leszállítás
és utcai konténerbe rakása, kézi erővel, önálló
munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
(bontott fémlemez fedés + deszkázat) A bontott
anyagok elszállítás a belső bontások tételeinél
szerepel.
Tetődeszkázat és alátétlemez bontása Az
acélszerkezet lábainak elhelyezésének
környezetében, cca. 100/100 cm mérettel, 8 db
helyen.
Fémlemezfedés bontása, a kishajlású
tetőszakaszon a lécbetétes VM Zinc lemez fedés
bontása
Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli
hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről
Padlásfömen levő ásványgyapot hozigetelés
pontonkénti bontása acélszerkezet lábai alatt 25/25
cm méretben eltávolítva.

Megajánlott típus Menny. Egység

Anyag
Díj
Egységár
egységár egységre összesen

15-017-3

Zsaluzás és állványozás
Biztonsági védőkorlát készítése és bontása
pallóból, deszkából A kishajlású tetőfelület szélén
munkavédelmi ideiglenes korlát szerkezet,
lábdeszkával kialakítva a dolgozók védelmére,
illetve az esetlegesen lehulló anyagok és
szerszámok leesésének megakadályozására.

8 m2

0

0

0

0

33 m2

0

0

0

0

8 db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

15,5 m2

0

0

0

0

16,9 m2

0

0

0

0

32 db

0

0

0

0

34 db

0

0

0

0

132 db

0

0

0

0

0

0

0

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen:

6

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
34-003-1.9- Egyhéjú falburkoló rendszerek, 35 mm
0991220
hullámmagasságú falprofilból LINDAB Coverline
LVP 35/0,7 trapézlemez profil tűzihorganyzott +
Classic bevonat, standard színben - világos szürke
Zajvédőfal fix és nyítható felületek külső oldalára
2 rétegben rögzítve.

7

34-0011.1.3

8

34-0011.1.30000010

9

10

Építmény-acélváz szerelése tömör
szerelvényekből, 30,01-45,0 kg/m2 tömeg között
Acélszerkezetű gépészeti pódium és a kapcsolódó
zajvédő fal acélváz szerkezetének gyártása és
helyszíni szerelése, a szerkezeti elemek tetőre
történő feljuttatásával együtt kompletten S01 jelű
szerkezeti terv szerinti profilokból és kialakítással.
Acélszerkezetek tüzihorganyzott felületkezeléssel.

Építmény-acélváz szerelése tömör
szerelvényekből, Felár előző tételhez, Nyitható
felület kialakítása zajvédő falszerkezetben. Méret:
1060/1240 mm
34-001-9.5 Egyéb épület acélszerkezetek,
Pódium járófelületének kialakítása 30 mm magas
egyirányban teherhordó tüzihorganyzott járórács
elemekből.
Az elemek gyártási méretei az acélszerkezet
elkészülte után
a helyszínen felmérendők.
34-003Egyhéjú falburkolat készítése 2 mm vtg. perforált
1.20
acéllemezzel, horganyzott felületképzéssel
Perforáció: 51 % (lyuk átmérő 15mm, lyukközép
távolság 20mm) Zajvédő fal fix és nyíló belső
oldali felületeire csavarozással rögzítve.

11

88-0051.2.1.10470043

12

88-0061.1.30000010

13

88-0061.1.30000020

Gépalapok, dinamikus terhek rögzítése
betonszerkezetben, ragasztott dübellel történő
rögzítés, nagy teherbírású rögzítés húzott vagy
nyomott tőcsavarral HILTI HAS-RE 500 V3 +
HIT-V (8.8) M12 x 280 + anya 12-24032 + alátét
12-125
Rögzítőelem elhelyezése acélszerkezethez
Kötőelemek acélszerkezet szereléséhez
Metrikus csavar M12x35-24017 + anya 12-24032
+ 2 db alátét 12-126
Rögzítőelem elhelyezése acélszerkezethez
Kötőelemek acélszerkezet szereléséhez
Metrikus csavar M12x40-24017 + anya 12-24032
+ 2 db alátét 12-126
Munkanem összesen:

Díj összesen Mindösszesen

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Munkanem összesen:

5

Anyag
összesen

20,2 m2

2,145 t
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Építészet

14

15

Ácsmunka
35-002-5.1- Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése
0095132
deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva,
öntapadó ragasztócsíkkal pl. BAUDER TOP
DIFUTEX NSK bitumens alátétlemez, öntapadó
illesztőcsík, diffúziónyitott. Acélszerkezet
elkészülte után a megbontott tetőfelületeken
foltokban helyreállítva.

12 m2

0

0

0

0

8 m2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,2 m

0

0

0

0

9m

0

0

0

0

18 m

0

0

0

0

8 db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35-004-1.1 Deszkázás fémlemez fedés alá Megbontott
tetőfelületen a deszkázat helyreállítása foltokban. a
beépített fanyag rovar-, gomba- és égéskésleltető
vegyszeres felület védelmével (cca. 20 m2) 8 db
helyen az acélszerkezet elkészítését követően.
Munkanem összesen:
Bádogozás
Ideiglenes ponyvatakarás (védelem) készítése.
A fémlemezfedés bontásával érintett területen az
épület eső elleni megfelelő védelmének a
biztosítása. A kivitelezéshez igazodóan többször is
megbontva és újra készítve szükség szerint az új
fémlemez fedés elkészültéig.

16

41-090-9

17

43-001-10- Lécbetétes lemezfedés horganyzott acél, bevonatos
0147016
horganyzott acél és horgany szalagból,10 fok
tetőhajlásszög felett VM ZINC horganyszalag,
NATUR-ZINC PLUS, 0,70x1000x30000 mm,
Ref:120008872
A lemezfedés helyre állítása
és a meglevő megmaradó felületekhez szakszerű
módon történő csatlakoztatása.

18

43-00310.1.2.10993273

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben,
színes műanyagbevonatú horganyzott
acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm
vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm Zajvédőfal
tetejének felső lezárása.

19

43-0909.1.2

Attikafal fedése javítása,
bármilyen kiterített szélességgel,
minősített ötvözött horganylemezből,
65 cm kiterített szélességig
Egyvízorros választópárkány VM-ZINC-NATÚR
ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7
mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm
A tűzfal meletti vonalban meglevő attika fallefedés
szükség szerinti javítása, kiegészítése, illetve
csatlakoztatása az új lécbetétes fémlemez
fedéshez.

20

43-003-16- Fémlemez burkolat szegélyezése, Lindab színes
0000010
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből
hajlított L takaró lemezzel a függőleges sarkokon,
nyílásoknál és falvégeken csavarozással rögzítve.
Lindab 0,6 mm vtg. síklemez világos szürke
színben.
43-003-18 Csőáttörések szegélyezése acélszerkezet lábainál
Szakszerűen és szabályosan , dilatációval ellátott
és vízhatlan módon tömített kialkítással a
fémlemez fedéshez csatlakoztatva.

21

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

33 m2

Munkanem összesen:

22

1

48-00721.2.1.10114403

21-01111.3

Szigetelés
Külső fal; Könnyűszerkezetes falban hő- és
hangszigetelés elhelyezése, Zajvédelmi fix és nyíló
falszerkezetben elhelyezett szálas
szigetelőanyaggal (üveggyapot) URSA TWP
SILENTIO kasírozatlan többfunkciós
(üveggyapot) hő- és hangszigetelő tábla,
λD=0,039 (W/mK), 100 mm vtg.
Munkanem összesen:
BELSŐ MUNKÁK
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe Belső
munkák + zajvédőfal építés bontási anyagainak az
elszállítása

16,9 m2

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Építészet
2

21-011-12

3

31-00013.2

4

42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, ágyazati réteggel együtt,
padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik
vagy tört mozaik (NOVA) lapból Kerámia anyagú
padlóburkolat óvatos, értékmentő bontása
gépészeti vezetékek elhelyezéséhez 70 cm széles
sávokban építész terv szerint. A burkolat
helyreállítása az elbontott lapokkal fog készülni.

5

42-0003.2.2

6

42-000-3.7 Fa anyagú fal-, mennyezetburkolat bontása,
Előadóteremben az ablakok alatti két hosszoldali
falon levő festett fafalburkolat és hátszerkezet
bontása
Munkanem összesen:

7

31-03011.1.1.20121110

Munkahelyi depóniából építési törmelék
leszállítása és utcai konténerbe rakása, kézi
erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer
szállítás nélkül.
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig,
kavicsbetonból, salakbetonból Aljzatbeton bontása
gépészeti vezetékek részére cca. 70 cm széles
sávokban építész terv szerint.

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok
bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22
mm vastag aljzatbetonra ragasztva Ragasztott
parketta burkolat óvatos, értékmentő bontása
gépészeti vezetékek elhelyezéséhez 70 cm széles
sávokban építész terv szerint. A burkolat
helyreállítása az elbontott parketta anyag
felhasználásával fog készülni.

Helyszíni beton és vasbeton munka
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással, merev
aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny
konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4
finomsági modulussal Gépészeti szereléseket
követően az aljzatbeton helyreállítása. 70 cm
széles sávokban építész terv szerint.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

26 m2

0

0

0

0

6,8 m2

0

0

0

0

19,2 m2

0

0

0

0

47,5 m2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,25 m3

0

Munkanem összesen:

8

36-0901.1.20550030

9

39-00321.9.1.10143104

10

39-0052.2.10120031

Vakolás és rabicolás
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-,
kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült
vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25%
között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes
mészhabarcs mészpéppel Elbontott faburkolatok
alatti falfelületeken az új gk. mellvédfal feletti
részeknél.
Munkanem összesen:
Szárazépítés
Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós)
ajtó beépítése, fém kivitelben, gipszkarton falban
(horganyzott vagy porszórt felülettel) Rigips
revíziós ajtó A13 lappal 400x400 mm, Cikkszám:
94254030
Szabadon álló előtétfal készítése, 2 rtg.
gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra
szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 tűzgátló
gipszkarton + CW50x50 + UW 50/40 horganyzott
acél bordarendszer, szükség szerint 50 mm Isover
Akusto hangszigeteléssel kitöltve, Th=0,5 óra
Meglevő vakolt fal előtt 250 mm légréssel
kialakítva. Az ablakok alatti FTZ dobozok
elhelyezéséhez szükséges nyílások kialakításával, a
hézagok és csatlakozások glettelésével és
tömítésével, festésre kompletten előkészítve.

14,6 m2

0

3 db

0

0

0

0

32,12 m2

0

0

0

0

0

0

0

Munkanem összesen:
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat
előkészítés
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Építészet
11

42-0412.1.10215096

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott
parketta és hidegpadló lapburkolat alá szabványos
cementresztrich és betonpadló felület előkészítése,
1-3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro
önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund,
nedvszívó alapfelület alapozására

12

42-0426.1.2.20310125

Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és
lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres, nagy
keménységű, nagy teherbírású, sport minőségű
lakkal, erős igénybevételhez. Alkalmazandó lakk
anyaga: pl . Supralux Gemini vagy műszakilag
egyenértékű termék
Parketta burkolatos helyiségek teljes felületén.

13

42-022Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton,
1.1.1.2.1.1- vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,
0212004
kötésben vagy hálósan, LB-Knauf FLEX/Flex
ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel,
kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex
fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel,
fehér, Cikkszám: K00630*** A meglevő bontott
és megtisztított burkólólapokkal készül a
burkolatok helyreállítása, kiegészítése, anyagpótlás
cca 15-20 %-ban, Megrendelő által biztosított
tartalék burkólapok felhasználásval.

14

42-0424.1.2.2.50110761

Parkettafektetés csaphornyos parkettából,
kiegyenlített aljzatra ragasztva, Meglevő bontott,
megtisztított parketta anyag felhasználásával a
parketta burkolatok helyreállítása, kiegészítése.

26 m2

0

0

0

0

280,67 m2

0

0

0

0

6,8 m2

0

0

0

0

19,2 m2

0

0

0

0

0

0

0

Munkanem összesen:

15

44-006-4

16

44-006-5

17

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Szerelt előtétfal felső lezárása fa fallefedéssel. 33
cm széles fehérre festett fa (MDF) 20 mm vtg
bútorlapból a falszerkezet bordavázára rögzítve. A
rögzítést könnyű szerelhetőséggel, egyszerűen
bonthatóan kell kilakítani.
Szerelt előtétfalhoz fa lábazati szegély készítése, 5
cm magas, fehér színű, a tetején profilozott
kivitelű, a falszerkezet bordavázára csavarozással
rögzítve.
Munkanem összesen:

Felületképzés
47-000Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
1.21.2.1.1.1- glettelés, műanyag kötőanyagú glettel
0415526
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen
padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit
FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és
gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám:
255409 Előadóteremben a mellvédfalak feletti
vakolt falfelületeken teljes körűen.

36,5 m

0

0

0

0

36,5 m

0

0

0

0

0

0

0

232,3 m2

0

0

0

0

18

47-0101.1.10154102

Normál nem egyenletes nedvszívóképességű
ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,
tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós,
akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002
Előadó terem hosszfalakon gk. mellvédfalon és
vakolt felületeken teljes körűen

264,4 m2

0

0

0

0

19

47-01115.1.1.10154175

264,4 m2

0

0

0

0

20

71-010-9

1 klt.

0

0

0

0

21

90-008-5

Diszperziós festés műanyag bázisú vizesdiszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima felületen Alkalmazandó festék: Primavera
Casati illatosított festék. Aquacolor okker szinező
paszta.
Előadó terem hosszfalakon gk. mellvédfalon és
vakolt felületeken teljes körűen
Festési munkák készítéséhez kapcsolódóan
Előadóteremben a világítótestek és egyéb
szerelvények le- és felszerelése kompletten.
Festési munkák készítéséhez kapcsolódóan
Előadóteremben burkolatok védelmére takarás
készítése majd későbbi felszedése.
Takarás készítése fóliával

191,1 m2

0

0

0

0
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Építészet
22

90-010-5

Festési munkák után Előadóteremben pipere
takarítás készítése.
Munkanem összesen:

1 klt.

0

0

0

0

0

0

0

A tervdokumentációban és a költségvetésben szereplő márkanevek, tipusmegjelölések csak az elvárt műszaki és esztétikai paraméterek meghatározására szolgálnak. A közbeszerzés
szabályai szerint ajánlattevő az ajánlatadás során javaslatot tehet egyenértékű vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező, de másik gyártótól vagy beszállítótól származó
termékre, de ebben az esetben az egyenértékűséget vagy jobb paramétereket igazolni szükséges (pl.: műszaki adatlappal). A tervdokumentációban, a műszaki leírásban és a költségvetési
kiírásban szereplő tételek közül minden megvalósítandó, amely a három forrás közül legalább az egyikben szerepel.

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az
épület üzemképes, biztonságos működését, I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben.
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Gépészet
Ssz. Tételszám

1
2
3

4
5
6

Költségtérítések
Általános teendők befejezés szakaszában, átadás átvétel, jegyzőkönyv elkészítése
Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő
személyzet oktatása
Általános teendők befejezés szakaszában,
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
elektronikus (dwg és pdf formátumú) és 2 példány
papír formátumban.
19-083-1.1 Légtechnikai vezetékek, beszabályozása és
jegyzőkönyv készítése
190832244 Légtechnikai berendezések, zajszint mérése és
961
jegyzőkönyv készítése
19-081beszabályozó és elzárószerelvények, felcímkézése,
11.1.2
azonosítószámok, feltüntetésével, padlástérben
190102244
302
190102244
331
19-0101.21.2

7

19-08111.1.2

8

82-01613.3

9

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Tétel szövege

Megajánlott típus Menny. Egység

Anyag
Díj
Egységár
egységár egységre összesen

Díj összesen Mindösszesen

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

"Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA
Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok
beállítása céljából, szelepgyártó által
meghatározott szelepbeállítási értékek komputeres
jegyzőkönyvi rögzítésével

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Próbahűtés, fan-coil-ok beszabályozása 45.441 69.780 W teljesítmény között Jegyzőkönyvezett
hidraulikai beszabályozás.
190902244 Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)
980
Munkanem összesen:

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
Gépészeti rendszerek meglévő állapotáról
fotódokumentáció készítése, megrendelő részére
digitális átadással
Meglévő gipszkarton burkolatok elbontása rejtett
csővezetékek cseréjéhez, majd burkolat
helyreállítása
Gipszkarton burkolattal érintett falfelületek festése
teljes felületen (fehér)
Szerelési terület fóliával történő leválasztása,
irodai területről, porvédelemre, mennyezettőlpadlóig, légmentes leválasztás ragasztva,
Organizációs költségek
330630094 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01703
25 cm falvastagság között
330630094 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet
715
minden további 1/2 tégla vastagságért
33-063Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm
2.1.2
födémvastagságig, előregyártott béléselemes
födémben vizes födémátfúrással, szintek közötti
födémen új felszálló csőpár kiépítéshez, terület
megóvással, tűzgátló kialakítású beépítéssel
(tűzgátló mandzsetta), helyreállítással.

Anyag
összesen

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
0

0

0

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

11 m2

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

8 db

0

0

0

0

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
10 db

9.

71-00124.2.20130475

Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna
elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre
szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mmig Műanyag csatorna, fedéllel, 50x50mm,
osztható, fehér, kondenzvezeték eltakaráshoz 3.
emeleten

12 m

0

0

0

0

10.

34-001-4.2 Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és
elhelyezése, szerelési kapcsolattal, 250 kg/db
tömegig puffertartály egyedi tartószerkezet,
rezgésmentes kivitelben
34-001U könnyűgerenda rendszer elemeinek
12.4elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100
0110242
szelemenek és falvázgerendák LINDAB
Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda
S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe hegesztve,
légkezelő méretének megfelelő helyeken.

1 db

0

0

0

0

15 m

0

0

0

0

11.

12.

34-00112.40110242

U könnyűgerenda rendszer elemeinek
elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100
szelemenek és falvázgerendák LINDAB
Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda
S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe hegesztve, új
kültéri kondenzátor méretének megfelelő
helyeken.

Építészet/Zajvédő fal/Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése/7.tételben kérjük költségelni.
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Gépészet
13.

34-00112.40110242

U könnyűgerenda rendszer elemeinek
elhelyezése,konzolokra csavarozva, U 100
szelemenek és falvázgerendák LINDAB
Construline U4-5 100/2,0 horganyzott acélgerenda
S 350 GD Meglévő tartószerkezetbe
hegesztve,meglévő hűtőgépek tartószerkezetének
áttelepítése, elbontással újraépítéssel a terven
jelölt helyen.

14.

56-0556.5.10470334

Épületgépészeti csőmegfogások szerelése,
(csővezetékek hőtágulásának felvételére), fixpont
csőblincs,hűtési vezetékekhez 1/2" - '3" között

Építészet/Zajvédő fal/Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése/7.tételben kérjük költségelni.

180 db

0

0

0

0

15.

Új gipszkarton elburkolás építése, függőlegesen
szerelt hűtési csőpár és szerelvényeinek
vezetékeinek részére előadóteremben új
tartószerkezetre, oldalfali homogén gipszkarton
elemek, festéssel kompletten 900 mm
magasságban, 325 mm mélységben, szerelőakna
kiépítése függőlegesen

2 m2

0

0

0

0

16.

Acél szervízajtó elhelyezése, fehér színűre
színterezve 30cmx30cm, gipszkartonba építve
Munkanem összesen:

4 db

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

75-0511.47.90120150

1

80-0041.4.1.1.10125368

2

80-0041.4.1.1.10125368

3

80-0041.4.1.1.10125368

4

5
6
7
8

Megújuló energiahasznosító berendezések
Egyéb kiegészítő elemek elhelyezése etilén glikol
fagyálló folyadék, műanyag hordóból való
bekeveréssel, szivattyús betöltéssel, 30%-os
térfogat arányban. A teljes bekevert vízigény 280l
bekevert
Munkanem összesen:
Általános épületgépészeti szigetelés
Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai
berendezések szerkezeti elemeinek és
csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF
csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás ,
külső csőátmérő 50 mm

430 liter

0

20 m

0

0

0

0

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai
berendezések szerkezeti elemeinek és
csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF
csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás ,
külső csőátmérő 28 mm

16 m

0

0

0

0

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai
berendezések szerkezeti elemeinek és
csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF
csőhéj, falvastagság: 19 mm, +alulemez borítás ,
külső csőátmérő 35 mm

16 m

0

0

0

0

Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai
berendezések szerkezeti elemeinek és
csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF
csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 20
mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 25 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 26 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 28 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 35 mm

130 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

64 m

0

0

0

0

12 m

0

0

0

0

24 m

0

0

0

0
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PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Gépészet
9
10
11
12
13

14
15
16

80-0051.1.4.1.2.1.
1-0114124

17

80-0051.1.4.1.2.1.
1-0114124

18

1

2

3

4

5

6

7

KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 40 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 42 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 50 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső
csőátmérő 54 mm
Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai
berendezések szerkezeti elemeinek és
csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok,
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz
kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig KAIFLEX EF
csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 50
mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső
csőátmérő 63 mm
KAIFLEX EF csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső
csőátmérő 90 mm
Légtechnikai és szellőző berendezések
vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek,
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás
nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi
alapú kaucsuk tekerccsel öntapadós kialakítással,
csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett
KAIFLEX EF öntapadó lap tekercsben,
falvastagság: 19 mm, R: ACE-19-99/EA DN200
csővezetékhez
Légtechnikai és szellőző berendezések
vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek,
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás
nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi
alapú kaucsuk tekerccsel öntapadós kialakítással,
csupasz kivitelben, öntapadó ragasztó szalag
lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett
KAIFLEX EF öntapadó lap tekercsben, alulemez
borítással falvastagság: 19 mm, R: ACE-19-99/EA
DN200 csővezetékhez

14 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

14 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

28 m

0

0

0

0

71 m

0

0

0

0

3 m2

0

0

0

0

97 m2

0

0

0

0

8 db

0

0

0

0

0

0

0

Légtechnikai Hangcsillapító elem, DN 200
csővezetékhez, HELIOS FSD 200 vagy vele
egyenértékű kis szellőzőgépekhez
Munkanem összesen:
Épületgépészeti csővezeték szerelése
810000834 Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete
682
acélcsövek, műanyagcsövek tartószerkezetről,
vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással,
elszállítással DN 50 méretig
81-000-1.6 Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és
nyitás, javítási munkák előtt és után Hűtési hálózat
kiszakaszolása, ürítése, munka végeztével
feltöltése, légtelenítése.
81-001Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott
1.4.1.1.1.3- kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
0130002
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre,
tartószerkezettel, DN 20 (25 x 3,5 mm)
81-001Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott
1.4.1.1.1.4- kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
0130003
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre,
tartószerkezettel, DN 25 (32 x 4,4 mm)
81-001Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott
1.4.1.1.1.6- kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
0130005
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre,
tartószerkezettel, DN 40 (50 x 4,6 mm)
83-001Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik
2.1.2szerelése, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott
0830608
acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB
SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott
acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 200, SR200 IDOMOKKAL, TARTÓSZERKEZETTEL
81-004Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE1.3.4.1.1.2. Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes
2-0329502 csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy
padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 15
PIPELIFE PEX-AL-PEX 20x2,5 mm, 10

70 m

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

60 m

0

0

0

0

25 m

0

0

0

0

42 m

0

0

0

0

40 m

0

0

0

0
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1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Gépészet
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7

81-004Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE1.3.4.1.1.2. X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes
2-0329502 csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy
padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20
PIPELIFE PEX-AL-PEX 26x3,0 mm,
81-004Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE1.3.4.1.1.2. X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes
2-0329502 csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy
padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20
PIPELIFE PEX-AL-PEX 40x3,5 mm,
81-004Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE1.3.4.1.1.2. X/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes
2-0329502 csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal,
szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy
padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, DN 20
PIPELIFE PEX-AL-PEX 50x4,0 mm,
81-004Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós
1.6.1.1.2.6- (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső
0380015
elhelyezése csőidomok kal,szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN
40 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT
(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső SDR-11, 50 x 4,6 mm, 4 m-es szálban, Csz.:
2170116
81-004Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós
1.6.1.1.2.7- (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső
0380018
elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN
50 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT
(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső SDR-11, 63 x 5,8 mm, 4 m-es szálban, Csz.:
2170118
81-004Fűtési vezeték, PP cső szerelése, polifúziós
1.6.1.1.2.8- (hevítőelemes) hegesztésű kötésekkel, cső
0380024
elhelyezése csőidomok kal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre DN 80-ig, DN
65 AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT
(oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső SDR-11, 90 x 8,2 mm, 4 m-es szálban, Csz.:
2170122
Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega
Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték,
présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve, DN20
(22x1,2)
Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega
Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték,
présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve,
(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN25
(28x1,2)
Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega
Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték,
présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve,
(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN32
(35x1,5)
Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega
Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték,
présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve,
(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN40
(42x1,5)
Fűtési-hűtési vezeték, szénacélcső szerelése,Viega
Sanpress szénacél csővezeték fűtési vezeték,
présidomos kötésekkel, idomokkal, szakaszos
nyomáspróbával, tartószerkezetre szerelve,
(glycolra alkalmas tömítőanyagokkal) DN50
(54x1,5)
81-004Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE1.3.4.1.1.2. Xc/Al/PE-HD anyagból, meglévő megmaradó
2-0329502 radiátoros hálózat visszakötésével,
padlószerkezetbe, hőszigeteléssel, szükséges
helyeken aljzat felvésésével, helyreállítással. DN
15 PIPELIFE PEX-AL-PEX 16x2 mm, 10
Munkanem összesen:

64 m

0

0

0

0

14 m

0

0

0

0

14 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

28 m

0

0

0

0

71 m

0

0

0

0

70 m

0

0

0

0

12 m

0

0

0

0

24 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

75 m

0

0

0

0

0

0

0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések
szerelése
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1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Gépészet
1

Csatlakozás készítése meglévő csővégre
préshegesztett kötéssel, szükséges szigetelés
helyreállítással, d63x5,8 mm Aquatherm BluePipe
csővezeték csatlakozás, padlástérben meglévő
felbővített gerincvezetékre.

2 klt

0

0

0

0

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és
locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent Super
1/2" úszós légtelenítő max. 120°C , 10 bar,
elzáróelemmel Rendelési szám: 28520

16 db

0

0

0

0

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,
Kód: 113-0009-00
82-001Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
7.3.2szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
0130610
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,
Kód: 113-0026-00
82-001Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
7.3.2szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
0130610
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,
Kód: 113-0026-00
82-001Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
7.5.2szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
0130606
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, ,
névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar,
Kód: 113-0051-00
820010936 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
984
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel,
vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 40 mm,
sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

16 db

0

0

0

0

11 db

0

0

0

0

15 db

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

6 db

0

0

0

0

7 db

0

0

0

0

11 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

11 db

0

0

0

0

2

82-0016.2.80722155

3

82-0017.2.20130598

4

5

6

7

8

82-0017.7.20130608

9

10

11

82-0017.3.10113924

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 16, szelepek,
csappantyúk DN 50, gömbcsap, víz- és gázfőcsap
MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb.
menettel, névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr,
10 bar, Kód: 113-0053-00
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek,
csappantyúk DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap
MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap
vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 65 mm10 bar
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 16, szelepek,
csappantyúk DN 80 gömbcsap, víz- és gázfőcsap
MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap
vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 80 mm10 bar
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL
szabályozó és beszabályozó szelep PN 16 3/4",
Cikkszám: 52-134-120 TOUR & ANDERSSON
"TBV" típusú fan coil beszabályozó szelep,
mérocsonkokkal DN20, EMO TM arányos
szelepmozgatóval

15/24

PPKE HTK
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. szám alatti épületében
Klimatizálási munkák végézése
Gépészet
12

82-0017.3.10113924

13

82-0017.5.10114004

14

82-0017.6.10114005

15

82-0017.7.10114006

16

82-0017.7.10114006

17

82-0012.8.30341651

18

19

20

82-0017.6.10115546

21

82-0012.14.10140236

22

82-0012.17.10140237

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL
szabályozó és beszabályozó szelep PN 16 1",
Cikkszám: 52-134-120 TOUR & ANDERSSON
"TBV" típusú fan coil beszabályozó szelep,
mérocsonkokkal DN25, EMO TM arányos
szelepmozgatóval
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, Cikkszám: 52-151032
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, Cikkszám: 52-151040
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, Cikkszám: 52-151050
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 65, DN 65
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 65, Cikkszám: 52-151060
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40,
szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő
berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve,
szükséges szerelési segédanyagokkal,
megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent
szűrő NA50
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 40,
szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő
berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve,
szükséges szerelési segédanyagokkal,
megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent
szűrő NA65
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 80 PN 10 - PN 40,
szennyfogószűrő Spirovent típusú szűrő
berendezés, visszatéro ágba terv szerint beépítve,
szükséges szerelési segédanyagokkal,
megkerülőág kialakításával,beépítve Spirovent
szűrő NA80
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep,
Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm.,
(0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00,
vörösöntvény szelepházzal, 1072012

15 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

3 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szelepek,
csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)
MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN
50, MSG.1.14.V
Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 65 PN 25 - PN 40, szelepek,
csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)
MSG acél átmeneti visszacsapószelep, PN 40, DN
65, MSG.1.14.V

1 db

0

0

0

0

3 db

0

0

0

0
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82-00113.60118835

Három- vagy négyoldalon menetes vagy
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 50 TA szabályozó szelep
háromjáratú DN50 Kvs40 PN16 bronz, 60-333250
Három- vagy négyoldalon menetes vagy
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 32 TA szabályozó szelep
háromjáratú DN32 Kvs10 PN16 bronz, 60-330232
Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus
és elektromotoros hajtóművek elhelyezése,
elektromos bekötés nélkül TA MC160/230
meghajtó 1,6kN 230VAC, 61-160-002

1 db

0

0

0

0

24

82-00113.30118829

1 db

0

0

0

0

25

82-00114.10118919

2 db

0

0

0

0

26

82-0012.14.10142466

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szelepek,
csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)
MVV-ISG Gumikompenzátor, DN50, PN10

2 db

0

0

0

0

27

82-0012.16.10142467

Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése
ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek,
csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó)
MVV-ISG Gumikompenzátor, DN65, PN10

2 db

0

0

0

0

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
HL136.3, Kondenzvíz szifon DN32golyós
vízbűzzárral, függőleges 5/4" bemenettel
klímagépekhez
NGBS-vagy vele egyenértékű osztó-gyűjtő
szekrényben elhelyezve, DN 50 méretű osztó
DN20 csonkokkal 8 kör
NGBS-vagy vele egyenértékű osztó-gyűjtő
szekrényben elhelyezve, DN 50 méretű osztó
DN20 csonkokkal 7 kör
meglévő radiátoros osztó-gyűjtő átalakítása,
használaton kívüli csonkok ledugózása három db
meglévő kör visszakötése
meglévő radiátoros osztó-gyűjtő átalakítása,
használaton kívüli csonkok ledugózása két db
meglévő kör visszakötése
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső
vagy belső menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és
locsolószelep, töltőszelep NELKE-WATTS
automata egyenes légtelenítő-szelep 1/2" DN15
110°C-ig, AV 15, 02.54.015
Honeywell Automata légtelenítő, 1/2", külső
menet, PN10, 110°C, E121-1/2A/1
Manométer elhelyezése, lemezházas NELKEWATTS manométer-radiális alsó csatlakozással,
80 mm átmérővel 0-6 bar 1/2", MDR 80/6,
03.20.206
Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi
NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C
80 mm átmérővel, 42 mm bemerülőhüvellyel,
kerek alukeretes előlappal, öntömítő, T 80/50 SD,
03.02.043
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes
vagy karimás kötéssel, szivattyúk,
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10
PL1: 4,79 m3/h, 5 m
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes
vagy karimás kötéssel, szivattyúk,
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
PH1: 11,26 m3/h, 8 m
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes
vagy karimás kötéssel, szivattyúk,
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
PH0: 9,19 m3/h, 6 m
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes
vagy karimás kötéssel, szivattyúk,
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10
PL2: 1,72 m3/h, 5 m

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

12 db

0

0

0

0

12 db

0

0

0

0

18 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

28

29

30

31

32

33

820011487
665

34

820012132
814
820051491
646

35

36

37

38

39

40

820051491
823
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Hűtési puffertartály telepítése ,karimás
csatlakozásokkal , komplett egységként szállítva, 6
db DN 40 csonkozással rendszerbe építve
CONCEPT-500
m=1830mm, sz.=d850 mm s=600 kg szigetelve,
légtelenítő és ürítőcsonkkal
820051491 Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi
823
NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C
80 mm átmérővel, 42 mm bemerülőhüvellyel,
kerek alukeretes előlappal, öntömítő, T 80/50 SD,
03.02.043
82-004Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése
6.1.1.1(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő
0721011
berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és
hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter
között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 4
bar túlnyomásra,
82-016Próbahűtés, beszabályozása 45.441 - 69.780 W
13.3
teljesítmény között Jegyzőkönyvezett hidraulikai
beszabályozás.
82-016Próbahűtés, fan-coilok beszabályozása 23.261 13.2
45.440 W teljesítmény között Hűtési rendszer
feltöltése, légtelenítése, beüzemelése,
beszabályozása.
83-002Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése
1.1.1.2falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között
0312417
LINDAB COMFORT C21 kétsoros szellőzőrács
mozgatható vízszintes-függőleges lamellákkal,
mennyezetbe építve + szerelőkerettel ,610x300
mm méretben elszívásra rezgéscsillapítóval,
légcsatorna csatlakozóidommal (felülről).
Befúvásra 500 m3/h

1 db

0

0

0

0

3 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

47

83-0021.1.1.20312417

Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése
falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között
LINDAB COMFORT C21 kétsoros szellőzőrács
mozgatható vízszintes-függőleges lamellákkal,
mennyezetbe építve + szerelőkerettel ,485x275
mm méretben elszívásra rezgéscsillapítóval,
légcsatorna csatlakozóidommal (felülről).
Elszívásra 500 m3/h

2 db

0

0

0

0

48

83-0025.2.10131997

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ
350 mm-ig AEROPRODUKT BSK-4 kifúvófej,
alumínium, NÁ.200 mm, Csz.: APBSK4ALU250

2 db

0

0

0

0

49

83-0025.2.10144785
82-0017.3.20130610

Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ
350 mm-ig HELIOS FDH Tetőkivezető idom
lapostetőhöz NÁ 200, Cikksz.:1477
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal,
névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,
Kód: 113-0026-00
82-001Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
7.5.2szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
0130606
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, ,
névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar,
Kód: 113-0051-00
820010936 Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
984
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40
gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA
Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel,
vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 40 mm,
sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00

2 db

0

0

0

0

6 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

82-0017.5.10114004

6 db

0

0

0

0

42

43

44

45

46

50

51

52

53

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, Cikkszám: 52-151032
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82-0017.5.10114004

55

82-0017.6.10114005

Légkondicionáló berendezések
Meglévő hűtőberendezések bontása, deponálása
elszállítása, tartószerkezetekkel kompletten,
szerelvények és megtápláló vezetékek roncsba
bontásával
Klímakonvektorok, parapetes lábon álló,
burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros
F2komplexKlíma FXE-VA 331 lábon álló fan-coil
berendezés.
Klímakonvektorok, parapetes lábon álló,
burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros
F2komplexKlíma FXE-VA 431 lábon álló fan-coil
berendezés.
Klímakonvektorok, parapetes lábon álló,
burkolatos, 4 csöves rendszerű, EC motoros
F2komplexKlíma FXE-VA 531 lábon álló fan-coil
berendezés.
Klímakonvektorok, burkolat nélküli fal mögé
rejtett fan-coil rezgésmentes c profilra rögzített,
konzollal falra rögzítve, burkolatos, 4 csöves
rendszerű, EC motoros F2komplexKlíma FXE-PV
631 fan-coil berendezés, ,FTZ dobozzal, R90M-C
idommal és PNA homloklapi ráccsal

1

2

3

4

5

6

8

9

84-0031.51.10235394
84-0031.51.10235394
84-0031.51.10235394

10

11

84-0031.51.70254403

12

13
14

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, Cikkszám: 52-151032
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek,
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró,
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep
PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, Cikkszám: 52-151040
Munkanem összesen:

84-0031.51.70254403

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

10 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

11 db

0

0

0

0

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése,
szelepkészlet bekötése (hűtés)

15 db

0

0

0

0

FUJITSU ellenáramú szellőztető berendezés,
BP050B szellőzőgép, 500 m3/h légszállítással
rezgésmentes tartószerkezettel, kompletten:
légtechnikai csatlakozóelemekkel,

2 db

0

0

0

0

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése,
szabályzók fali termosztát fan-coil-hoz (OFF, télinyári átváltó, termosztát, 3 sebesség, elektromos
szelep és/vagy fűtőmodul vezérlés).

4 db

0

0

0

0

Hidros Hidros WDA/EV050PI240 típusú, osztott
rendszerű folyadékhűtő beltéri folyadékhűtő

1 db

0

0

0

0

Hidros KAVG.50 rezgéscsillapító gumi gépláb
KL1263.ADVEPI240 kültéri, léghűtéses
kondenzátor

1 db
1 db

0
0

0
0

0
0

0
0

Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése,
PNA homloklapi rács elhelyezése meglévő osztók
eltakarására.
Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése,
szelepkészlet bekötése (fűtés)
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Hűtőgépek elhelyezése, csővezetés nélkül,
üzembehelyezés költségével, kültéri és beltéri
egységek elektromos megtáplálásával, felszerelve,
acél tartószerkezettel SZPL gumilemezzel, tetőn
tartószerkezeten elhelyezve, elektromos
kapcsolóval, mely a gépegység villamos
indításához, működtetéséhez műszerezéséhez,
vezérléséhez és szabályozásához szükséges
összes kapcsoló és beavatkozó elemet
tartalmazza, horonyvéséssel, falazat helyreállítási
munkáival együtt, segédanyagokkal,
kiegészítőkkel Daruzási, beszállítási költségekkel,
beüzemelve, hűtőköri csövezéssel, kábelezéssel,
elektromos fűtésű, kiegészítő kondenztálcával,
2,5kg R410A többletközeg rátöltéssel,

1 klt

0

0

0

0

16

Meglévő hűtőgépek óvatos bontása és áttelepítése
tartószerkezetről. Karbantartási és tisztítási
költségekkel.Hűtőgépek elhelyezése,
üzembehelyezés költségével, kültéri egységek
elektromos megtáplálásával, felszerelve, acél
tartószerkezettel SZPL gumilemezzel, tetőn
tartószerkezeten elhelyezve, elektromos
visszakötéssel, segédanyagokkal, kiegészítőkkel
Daruzási, beszállítási költségekkel, beüzemelve,
hűtőköri csövezéssel, kábelezéssel, elektromos
fűtésű, kiegészítő kondenztálcával,

2 klt

0

0

0

0

17
18

Emelőszerkezet elhelyezés GEDA 500Z
Meglévő tetőszerkezet bádoggal. Mechanikai
védelem kiépítése, A beszállítási útvonalon, a
beszállítás időtartamára.
Munkanem összesen:

0

0

0

Szellőztető berendezések
Csövek, idomok, szerelvények bontása Meglévő
légcsatornák elbontása a gépház határán lévő
csatlakozásokig. Pontos mennyiség helyszíni
felmérés alapján
Gépek, berendezések bontása, Meglévő PANOL
befúvó légkezelő elbontása. Elszállítása

1

2

3

4

4
4
5

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

83-0011.4.10820401

1 kt

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik
szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna
idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök,
kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács
felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6
mm és 0,7 mm, 500x1000 mm oldalhosszúság
között LINDAB REKT légcsatorna idom,
horganyozott acéllemezből, 0,7 mm,
tartószerkezettel (átlagos méret 600x600 mm)

81 m2

0

0

0

0

Kulisszás hangcsillapító elem 50%
csillapítófelülettel, hanglágy anyaggal bélelve
1200x600 mm 1 m hosszban légcsatornára
csatlakozó elemekkel
Légtechnikai beszabályozó zsalu szabályozó
600x600 mm méretben, légcsatornába építve
Légtechnikai beszabályozó zsalu szabályozó
600x300 mm méretben, légcsatornába építve
Négyszög keresztmetszetű egyedi légcsatorna
idom hangcsillapított kialakításban 4,3 m
hosszban 800x1000 mm keresztmetszetben,
hanglágy anyaggal bélelve meglévő
beszívónyílásokra csatlakoztatva, 2 db oldalsó
600x800 csatlakozóval, 1 db 600x600 oldalsó
csatlakozóval. LINDAB REKT légcsatorna idom,
horganyozott acéllemezből, 0,7 mm,
tartószerkezettel

2 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

16 m2

0

0

0

0

SZELLŐZŐGÉP
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Kompakt, álló kivitelű befúvó-elszívó légkezelő
berendezés, hő- és hangszigetelt házzal, oldalsó
csatlakozással, ellenáramú hővisszanyerővel,
melegvizes utófűtővel, EC motoros
ventilátorokkal, beépített teljes automatika
rendszerrel (heti időprogramozás, folyamatos
ventilátor-fordulatszám szabályzás, CAV - állandó
térfogatáram - szabályzás, fagyvédelem, DX hűtő
vezérlés, szűrőfigyelés, külső indítási opció,
tűzjelző bemenet, stb.) LCD kijelzős fali vezérlő
panellel, EU7 és EU5 szűrőkkel, kompletten. jobbos és balos kivitellel (400 V/50 Hz, 2x2931,
IP23) Vbe = 5.200 m3/h (360 Pa) Vel = 5.200
m3/h (360 Pa) Phvny = 51,2 kW (-13°C → 16°C;
86% hatásfok) Pfűt max = 29,2 kW (70/55°C
melegvíz; 16°C → max. 34°C)
Topvex SC11 HW-L/R-CAV

1 db

0

0

0

0

7

Légtechnikai fagyvédelmi motoros fagyvédelmi
zsalu EFD 60-50 + lF24A
Rezgéscsillapító csatlakozó elem DS 60-50
Háromjáratú szabályozó szelep ZTR 20-2,5
Szelepmozgató motor RVAZ4 24A
Hidegvizes hűtőkalorifer Phűt max = 27,1 kW (
m3/h; 7/12°C-os 30% etilén glikol oldat;
35°C/40% → °C) Légoldali ellenállás: 85,3 Pa
Vízoldali ellenállás: 46,75 kPa Phűt max = 19,56
kW ( m3/h; 10/15°C-os 30% etilén glikol oldat;
35°C/40% → °C) Légoldali ellenállás: 71,88 Pa
Vízoldali ellenállás: 25,05 kPa
Cseppleválasztó DE 100-50
Háromjáratú szabályozó szelep ZTRB 25-8,0
Szelepmozgató motor RVAZ4 24A
Szellőzőgépház helyiség teknőszigetelése, vizzáró
küszöb építés. 10 cm magasságban
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr,
Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással,
szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus"
bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval,
115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés
idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség:
300kg
Csatorna csatlakozás készítése. DN100, helyi
adottságok szerint
PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal,
szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós,
95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésselszabadon, vagy padlócsatornába,
elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal,
csőátmérő DN 100 méretig, DN 56 GEBERIT PE
lefolyócső, 5 méteres szálban, 363.000, átmérő 56
x 3,0 mm
PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal,
szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós,
95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésselszabadon, vagy padlócsatornába,
elektrokarmantyús kötésekkel, csőidomokkal,
csőátmérő DN 100 méret felett, DN 110
GEBERIT PE lefolyócső, 5 méteres szálban,
367.000, átmérő 110 x 4,3 mm

2 db

0

0

0

0

4
1
1
1

db
db
db
db

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

db
db
db
db

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

10 m

0

0

0

0

0

0

0

8
9
10
11

12
13
14
15
16

82-00921.10135291

17
18

81-0022.1.2.1.30111004

19

81-0022.1.2.2.10111008

Munkanem összesen:
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Ssz.
1
2

3

4
5

6
7

Tételszám

Tétel szövege
Elektromos energia ellátás, világítás
ESZG1 elosztószekrény bontása
Bontandó légkezelőgépek vezérlő és szabályozó
berendezéseinek bontása, kábelekkel együtt
kompletten
Meglévő Fan-Coil berendezések kábeleinek
visszahúzása, kötődobozba, mindkét oldali
kikötése, lezárása
KNX Fan-Coil termosztátok leszerelése
Merev, simafalú műanyag védőcső elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel, vékonyfalú
kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre
fokozott figyelemmel
MÜIII 16mm
Műanyag gégecső elhelyezése tartószerkezettel
kompletten DPX25mm
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,
OBO Quick bilincsekkel elágazó dobozokkal,
Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm

Megajánlott
típus

Menny. Egység

Anyag
Díj
Egységár
egységár egységre összesen

Anyag
összesen

Díj összesen Mindösszesen

1 klt
1 klt

0
0

0
0

0
0

0
0

4 db

0

0

0

0

3 db
20 m

0
0

0
0

0
0

0
0

95 m

0

0

0

0

265 m

0

0

0

0

110 m

0

0

0

0

8

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése
OBO Quick bilincsekkel,elágazó dobozokkal,
Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm

9

Védőcső elhelyezése, aljzatba elágazó
dobozokkal, SYMALEN M 32/25
Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,0125 cm falvastagság között
Födémáttörés készítése vasalt betonfödémben

75 m

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

12 db

0

0

0

0

Revíziós nyílások elhelyezése meglévő
állmennyezetbe 300×300mm
Revíziós nyílások elhelyezése meglévő
állmennyezetbe 100×100mm
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, süllyesztve, Névleges méret: Ř65
mm,
KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett
kiszerelés, R: 1055-31
Mint előző tétel, csak
KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20,
100x100 mm, R: 1095-01
OBO doboz T60
Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése:
OBO 2032 kábelrögzítő ( 2205017), tiplivel
Beltéri fali horonyvésés helyreállítása, vakolati
réteg javítása nyomvonalnál glettelés, festés 2
rétegben színazonos anyaggal, beltéren 2 réteg
diszperziós festékkel

5 db

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

7 db

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

14 db
50 db

0
0

0
0

0
0

0
0

18 m2

0

0

0

0

0

0

0

0

22 m

0

0

0

0

16 m

0

0

0

0

14 m

0

0

0

0

842 m

0

0

0

0

45 m

0

0

0

0

35 m

0

0

0

0

40 m

0

0

0

0

882 m

0

0

0

0

10
11
12
13
14

15

16
17
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

Építési törmelék szállítás
Kábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 5x16 mm2
Kábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 5x6 mm2
Kábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 5x4 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 5x2,5 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 5x1,5 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 3x1,5 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 3x0,75 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 2x2,5 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 2x1,5 mm2

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
12 m
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29

30

31

32

33

34

35
36
37
38

Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 2x1,0 mm2
Vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített
tartószerkezetre, rézvezetővel,
YSLY 2x0,75 mm2
Kábelszerű vezeték elhelyezése
tömör rézvezetővel (MBCu)
NYM 3x 2,5 mm2,
Kábelszerű vezeték elhelyezése
tömör rézvezetővel (MBCu)
NYM 4x 1,5 mm2,
Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör
rézvezetővel, PVC érszigeteléssel, erek párba, a
párok rétegekbe sodrottak, műanyagfólia,
sztatikus árnyékolásként műanyagkasírozású
alufólia, mellékszállal, PVC külső köpeny,
névleges feszültség 300V, belső terekben,
fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe
vagy kábelcsatornába, rögzítéssel
J-Y(ST)Y 2x0,8
Távközlési installációs kábel, egyszálú tömör
rézvezetővel, PVC érszigeteléssel, erek párba, a
párok rétegekbe sodrottak, műanyagfólia,
sztatikus árnyékolásként műanyagkasírozású
alufólia, mellékszállal, PVC külső köpeny,
névleges feszültség 300V, belső terekben,
fektetése kézi erővel, előre elkészített védőcsőbe
vagy kábelcsatornába, rögzítéssel
J-Y(ST)Y 2×2x0,8
Távközlési installációs kábel, 6eres lapos
telefonvezeték
Távközlési installációs kábel, MODBUS
kommunikációhoz BELDEN 8762
Kábeljelölők elhelyezése nyomvonalon
kötegelhető kivitelben, vezeték bekötés előtt
Vízoldali nyomásérzékelő 24VAC tápfeszültség,
0-10VDC jelkimenettel, kerámia piezo rezisztív
mérőelemmel, 0…6bar mérési tartománnyal,
G1/2" csatlakozással, 5ms válaszidővel, 1,5
méteres H03VV-F 3x0.25 fekete kábelre sajtolva,40-80°C közegre, szerelőkészlettel, P65
QBE2002P5

15 m

0

0

0

0

35 m

0

0

0

0

125 m

0

0

0

0

125 m

0

0

0

0

72 m

0

0

0

0

15 m

0

0

0

0

20 m

0

0

0

0

45 m

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

4 db

0

0

0

0

39

Csőbe építhető merülő hőmérséklet érzékelő,
0…110°C mérési tartománnyal, NTC, PT, Ni
mérőelemmel, min. 100mm-es benyúlási hosszú
R1/2" krómozott sárgaréz merülőhüvellyel, 30s
time contans, max.PN10/130°C közegre, IP30
PT1000 Ni

4 db

0

0

0

0

40
41
42

Fan-Coil termosztát falra szerelve
Meglévő Fan-Coil termosztát falra szerelve
KNX 4-es nyomógomb süllyesztetten szerelve
Berker KNX Q.1 taszter 2csat.Term. Fehér

2 db
3 db
2 db

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

43

CO2 érzékelő falra szerelve (a légkezelőgép
tartozéka anyagárát nem kell szerepeltetni)
Falon kívüli kapcsolók elhelyezése
Fan-Coil berendezéseknek burkolat alá helyezve
Cedar 102 kétpólusú kapcsoló 10A

1 db

0

0

0

0

15 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

5 db

0

0

0

0

15 db

0

0

0

0

26 db

0

0

0

0

3 db
3 db
4 db

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

44

45

46

47

48

49
50
51

Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló
elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2
pólusú GANZ KK KKM2-63-6002 3 pólusú, 0-1
állású be-ki kapcsoló
Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló
elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2
pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1
állású be-ki kapcsoló
Csatlakozó rendszerek (fan-coil-ok) mindkét
oldali bekötése, feliratozása műanyag
azonosítókkal, működési próbája
Csatlakozó rendszerek (szelepek) mindkét oldali
bekötése, feliratozása műanyag azonosítókkal,
működési próbája
ALPHA 4 230V + adapter 9070438
Folyadékhűtő bekötése
Légkezelőgép csatlakozásának bekötése
Keringető szivattyú bekötése
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52
53

54
55
56
57
58
59

60

61
62

63
64
65
66
67

68

69

70
71
72
73
74
75

76
77
78

Keverőszelepek bekötése
Áramköri elosztók (elosztószekrények)
tartozékainak elhelyezése, EFR-FC2 elosztó
kialakítása KNX aktorok nélkül vezetékezéssel
üzempróbával készre szerelve.
EFR-FC2 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
RMG 4 kapcsolóaktor Theben 4930210
EFR-FC2 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
HMG 6 fűtési aktor Theben 4930240
EFR-FC2 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
HME 6 fűtési segéd aktor Theben 4930245
EFR-FC2 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
0-10V analóg kimenet Berker 75554001
EFR-FC2 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
Kiegészítő tápegység Berker 75910001
Áramköri elosztók (elosztószekrények)
tartozékainak elhelyezése,ESZG1 elosztó
kialakítása KNX aktorok nélkül vezetékezéssel
üzempróbával készre szerelve.
ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
KNX szabályozó segédmodul Siemens EKS705

2 db
1 db

0
0

0
0

0
0

0
0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

2 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
KNX kiegészítő modul Siemens RMZ785
ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
KNX kiegészítő modul RMH Siemens RMZ787

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
kezelőterminál Siemens EKZ790
ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
24V DC tápegység Theben 9079330
ESZG1 elosztó KNX elemeinek elhelyezése
Modbus RTU/KNX gateway
FÖE elosztóban 100A-es leágazás készítése
Csatlakozó elosztók kábeleinek mindkét oldali
bekötése, feliratozása műanyag azonosítókkal,
működési próbája
EPH csomópont, réz sínezéssel, csatlakoztatható
vezeték: 7x25mm2,
OBO 1809/A
EPH rendszer kialakítása:
50m 1x16mm2 vezetékkel
60fm 1x6,0mm2 vezetékkel
Horganyzott bilincsekkel, csavaros kötésekkel,

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db

0

0

0

0

1 db
2 klt

0
0

0
0

0
0

0
0

1 db

0

0

0

0

1 klt

0

0

0

0

EPH gerinc kábel kialakítása 60fm 1x16mm2
kábellel
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

1 klt

0

0

0

0

0

0

0

Villamos gyártmány- és megvalósulási tervek
készítése megfelelő példányszámban
DDC alállomási szoftverek készítése,
rendszerintegráció
Ideiglenes és végleges kezelési utasítások
készítése
Épületfelügyeleti rendszerhez illesztés
dokumentált beüzemelés, próbaüzem,
közreműködés az átadás-átvételi eljárásban
Költség előirányzati munkák Szakfelügyeletre
Költség előirányzati munkák Munkavédelmi
berendezések létesítésére
Általános tisztasági és pipere takarítás építési
munkák után helyiségek átadására
Munkanem összesen:

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.

Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
Organizáció munkalapon kérjük költségelni.
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PPKE HTK – légkezelő berendezés
Tájékoztatás

Sürgős

Véleményt kér

Választ vár

Továbbküldésre

Tisztelt Uraim !

Köszönettel véve megkeresésüket, az alábbiakban adjuk meg tervezői árajánlatunkat a kért
légtechnikai berendezések szállítására.

T.sz.

Típus

Megnevezés

Kompakt, álló kivitelű befúvó-elszívó légkezelő
berendezés, hő- és hangszigetelt házzal, oldalsó
csatlakozással, ellenáramú hővisszanyerővel,
melegvizes utófűtővel, EC motoros ventilátorokkal,
beépített teljes automatika rendszerrel (heti
időprogramozás, folyamatos ventilátor-fordulatszám
szabályzás, CAV - állandó térfogatáram - szabályzás,
fagyvédelem, DX hűtő vezérlés, szűrőfigyelés, külső
indítási opció, tűzjelző bemenet, stb.) LCD kijelzős
fali vezérlő panellel, EU7 és EU5 szűrőkkel,
kompletten.
- jobbos és balos kivitellel
(400 V/50 Hz, 2x2931, IP23)
Vbe = 5.200 m3/h (360 Pa)
Vel = 5.200 m3/h (360 Pa)
Phvny = 51,2 kW (-13°C → 16°C; 86% hatásfok)
Topvex SC11 HW-L/R- Pfűt max = 29,2 kW (70/55°C melegvíz; 16°C →
max. 34°C)
CAV
Rezgéscsillapító csatlakozó elem
DS 60-50
Fagyvédelmi motoros zsalu
EFD 60-50 + lF24A
Háromjáratú szabályozó szelep DN20, Kvs = 2,5
ZTR20-2,5
Szelepmozgató motor
RVAZ4 24A

db

Nettó tervezői
egységár
Ft / db

Nettó tervezői
ár
Ft

1
4
2
1
1

5 592 330
14 400
78 390
18 750
57 650

5 592 330
57 600
156 780
18 750
57 650

Amennyiben nem kapta meg az összes oldalt, kérjük, hívjon minket !

2
Hidegvizes hűtőkalorifer
Phűt max = 27,1 kW ( m3/h; 7/12°C-os 30% etilén
glikol oldat; 35°C/40% → °C)
Légoldali ellenállás: 85,3 Pa
Vízoldali ellenállás: 46,75 kPa

PGK 100-50-3-2,0
DE 100-50
ZTRB 25-8,0
RVAZ4 24A
Opcionális tételek:

Phűt max = 19,56 kW ( m3/h; 10/15°C-os 30% etilén
glikol oldat; 35°C/40% → °C)
Légoldali ellenállás: 71,88 Pa
Vízoldali ellenállás: 25,05 kPa
Cseppleválasztó
Háromjáratú szabályozó szelep
Szelepmozgató motor
Légkezelő berendezés beüzemelése elektromos
kábelezések és bekötések nélkül (Budapesten kívüli
beüzemelés esetén 150,- Ft/km + ÁFA kiszállási
díjjal)

1.

426 310
97 400
36 030
57 650

426 310
97 400
36 030
57 650

70 000
0
Összesen opciók nélkül:

0
6 500 500

1
1
1
1

Fenti áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Tervezői projekt ár opcionális tételek nélkül:

6.500.500,- Ft + ÁFA
Ajánlat érvényessége: Árainkat az UniCredit Bank Hungary Zrt. hivatalos deviza eladási
árfolyamát figyelembe véve 315,00 HUF/EUR értékig, illetve 30 napig
tartjuk érvényben.
Szállítási határidő:

Kereskedelmileg és műszakilag tisztázott megrendelést követően
- a megajánlott kompakt légkezelő berendezések: kb. 3-5 munkahét
A berendezések pontos szállítási határidejét a megrendelést követő gyári
visszaigazolás alapján tudjuk megadni.

Árparitás:

Systemair budapesti, raktári átadással.

Garancia:

A megajánlott Systemair gyártmányú berendezésekre 1 év garanciát
vállalunk.

Melléklet:

A megajánlott kompakt légkezelő berendezés és hűtő kalorifer adatlapjai.
(3 pdf file)

Reméljük, ajánlatunkat mind műszaki, mind kereskedelmi szempontból megfelelőnek találják.
Amennyiben műszaki, vagy egyéb kérdésekben – a berendezések adatlapja, méretei, elektromos
adatok, stb. – segítségükre lehetünk, kérjük, keressenek minket bizalommal a fejlécen található
városi, vagy mobil telefonszámok bármelyikén!

Tisztelettel,
Kalocsai Viktor

A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.
csővezetéki hálózat kerül cserélésre.

JELMAGYARÁZAT:
FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

T22

Wc

1.08 m2
4.25 m
T21

T23

Mosdó

1.20 m2
4.51 m
T24

2.62 m2
6.76 m

Wc

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
MEGJEGYZÉSEK:

Wc

- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

1.20 m2
4.62 m

- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső,
PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.
- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

T26

T25

Wc
1.60 m2
5.08 m

Mosdó
1.96 m2
5.66 m

T12

Meglévő fűtési vezetékek cseréje
vizesblokkok, közlekedő radiátoros megtáplálása
3 meglévő kör
aljzatban szerelt vezetékek cseréje

T14

Lift
3.00 m2
6.98 m

T01-7
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm
meglévő 7 körös

Folyosó

Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó

54.74 m2
44.44 m

T01-8
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-9
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm
meglévő 6 körös
Átalakítás
2 fűtési kör megmaradó

T01-10
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.
csővezetéki hálózat kerül cserélésre.

F-01
T06

T15

T16

Wc

Mosdó

1.64 m2
5.35 m

1.70 m2
5.40 m

Mosdó

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

Fűtési hálózatba nincs bekötve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

T18

T19

Wc

T05

Mosdó

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

Wc
1.25 m2
4.50 m

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.
FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

Berendezések mögött falon vezetve

T17

Lépcsőház

2.13 m2
6.26 m

7.45 m2
14.50 m

T04

Wc
T03

Lépcsőház

Közlekedő
T01

Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

Előadó terem
Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

T09

Tárgyaló
43.85 m2
26.72 m

191.10 m2
57.40 m
Qf=17500 W
Qh=24000 W

Aljzatban vezetve

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
3365 W fűtési teljesítményű
A helyiség igénye 17500 W
6 db fan-coil kerül bekötésre
melyek fűtési összteljesítménye :20190 W

A:

Qf=4050 W
Qh=2750 W

CÍM:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Qf=2280 W
Qh=1036 W

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
2325 W érezhető hűtési teljesítményű
A helyiség igénye 24000 W
10 db fan-coil kerül beépítésre
melyek hűtési összteljesítménye :23250 W
a hiányzó 750 W hűtést légtechnikai
rendszerrel pótoljuk.

T08

Előadó terem

Aljzatban vezetve

B

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János

30.17 m2
22.07 m
Qf=3280 W
Qh=2214 W

Berendezések mögött falon vezetve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar

15.55 m2
17.02 m
Függcsőtervi részletrajz szerint
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

100 FŐS ELŐADÓTEREM
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS

7.29 m2
12.08 m

1.37 m2
4.76 m

T10

Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges

T02

T11

Mosdó

Iroda

T07

Wc

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra
A radiátorok a megvalósulási terv alapján
lettek a tervre feltüntetve.
A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.

G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve
Aljzatban vezetve

A

RAJZ MEGNEVEZÉSE

Légtelenítési pont

T10-1
ÚJ FXE-VA 531 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2014 W
Qf=3062 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T09-1
ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W
Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

B:

T09-2
ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W
Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

Fűtési hálózatba nincs bekötve
T01-1
T01-2
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A
230V, 23W, 0,17A

Fűtési hálózatba nincs bekötve
T01-3
T01-4
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A
230V, 23W, 0,17A

Fűtési hálózatba nincs bekötve
T01-5
T01-6
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A
230V, 23W, 0,17A

T08-1
ÚJ FXE-VA 331
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W
Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

T08-2
ÚJ FXE-VA 331
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W
Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

ÚJ FAN-COILHÁLÓZAT
KÖZPONTI FŰTÉS
TETŐTÉR ALAPRAJZ

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GFH-01

841x420
REVÍZIÓ

A

JELMAGYARÁZAT:

T09-1

T10-1

T01-7

Ø32
PVC

T01-8

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL

T01-9
Ø32
PVC

T09-2

Ø32
PVC

T01-1

Ø32
PVC

T01-2

Ø32
PVC

T01-3

Ø32
PVC

Ø32
PVC

T01-10

Ø32
PVC
Ø50
PVC

T01-4

Ø32
PVC

T01-5
Ø32
PVC

T01-6
Ø32
PVC
Ø50
PVC

T08-1

Ø32
PVC

T08-2

Kondenzvezetékek egységesen 1% lejtéssel szerelve
aljzat felvésével. A kondenzvezeték fektetése a fűtés és a hűtéscsövek
fektetése előtt történik.
Folyásfenék szintezés alaprajz szerint.

Ø32
PVC

Kondenzvezetékek egységesen 1% lejtéssel szerelve
aljzat felvésével. A kondenzvezeték fektetése a fűtés és a hűtéscsövek
fektetése előtt történik.
Folyásfenék szintezés alaprajz szerint.

FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

MEGJEGYZÉSEK:
- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

Ø50
PVC

- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső,
PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.
- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

Ø50
PVC

345
WC

ALJZATFELTÖRÉS 700 mm szélességben gépészeti vezetékek részére

304
WC

Ø50 PVC rákötés a wc-tartály öblítőcsőre
bűzzáró szifonon keresztül

T14

Ø50 PVC rákötés a wc-tartály öblítőcsőre
bűzzáró szifonon keresztül

T12

Folyosó
54.74 m2
44.44 m

T01-8

F-01

T01-9

T01-10

Ø32
PVC

1%

ff.:pv0,00

ff.:pv+0,04

ff.:pv+0,07

ff.:pv+0,10

1.64 m2
5.35 m

1.70 m2
5.40 m

Ø32
PVC

T18

Wc
T19

Wc

T17

T11

Mosdó

Lépcsőház

2.13 m2
6.26 m

7.45 m2
14.50 m

ff.:pv-0,23

Födémáttörés
kondenzvezetékek
részére (Ø50)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

T09

3. emelet mennyezet alatt
elhúzva
rákötés
Wc öblítő vezetékre, bűzzáró szifonon keresztül

1.29 m2
4.66 m

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

G-T- 13-4599

Előadó terem
ÉPÍTTETŐ

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

MÓDOSÍTÁSOK

T09-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

ÚJ FAN-COILHÁLÓZAT
KONDENZELVEZETÉSE
TETŐTÉR ALAPRAJZ, FÜGGŐLEGES CSŐTERV

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve
ff.:pv-0,13
ff.:pv-0,08
Ø32
PVC

ff.:pv-0,11
Ø32
PVC

ff.:pv-0,08
Ø32
PVC

ff.:pv-0,05
Ø32
PVC

1%

ff.:pv+0,10
Ø32
PVC

ff.:pv+0,07
Ø32
PVC

Ø32
PVC

ff.:pv+0,04

ff.:pv-0,05
TERVFAJTA

DÁTUM

T09-1

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János

MÉRETARÁNY

KIVITELI
T10-1

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

3. emelet mennyezet alatt
elhúzva
rákötés
Wc öblítő vezetékre, bűzzáró szifonon keresztül

1%

1%

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

ff.:pv+0,01
ff.:pv-0,14
Ø32
PVC

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

TERVEZŐK

Ø50
PVC

FTZ burkolat mögött
rejtve elhelyezve

Ø32
PVC

CÍM:
Hittudományi Kar

30.17 m2
22.07 m
Qf=3280 W
Qh=2214 W

Ø50
PVC

1%

T03

Lépcsőház

T08

191.10 m2
57.40 m
Qf=17500 W
Qh=24000 W

Qf=4050 W
Qh=2750 W

Ø32
PVC

1.29 m2
4.66 m

100 FŐS ELŐADÓTEREM
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

Födémáttörés
kondenzvezeték
részére (Ø50)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

Meglévő megmaradó szellőzőrácsok
Padlástérben meglévő megmaradó szellőzőhálózat

T10

Ø32
PVC

Mosdó

Wc

T01

ff.:pv-0,08

T04

T05

Előadó terem

Qf=2280 W
Qh=1036 W

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

ff.:pv-0,20

43.85 m2
26.72 m

ff.:pv-0,05

1.39 m2
4.88 m

Közlekedő

ff.:pv-0,13

Tárgyaló

15.55 m2
17.02 m

1.39 m2
4.88 m

T02

ff.:pv-0,19

1.37 m2
4.76 m

Iroda

Wc

Födémáttörés
kondenzvezetékek
részére (Ø32)
kondenzvezeték
3. emeleti vizesblokkban
szennyvízhálózatra kötve
bűzzáró idomon keresztül

Ø32
PVC

T07

Mosdó

Ø32
PVC

Mosdó

A radiátorok a megvalósulási terv alapján
lettek a tervre feltüntetve.
A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.

T06

ff.:pv+0,10

T16

T15

1.25 m2
4.50 m

ff.:pv+0,07
ff.:pv-0,10

T01-7

Ø32
PVC

3.00 m2
6.98 m

F-02

Ø32
PVC

Lift

Wc

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra

T01-1

T01-2

T01-3

T01-4

T01-5

T01-6

T08-1

T08-2

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GFH-02

841x420
REVÍZIÓ

A

HŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

JELMAGYARÁZAT:
FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA

Flamco úszós légtelenítő elzáróval
párazáró hőszigeteléssel, padlástérben
Új rákötés meglévő rendszerre
Padlástérben vezetett
Ø50x4,5 - Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő gerincvezeték
TERVEZÉSI HATÁR

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL

Új rákötés meglévő rendszerre
Padlástérben vezetett
Ø50x4,5 - Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő gerincvezeték
TERVEZÉSI HATÁR

MEGJEGYZÉSEK:
- MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

T10

T09

Iroda

Tárgyaló

Qf=2280 W
Qh=1036 W

Qf=4050 W
Qh=2750 W

T09-2

Tárgyaló

Előadó terem

Qf=3280 W
Qh=2214 W

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
2325 W érezhető hűtési teljesítményű
A helyiség igénye 24000 W
10 db fan-coil kerül beépítésre
melyek hűtési összteljesítménye :23250 W
a hiányzó 750 W hűtést légtechnikai
rendszerrel pótoljuk.

T01-1

T09-1

T01-2

T01-3

T01-4

T01-5

T01-6

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

T01-4

T01-4

T01-5

T01-6

T09-2

A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva. (DN50 PVC védőcső, 0,5 m hosszban)
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
Fali termosztátok ajtónál kapcsoló mellett elhelyezve.
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
A terven megjelenített kialakítás helyszíni szemle és a megvalósulási
tervek adatszolgáltatása alapján került kialakításra
A radiátorok a megvalósulási terv alapján
lettek a tervre feltüntetve.
A fűtési-hűtési helyiségigények, a megvalósulási tervek alapján
lettek feltüntetve.
A T10 és T09 helyiségek hűtési igénye újonnan számított érték.

T09-1

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges

FŰTÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERV

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

T10

Fan-coilok nincsenek
fűtési hálózatba kötve:

T09

Iroda

Tárgyaló

Qf=2280 W
Qh=1036 W

Qf=4050 W
Qh=2750 W

Fan-coil katalóguslap alapján
Eco módban 1 db FXE631 fan-coil
3365 W fűtési teljesítményű
A helyiség igénye 17500 W
6 db fan-coil kerül bekötésre
melyek fűtési összteljesítménye :20190 W

T01

T01-2
T01-4
T01-6
T01-8

Előadó terem
Qf=17500 W
Qh=24000 W
Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm
meglévő 7 körös

100 FŐS ELŐADÓTEREM
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS

T08

Előadó terem
Qf=3280 W
Qh=2214 W

CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm
meglévő 6 körös

Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

Átalakítás
2 fűtési kör megmaradó

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

szellőző rendszer található!

gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

T01-1

T01-3

T01-5

F-02
Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm
meglévő 7 körös
Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó

T01-7

T01-9

F-01
Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm
meglévő 6 körös

T01-10
gipszkarton elburkolás
acél kezelőajtó mögött
elhelyezett szerelvények.

+20,65

ÉPÍTTETŐ

A radiátoros rendszereknél a radiátorok meglévő megmaradóak.
csővezetéki hálózat kerül cserélésre.

40°
0.36
0.10
0.02

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel
FX-PV Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
acél konzolok segítségével a falra szerelve
FC rögzítés stabilan, c profil tartókon
rezgésmentes rögzítés.

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

3.65

T09-1

1.30

T09-2

T08-2

0.40

T10-1

T08-1

0.90

T10-1

- a padlástérben és szabadon szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső,
PN10, KAIFLEX EF 19mm hőszigeteléssel.
- a szabadon szerelt fűtési-hűtési csővezetékek anyaga:
Viega Sanpress szénacél cső, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt hűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a falban, aljzatban szerelt fűtési csővezetékek anyaga:
PIPELIFE ALU-PEX alumíniumbetétes ötrétegű műanyag cső, PN10, KAIFLEX EF 13mm hőszigeteléssel.
- a kondenz csatorna anyaga: PVC tokos csatornacső, 1 %-os lejtéssel.

T08

T01

RAJZ MEGNEVEZÉSE

ÚJ FAN-COILHÁLÓZAT
KÖZPONTI FŰTÉS - HŰTÉS
FÜGGŐLEGES CSŐTERV

+17,00

0.24

Kondenzvezeték
Csővezetékek szerelésnél, fektetésnél a technológiai előírásokat be
kell tartani és dokumentálni szükséges

+16,66

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GFH-03

841x420
REVÍZIÓ

A

MEGJEGYZÉSEK:
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.
Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

341

Szellőzőgépház
33.25 m2
25.17 m

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
HŐMÉRŐ-NYOMÁSMÉRŐ
TH

TERVEZÉSI HATÁR

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ
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PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János

RUGALMAS RÁKÖTÉS

G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ
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PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
HŰTÉS-FŰTÉS
TETŐTÉR ALAPRAJZ

343

Lépcsőház
344

Mosdó

345

Wc

7.34 m2
14.75 m

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM
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GFH-04

841x420
REVÍZIÓ
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MEGJEGYZÉSEK:
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.
Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:

GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
HŐMÉRŐ-NYOMÁSMÉRŐ
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.
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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ
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PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János

RUGALMAS RÁKÖTÉS

G-T- 13-4599
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PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Pontos géppozíciók és akusztikai fal elrendezés
É-01 tervlap szerint.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
HŰTÉS-FŰTÉS
TETŐ ALAPRAJZ
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SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599
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PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
MEGJEGYZÉSEK:
A fal- és födémáttörések védőcsővel vannak ellátva.
A hűtési csővezetékek anyaga AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT (oxigéndiffúzió-mentes) üvegszálbetétes cső.
Kondenzvezetékek lejtése min. 0,7-1% a csatorna hálózat felé.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A szerelhetőséget és a szerelés körülményeit a kivitelezés megkezdése elött ellenőrizni szükséges!
A tűzszakaszhatáron való csőátvezetéseket tűzgátló körülzárással kell ellátni.
A hűtési csővezetékek és szerelvényeik DN40 méretig 13 mm DN40 feletti méretnél
19 mm vastag KAIFLEX EF hőszigetelést kapnak.
A hűtési strangokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.
A hűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
A vezetékek hőtágulását a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg
az elvégzendő feladat tartalmát. A tervek csak Műszaki leírással együtt érvényesek.
Fal és födémátvezetéseknél csőhüvely elhelyezése szükséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
VISSZACSAPÓSZELEP
SZŰRŐ
AUTOMATA LÉGTELENÍTŐSZELEP ELZÁRÓVAL
HŐMÉRŐ-NYOMÁSMÉRŐ
TH
RR

TERVEZÉSI HATÁR
RUGALMAS RÁKÖTÉS

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
HŰTÉS-FŰTÉS
KAPCSOLÁSI RAJZ

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GFH-06

841x297
REVÍZIÓ

A

kondenzvezeték szennyvízhálózatba kötve a
vizesblokk kiszellőzővezetékre technológiának
megfelelően rákötve HL136 bűzzáron keresztül

T12

Folyosó
kondenzvezeték szennyvízhálózatba kötve a
legközelebbi szennyvíz csatlakozási ponthoz
HL136 bűzzáron keresztül

Frisslevegő
tető fölül

A

∅200

födémátfúrás helyreállítással
2xDN100 védőcső

Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő hűtési gerincvezeték

B

∅200

Flamco úszós légtelenítő elzáróval
párazáró hőszigeteléssel, padlástérben
Ø63x5,8 PPR-FASER
fogópár alatt
Frisslevegő
tető fölül

Ø32x4,4-cs.

7.45 m2
14.50 m

Kidobás
tető fölé

T11

Lépcsőház

MÜPRO FIXPONTBILINCS

Ø63x5,8 PPR-FASER
meglévő hűtési gerincvezeték

54.74 m2
44.44 m

FELBŐVÍTETT HŰTÉSI CSŐPÁR MEGLÉVŐ NYOMVONALON
∅90x8,2-AQUATHERM Blue Pipe PP-R MF OT
Qh=63740 W 11,26 m3/h, 0,736 m/s

JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
TERVEZETT HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
TERVEZETT HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA
TERVEZETT KONDENZ CSATORNA
GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
DN200 csőbe épített hangcsillapító

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

100 FŐS ELŐADÓTEREM
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kidobás
tető fölé
Ø32x4,4-cs.

MÜPRO FIXPONTBILINCS

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

FUJITSU hőszivattyús szellőztető berendezés
UTZ-BD050B típus
230 V, 290W, 1,21 A
500 m3/h 120 Pa
904mm x 1090mmx 317mm, 57 kg

T10

Iroda

G-T- 13-4599

∅200

∅200

∅200

Födémáttörés
Ø200 haszoncső részére
(Ø250)

∅200

Lencsés János

FUJITSU hőszivattyús szellőztető berendezés
UTZ-BD050B típus
230 V, 290W, 1,21 A
500 m3/h 120 Pa
904mm x 1090mmx 317mm, 57 kg

15.55 m2
17.02 m
Födémáttörés
Ø200 haszoncső részére
(Ø250)

T09

B

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

A

Tárgyaló
43.85 m2
26.72 m

RAJZ MEGNEVEZÉSE

PADLÁSTÉR
LÉGTECHNIKA
PADLÁSTÉR ALAPRAJZ RÉSZLET

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

914x297
REVÍZIÓ

GL-1

A

JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
TERVEZETT HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
TERVEZETT HŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ CSATORNA
TERVEZETT KONDENZ CSATORNA
GOLYÓSCSAP
SZABÁLYOZÓSZELEP (TA)
DN200 csőbe épített hangcsillapító

FUJITSU hőszivattyús szellőztető berendezés
UTZ-BD050B típus
230 V, 290W, 1,21 A
500 m3/h 120 Pa
904mm x 1090mmx 317mm, 57 kg

Hűtési csőpár

FUJITSU hőszivattyús szellőztető berendezés
UTZ-BD050B típus
230 V, 290W, 1,21 A
500 m3/h 120 Pa
904mm x 1090mmx 317mm, 57 kg

Hűtési csőpár

Frisslevegő
tető fölül
∅200

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

100 FŐS ELŐADÓTEREM
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
JELMAGYARÁZAT:
MEGLÉVŐ HŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
MEGLÉVŐ FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
KONDENZ VEZETÉK

RAJZ MEGNEVEZÉSE

PADLÁSTÉR
LÉGTECHNIKA
METSZETEK

TERVEZETT LÉGCSATORNA KIDOBÁS
TERVEZETT LÉGCSATORNA FRISSLEVEGŐ
HANGCSILLAPÍTÓ

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

A3
REVÍZIÓ

GL-2

A

341

Szell z gépház
33.25 m2
25.17 m

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
LÉGTECHNIKA
GÉPHÁZ ALAPRAJZ

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

343

Lépcs ház

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GL-03

841x420
REVÍZIÓ

A

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
LÉGTECHNIKA
METSZETEK 1.

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GL-04

841x420
REVÍZIÓ

A

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
LÉGTECHNIKA
METSZETEK II.

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GL-05

841x420
REVÍZIÓ

A

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPCSERE
HŰTÉS-SZELLŐZÉS
KORSZERŰSÍTÉS
CÍM:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

Hittudományi Kar
1053 Budapest
Veres Pálné u. 24.

TERVEZŐK
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

VILLAMOS TERVEZŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ

Lencsés János
G-T- 13-4599

ÉPÍTTETŐ

MÓDOSÍTÁSOK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PÁZMÁNY PÉTER
KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST
SZENTKIRÁLYI UTCA 28.

RAJZ MEGNEVEZÉSE

SZELLŐZŐGÉPHÁZ
LÉGTECHNIKA
METSZETEK III.

TERVFAJTA

MÉRETARÁNY

KIVITELI
DÁTUM

RAJZMÉRET

1:50
RAJZSZÁM

2017.03.

GL-06

841x420
REVÍZIÓ

A

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
__________________________________________________________________________

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
HTK BUDAPESTI TELEPHELY
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
SZELLŐZŐGÉPHÁZ KORSZERŰSÍTÉS
ÉS
100 FŐS ELŐADÓTEREM HŰTÉS-FŰTÉS ÁTALAKÍTÁS
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1081 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
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1. Általános ismertetés:

Az T-01 jelű 100 fős előadóterem és a mellette lévő T08,T09,T10 helyiség hűtése a tervezési terület, a
tervlapokon jelölt helyeken új fan-coil hűtési rendszer kerül kiépítésre. A kiépítés parapet fan-coil
berendezésekből és a csővezeték hálózatból áll, valamint a T-09 tárgyaló és a T-08 előadóterem új
légtechnikai rendszerrel kerül ellátásra.
A tetőtéri szellőzőgépházban a meglévő szellőzőgép elavult, elbontásra kerül. Az újonnan kialakított,
gépházba új szellőzőgépeket telepítünk, a megrendelői igényeknek megfelelően.
A tervezési terület a szellőzőgépház, és a meglévő rendszer visszakötési pontjai.
Ezen terv az építéssel kapcsolatos épületgépészeti munkálatokat és azok járulékos szakipari munkáit
tartalmazza.
A kültéri hűtőgép miatt a meglévő 2 db füstcsőkészletet, meg kell hosszabbítani , úgy hogy a zajvédő fal
magasságától 10cm rel magasabb legyen. Ezt szakcég végzi el, ezen munkán kívül. A szabályos
kémény magasítás ezt a munkát időben meg kell , hogy előzze. A kémény magasítás, ennek a
munkának nem része.
2. Tervezési program:
A meglévő rendszer elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás kiépítésével,
lesznek az új fan-coilok hűtése megtáplálva. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség
beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség.
Puffertartály beépítés:
A korszerűbb hűtési rendszer kialakításához a központi rendszerbe puffertartály beépítés vált
szükségessé,
A meglévő rendszer egy szakasza elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás
kiépítésével, kerül beépítésre a puffertartály. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség
beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség.
Az új légtechnikai berendezés és a hűtési hálózat bővítése miatt, új hűtőgép telepítés történik, a
meglévő megmaradó hűtőgépek mellé a tetőn.
T-01 jelű 100 fős előadóterem hűtés korszerűsítés meglévő rendszer átalakítása:
Az helyiség fan-coilos hálózattal ellátott, jelenleg AERMEC gyártmányú mennyezet alatti berendezések
hűtik a helyiséget
A meglévő rendszer elbontásra kerül és a padlástéri meglévő gerincvezetékről új leállás kiépítésével,
lesznek az új fan-coilok hűtése megtáplálva. A vezetékek magas pontjain légtelenítési lehetőség
beépítése szükséges, alacsony pontjain pedig ürítési lehetőség.

Old. 3

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
__________________________________________________________________________

Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek csatlakozása a berendezés burkolata alatt
kerül kiépítésre.
A berendezések kondenzvezetéke a meglévő 2. emeleti vizesblokkok Wc öblítő vezetékébe kerül a
csatornahálózatba kötésre bűzzáró idomon keresztül.
A helyiség meglévő szellőzőhálózattal rendelkezik, melyet változatlanul megtartunk.
Helyiség hűtési igénye: 24000 W a tervezett fan-coilok (10db).A maradék 2 kW teljesítményt a szellőző
levegő hűtésével biztosítjuk.
Helyiség fűtési igénye: 17500 W a tervezett fan-coilok közül 6 db kerül fűtésoldalon bekötésre.
T-09 jelű tárgyaló hűtés-szellőzés kiépítése:
A helyiség új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek
csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre.
Helyiség hűtési igénye: 2214 W a tervezett fan-coilok (2db)
Helyiség fűtési igénye: 3280 W a tervezett fan-coilok (2db)
A helyiség új szellőzőhálózat kiépítéssel került megtervezésre.
Az új hővisszanyerős mini légkezelő berendezés a padlástérben kerül kiépítésre, 500 m3/h
légszállítással.
A befúvásra és elszívásra új rácsok kerülnek a mennyezetbe süllyesztve kiépítésre, a meglévő
szomszédos helyiség rácsaival azonos minőségben.
T-08 jelű előadó hűtés-szellőzés kiépítése:
A helyiség új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek
csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre.
Helyiség hűtési igénye: 1036 W a tervezett fan-coil (1db)
Helyiség fűtési igénye: 2280 W a tervezett fan-coil (1db)
A helyiségben új szellőzőhálózat kiépítéssel került megtervezésre.
Az új hővisszanyerős mini légkezelő berendezés a padlástérben kerül kiépítésre, 500 m3/h
légszállítással.
A befúvásra és elszívásra új rácsok kerülnek a mennyezetbe süllyesztve kiépítésre, a meglévő
szomszédos helyiség rácsaival azonos minőségben.
T-08 jelű előadó hűtés-szellőzés kiépítése:
Old. 4
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A helyiség új fan-coil berendezést kap . Az új kialakítás parapet fan-coilokkal kerül kiépítésre, melyek
csatlakozásai alulról a berendezés burkolata alatt kerül kiépítésre.
Helyiség hűtési igénye: 2750 W a tervezett fan-coilok (1db)
Helyiség fűtési igénye: 3280 W a tervezett fan-coilok (2db)
Általános kiépítés:

A fan coil készülékek elé egy darab TA-TBV beszabályozó szelep mérőcsonkokkal kerül elhelyezésre a
visszatérő ágba. A csonkokon mérhető a nyomáskülönbség a szelepen valamint a térfogatáram. Az
előremenő ágba egy elzáró kerül beépítésre. A szelepek előbeállítási értékeit a függőleges csőterv
tartalmazza. A szelepeket, tervezési program alapján az új osztó-gyűjtőkön helyezzük el.
A tervek szerint a beszabályozó szelepeket EMO TM arányos szelepmozgatókkal látjuk el. Melyekhez
megközelítőleg 15 mm szabad helyre van szűkség a szelepmozgató fölött. Az arányos szelepmozgató a
TBV szeleppel együtt alkalmazva különösen pontos és folyamatos szabályozást biztosit. Köszönhetően
az automatikus szelepemelkedés felismerésnek. Szükséges tápfeszültség: 24V AC +25% / -20%
frekvencia 50-60 Hz. Teljesítmény felvétel: bekapcsolási fázisban ≤ 7 W, üzem közben ≤ 3 W,
bekapcsolási áramfelvétel ≤ 250 mA, készenléti áramfelvétel ≤ 25 mA.
A berendezések 4 csöves, alacsony zajszintű, burkolatos, parapet fan-coil berendezések. A fan-coil-ok
közepes fordulatszámra vannak méretezve. A fan-coil-ok ¾”-os egyutú nyit-zár szeleppel és 230V-os
mozgatóval kerülnek beépítésre. A fan-coil-okat rögzítésénél törekedni kell a zajcsillapított megoldásra,
melyhez a kivitelezőnek fel kell mérnie a telepítés helyét és az alkalmazandó rögzítési megoldást ez
alapján kell meghatároznia.
A fan-coil-okat a helyiség hőmérséklete alapján, fali termosztát vezérli, melyen 3 fordulatszám fokozat
állítható.
A fan-coil-ok működése során keletkező páracsapadékot a tervlapok szerinti rendszerek vezetik el
gravitációs kialakításban.
A csővezeték szakaszokat a hőtágulásnak megfelelő csőrögzítésekkel kell ellátni. A hőtágulások
iránytörésekkel kerülnek kompenzálásra.
A rendszert minden magasponton légteleníteni kell. A vezetéket a strang felé emelkedve kell
megszerelni.
A hűtési rendszer beüzemelését, beszabályozását, a nyomáspróba és a hőfokmérések eredményét
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A nyomáspróba mértéke 4,5 bar-24 óra, mely során nyomásesés nem
lehet.
A beépített fan-coil berendezések nyomásértékét nyomáspróba előtt ismételten ellenőrizni szükséges!
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A nyomáspróba során be kell tartani a beépített anyagok, szerelvények, berendezések vonatkozó
gyártóművi előírásait a garanciális követelményeknek megfelelően.

Szellőzés korszerűsítés meglévő rendszer átalakítása:
A gépházi csatlakozó vezetékek elbontásra kerülnek. A meglévő homlokzati levegővételi helyek
meglévő megmaradóak, a meglévő szellőzőhálózatokra a tervek szerinti pontokon a helyi adottságok
figyelembevételével kötjük az új hálózatot.
Az új szellőzőgépeket rezgésmentesen helyezzük el.
Az új kialakítás kör alakú légtechnikai vezetékekkel kerül kiépítésre, a gépházon belül 19 mm KAIFLEX
szigeteléssel.
A betervezett légkezelő gép, Systemair típusú hő vissza-nyerővel ellátott kompakt légkezelő
berendezés, 5200 m3/h légszállítással.
Az épület szellőző hálózatát változatlanul megtartjuk, a visszakötéseket a tervek szerint kell
megvalósítani.
A szellőzőgépekhez csatlakozó légtechnikai vezetékek, minden irányból tartalmaznak hangcsillapítót.
Fagyvédelmi motoros zsaluk kerülnek beépítésre a szellőzőgépek védelmére.

A szellőzőgépet forgalmazó által szétszedve kell beszállítani. A helyszínen szakszervíz által elfogadott
módon össze kell szereltetni. A beüzemelésnél a teljesítményeket méréssel igazolni szükséges. A
szellőzőgép és a vezetékhálózat tömörségét ellenőrizni és dokumentálni szükséges.
A területre emelő szerkezet beállítása szükséges.
A belső tereket és a tetőt meg kell védeni mechanikailag a beszállítási úton. Ehhez ideiglenes
állagmegóvó szerkezetet kell elhelyezni. Pl.: megfelelő rögzített, szabályos fa borítás.
Általános megjegyzés
Minden légkezelő berendezés hangcsillapítóval, kétfordulatú ventilátorral és szívó és nyomóoldali
zsalukkal van kialakítva. A légkezelők mindegyikét komplett szabályozással ellátott elektromos
kapcsolószekrénnyel tervezzük kialakítani.
A szinteken történő légcsatorna átvezetéseknél, a testhangok átadását megakadályozó
rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell.
Légcsatornák szigetelése minősített párazáró (erre a célra valók), szigeteléssel látjuk el
szakadásmentesen.

Old. 6

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
1081 BUDAPEST, SZENTKIRÁLYI UTCA 28.
__________________________________________________________________________

Villamos üzemű és gépészeti berendezések vizes berendezési tárgyaktól szabvány és életvédelmi
előírások alapján telepítendők, IP védettségtől függően.

Gépészeti berendezések, csövek, szerelvények elhelyezése szigorúan technológiai leírás, szabvány és
gyakorlati, műszaki irányelvek szerint szerelendők, telepítendők.
Környezetvédelem
A szellőzőrendszer elsődlegesen akusztikai szempontból zavarhatják környezetüket. Az
épületgépészeti zajkeltő berendezések (légtechnika: ventilátorok) környezeti zajkibocsátását a tervezés
során a vonatkozó szabványok és előírások határértékeinek betartásához korlátoztuk. A berendezések
által kisugárzott testhangok csillapítására a légtechnikai rendszerek készülékeit, illetve a légcsatornákat
rezgéscsillapító megfogásokkal rögzítjük. Így az épületgépészeti berendezések zajhatása az előírt
határértékek alatt marad forgalmazók előzetes tájékoztatása szerint.
3. Kapcsolódó szakipari munkák
3.1

KŐMŰVES SZERKEZETEK
Általános minőségi követelmények

Az összes kőműves szerkezetnek - különös tekintettel a nagy felületen rákerülő burkolatokra - síknak
kell lennie. Mérettűrések MSZ 7658 szerint.
3.2

FÉM- ÉS KÖNNYŰSZERKEZETEK
Általános minőségi követelmények

A kivitelező mielőtt ajánlatát benyújtja vizsgálja meg a helyszíni feltételeket, minden szakág
szerződési tervrajzait és minden írásos anyagát. A benyújtott ajánlatokat annak bizonyítékaként
értelmezzük, hogy a szükséges vizsgálatok megtörténtek. Olyan szükséges többletmunkára,
berendezésre és anyagra vonatkozó későbbi igényeket, melyek előrelátható nehézségek
következményei, nem ismerünk el.
Munkaterület és környezetének megóvása. Környezet pormentes megóvása fóliázással.
Gipszkartonozási munkák elvégzése a csőtakarásokra, gipszkarton festése, és az érintett falfelületek
festése. A bontott anyagokat a helyszínről el kell szállítani.
A meglévő állapotról fotódokumentáció készítése, melyet digitálisan megrendelő részére át kell adni.
A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a szabványokban és rendeletekben foglaltak kötelező
érvényűek, de a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványoknál elsősorban az európai harmonizált
szabványokat ennek hiányában a nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni. Ha az adott témára
semmiféle fenti szabvány nem található, akkor kell a magyar szabványok előírásait figyelembe venni.
A kivitelező köteles a meglévő megmaradó berendezéseket, gépészeti elemeket és az épület részét
képező tárgyakat megóvni a kivitelezés során.
A szinteken oldalfalakon történő átvezetéseknél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő
szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell. A rendszereket
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szigetelése minősített párazáró (erre a célra valók), szigeteléssel kell ellátni szakadásmentesen. Villamos
üzemű és gépészeti berendezések vizes berendezési tárgyaktól szabvány és életvédelmi előírások
alapján telepítendők, IP védettségtől függően. Gépészeti berendezések, csövek, szerelvények
elhelyezése szigorúan technológiai leírás, szabvány és gyakorlati, műszaki irányelvek szerint
szerelendők, telepítendők. A beépítésre kerülő berendezéseknek teljesítmény nyilatkozattal kell
rendelkezniük. Kivételes esetben, ha még érvényben van, ÉMI bizonylattal vagy CE bizonylattal kell
rendelkezniük. A műszaki leírásban szereplő berendezések típus megjelölései csak elvi lehetőségek,
tőlük való eltérés, akkor lehetséges, ha az új berendezés a megadottal azonos vagy jobb műszaki
paraméterű és ezt bizonyítani szükséges.
4. Munkavédelem:
A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai:
-1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
-28/2011. (IX.6.) BM rendelet és mellékletei a tűz elleni védekezésről,
-4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,
-14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.
Kivitelezés munkavédelmi előírásai
A tervezett berendezés építésénél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, utasításokat és
szabványokat pontosan be kell tartani.
A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni
és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.
A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel kapcsolatban a
kivitelező Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása szükséges. Nyílt láng használatát, azaz a
hegesztéseket csak vizsgával rendelkező szakember végezheti, és az Egyetemtől írásbeli engedélyt
kell kérni.
A nehéz elemek építésekor, szállításakor a munkavédelmi felszerelések használata kötelező.
A tervezett berendezés kivitelezésének veszélyforrásai
A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat - a szükséges anyagok helyszínre szállításától a
műszaki átadásig - munkavédelmi szabályozása a kivitelező feladata.
A kivitelezés általános előírásai
A kivitelező vállalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló
életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek, különösen a 1993. évi XCIII.
törvénynek eleget tegyen.
A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozó előírás, szabvány maradéktalan betartása
szükséges.
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III.
Tervezői nyilatkozat
Alapadatok:
Szakág:
Tervező neve,
-címe,
-jogosultsági száma
Építtető megnevezése:
Dokumentációrész neve:
Építési tevékenység
Ingatlan helye, címe, helyrajzi száma:
Építmény megnevezése:

Épületgépészet
Lencsés János
2141. Csömör , Vadkerti Zsigmond u. 17.
G-13-4599
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
Épületgépészet kiviteli terv
Szellőző hálózat, fűtés-hűtés hálózat átalakítás
1053 Budapest Veres Pálné u. 24.
HTK

Nyilatkozat
A betervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és
eseti előírásoknak, így különösen az életvédelmi követelményeknek.
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé.
Az általunk készített dokumentáció és tervlapok
megfelelnek az értelemszerűen rájuk vonatkozó valamennyi szabványnak, szabályzatnak,
műszaki előírásoknak, általános rendelkezéseknek,
megfelelnek a tűzrendészeti követelményeknek, szabályzatoknak, országos és ágazati
szabványoknak, az általános érvényű tűzrendészeti előírásoknak, az azoktól való eltérés nem vált
szükségessé,
kielégítik az egészséges és biztonságos állapotot előíró szakmai és biztonságtechnikai
szabványok, műszaki és hatósági előírások követelményeit, ideértve a létesítmény átalakítására,
telepítésére, tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére vonatkozó - tervezői hatáskörbe tartozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, közegészségügyi és tűzvédelmi rendeleteket és előírásokat.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén az eljárás vagy
számítási módszer a szabványossal egyenértékű.
A vonatkozó magyar előírások szerint csak hazai minőségi bizonyítvánnyal rendelkező vagy honosított
gyártmányok kerülnek beépítésre. Minden gépészeti termék, mely az épületbe betervezésre kerül,
kielégíti a vonatkozó magyar és nemzetközi előírásokat, és rendelkezik azt dokumentáló minősítéssel.
Minden rendszernek, berendezésnek teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.
A fentiek szerinti műszaki megoldások megfelelnek a terviratokban, műleírásban foglaltaknak.
A tervező jogosultságát bizonyító igazolás www.mmk.hu oldalon.
A jelen tervezői nyilatkozat – elválaszthatatlan részét képezi - ugyanebben a tervezési folyamatban
résztvevő építészeti és szakági tervezői nyilatkozatoknak.
Budapest, 2017-március
Lencsés János
Épületgépész tervező
Mérnök kamara tag
G-13-4599
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Műszaki adatok
Kapcsolattartó

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN 6/10

E-mail
Telefon

A projekt neve

Vevő

Névtelen projekt 2017-02-02 13:08:21.625

Projekt szám
Kapcsolattartó

Beépítési hely

E-mail

Vevő pozíciószám

Telefon
Dátum

Jellegmező

Üzemi adatok megadása

Szállítómagasság

H /m

∆ p / MPa

8

0,08

66

0,063
0,06

m
9
8m
m
4 7m
6
5m
4m
2

0
P₁ / kW

712_ahu

Teljesítményfelvétel P1

0,25

m
9m
8m
7m
6
m
5
4m

0,04

Hidraulikus adatok (munkapont)

0,02

Térfogatáram
Szállítómagasság
Teljesítményfelvétel P1

0

Termék adatok

4,70 m³/h
6,00 m
0,21 kW

Motoradatok

0
0

4,70 m³/h
6,00 m
Etilénglikol 34 %
7,00 °C
1063,00 kg/m³
4,38 mm²/s

Max. üzemi nyomás
1 MPa
Közeghőmérséklet
-20 °C ... + 110 °C
Max. környezeti hőmérséklet
60 °C
Legkisebb hozzáfolyási magasság, ha
50 / 95 / 110°C
3/ 10/ 16 m

0,15

0,05

Térfogatáram
Szállítómagasság
Szállított közeg
Közeghőmérséklet
Sűrűség
Kinematikai viszkozitás

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú
Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN 6/10
dp-v
Üzemmód

0,206
0,2

0,1

02.02.2017

1

2

3

4 4,75

6

7

8

9

10

11

12

13 Q / m³/h

Motor kivitele
Energiahatékonysági index (EEI)
Hálózati csatlakozás
Megengedett feszültségtűrés
Max. fordulatszám
Teljesítményfelvétel P1
Áramfelvétel
Védettség
Szigetelési osztály
Motorvédelem
Elektromágneses megfelelőség
Zavarkibocsátás
Zavartűrés
Kábel csavarzat

EC motor
≤ 0.23
1~ 230 V / 50 Hz
±10
4800 1/min
0,31 kW
1,33 A
IP X4D
F
beépített

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20
M20x1.5

Csatlakozási méretek
Csőcsatlakozás a szívóoldalon
Nyomóoldali csőcsatlakozás
Beépítési hossz

DN 32, PN 6/10
DN 32, PN 6/10
220 mm

Szerkezeti anyagok
Szivattyúház
Járókerék
Szivattyútengely
Csapágy

Szürkeöntvény (EN-GJL-250)
Műanyag (PPS - 40% GF)
Nemesacél (X39CrMo17-1)
Műszén, fém impregnált

Rendelési információk
Tömeg, kb.
Cikkszám

A változtatás jogát fenntartjuk

Szoftver verzió
Adat változat

4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
25.09.2016

17,1 kg
2120663

Oldalak
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Műszaki adatok
Kapcsolattartó

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú
Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10

E-mail
Telefon

A projekt neve

Vevő

Névtelen projekt 2017-02-02 13:08:21.625

Projekt szám
Kapcsolattartó

Beépítési hely

E-mail

Vevő pozíciószám

Telefon
Dátum

Jellegmező

Üzemi adatok megadása

Szállítómagasság

H /m

∆ p / MPa

12

16

m

0,12

m
14
12 m
10 m
6
8m
4 6m
4m
8

0
P₁ / kW

0,08
0,063
712

Teljesítményfelvétel P1

13,28 m³/h
6,00 m
Etilénglikol 34 %
10,00 °C
1062,00 kg/m³
3,82 mm²/s

Hidraulikus adatok (munkapont)

0,04

Térfogatáram
Szállítómagasság
Teljesítményfelvétel P1

0

Termék adatok

13,28 m³/h
6,00 m
0,49 kW

Max. üzemi nyomás
1 MPa
Közeghőmérséklet
-20 °C ... + 110 °C
Max. környezeti hőmérséklet
60 °C
Legkisebb hozzáfolyási magasság, ha
50 / 95 / 110°C
7/ 15/ 23 m

16
m

0,8

m
14 m
12
10mm
8m
0,2 4
6
m

Motoradatok

0
0

Térfogatáram
Szállítómagasság
Szállított közeg
Közeghőmérséklet
Sűrűség
Kinematikai viszkozitás

Nedvestengelyű alapkivitelű nagyhatásfokú szivattyú
Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
dp-v
Üzemmód

1

0,6
0,491
0,4

02.02.2017

4

8

13,28 16
12

20

24

28

32

36

Q / m³/h

Motor kivitele
Energiahatékonysági index (EEI)
Hálózati csatlakozás
Megengedett feszültségtűrés
Max. fordulatszám
Teljesítményfelvétel P1
Áramfelvétel
Védettség
Szigetelési osztály
Motorvédelem
Elektromágneses megfelelőség
Zavarkibocsátás
Zavartűrés
Kábel csavarzat

EC motor
≤ 0.23
1~ 230 V / 50 Hz
±10
3300 1/min
1,25 kW
5,5 A
IP X4D
F
beépített

EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20
M20x1.5

Csatlakozási méretek
Csőcsatlakozás a szívóoldalon
Nyomóoldali csőcsatlakozás
Beépítési hossz

DN 50, PN 6/10
DN 50, PN 6/10
340 mm

Szerkezeti anyagok
Szivattyúház
Járókerék
Szivattyútengely
Csapágy

Szürkeöntvény (EN-GJL-250)
Műanyag (PP - 30 % üvegszál)
Nemesacél (X30Cr13/X46Cr13)
Műszén, fém impregnált

Rendelési információk
Tömeg, kb.
Cikkszám

A változtatás jogát fenntartjuk

Szoftver verzió
Adat változat

4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
25.09.2016

47,2 kg
2120669

Oldalak
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V É D E T T

K Ö R N Y E Z E T

Ö K O S Y S T E M
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Akusztikai tervezés
Páz á y Péter Katolikus Egyete
(

Hittudo á yi Kar

Budapest, Veres Pál é ut a

tető lévő klí a ere dezés

.)

űködésétől szár azó

zajterhelés sökke tés, határértékek iztosítása
Előzmények:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24.
udvari szárnyépület tető részén a meglévő kültéri klímaberendezés környezetében
hűtőkondenzátor kerül elhelyezésre.
A meglévő és tervezett gépészeti berendezés környezetében passzív zajvédelmi
beavatkozásként, zajvédő fal akusztikus tervezését végeztük.
A helyszín rövid ismertetése:
A tervezési helyszín VK-V-R/L városközponti lakóterület.
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A szárnyépület tetején két darab AERMEC ANL 090A folyadékhűtő kültéri gépcsoportja
található, a specifikációs adatlap szerint a hangnyomás Lp = 37-47 dB, a hangteljesítmény
LW = 68-78 dB. A tervezett új osztott rendszerű folyadékhűtő kültéri kondenzátor KL
1263.ADVE Thermo Key típusú hangnyomás értéke Lp,10m,freefield = 48 dB, LW = 80 dB
zajteljesítményű.
A létesítmény belső udvarán oktatási helyiségek és irodák ablakai helyezkednek el. A Veres
Pálné utcai lakóépületek védendő homlokzatait közvetlenül nem terheli a működés zaja.
Zajvédelmi követelmény:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar belső udvarán a meglévő és az új
berendezések által okozott zajterhelés az 50 dB értéket ne lépje túl.
Zajvédelmi tervezés:
A berendezések környezetében passzív zajvédelmet tervezünk, hangelnyelő és hanggátló
anyagok alkalmazásával kialakított zajvédő fal a zajterhelési értéket a követelményszinten
belül tartja. A hanggátló anyag tulajdonsága: RW = 15 dB legyen. Valamely anyag
hanggátlását az alábbi képlettel lehet meghatározni R = 37,5 log (m) – 42. Ha ez a feltétel
nem ad kielégítő értéket, akkor kétrétegű kialakítást kell készíteni, az alábbi képlet segít a
tervezésben:
R = 37,5 log (m1+m2) - 42 + 0,05*d, ahol
d – az üveggyapot vastagsága milliméterben.
m1, m2 - a falak felületi tömege kg/m2 -ben
A hangelnyelő anyag elnyelési tényezője a zajvédő fal hanggátlási értékét és a körbezárt
zajos tér belső akusztikáját javítja.
Jelen esetben a zajvédő fal rétegrendje az alábbi:
- zajos tér
- perforált acéllemez
- 100 mm vastag 40-60 kg/m3 testsűrűségű üvegyapot
- kétrétegű, 1,5mm vastag Lindab acél trapézlemez
- csendes tér
A rétegrend, az alaprajzi kialakítás, a tartószerkezet témarészeket építész tervezővel közös
konzultáció során határoztuk meg.
A hatékony zajvédelem, a hűtőlevegő biztosítása, a 30 cm átlagos hóvastagság és
Megrendelő magassági igényének figyelembe vételével, a zajvédő fal elrendezése
kialakítása vázlatosan az alábbi: a zajvédő fal alul 45-51 cm magasságig nyitott. Felül a
szomszédos Veres Pálné utca 26. ingatlan tűzfal magasságánál magasabb nem lehet, azaz
a pódiumtól 145 cm. A zajvédő fal zárt, két rövidebbik oldalán ajtóval ellátott. Részletesen:
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A meglévő és az új gépészeti berendezések új kialakítású pódiumra kerülnek.
A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint alatti
oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények.
A gerendák HEA 120 szelvényűek, a keresztirányú cca. 2,0 m-enként elhelyezett keretek az
oszlop-gerenda kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120
keresztmetszetűek, melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú főtartó
keretekhez.
A pódium U alakban hanggátló fallal határolt, melynek magassága 145cm. A hanggátló fal
tartóoszlopai a keretállasokba HEB120 szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára
fektetett UPE120 szelvény fogja össze. A falsarkokba 2-2 db L100.8 szelvény kerül
elhelyezésre.
A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács.
A zajvédő fal acél tartószerkezet leírása:
A tervezett pódium a már meglévő és az új gépész berendezések szakszerű
elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő hanggátló fal
tartószerkezeteként is szolgál.
A pódium négy keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm keresztmetszetű csőszerkezetből
készülnek. A pódium gerendái HEA 120 szelvényűek, a hanggátló fal oszlopai HAB120
szelvényből készülnek.
A pódium oszlopai 4-4db HILTI HIT-TZ M10 ragasztott tőcsavarral kerülnek rögzítésre a
meglévő 20cm vastag monolit vasbeton koporsó födémhez.
A zajvédő, hanggátló fal alaprajzi elrendezése, az építészeti terv alapján:
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A hanggátló szerkezet oldalnézete és metszete:
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Várható zajterhelés:

7,5m

18m

7m

Kiindulási zajszint: a két AERMEC folyadékhűtő együttesen LAeq,5 m = 50 dB zajszintet okoz,
az új berendezés 10 méterre LAeq,10m = 48 dB zajszintet okoz. A berendezések mellett 2
méterre a két AERMEC folyadékhűtő LAeq,2m = 55 dB – 55 dB, az új KL 1263.ADVE Thermo
Key folyadékhűtő LAeq,2m = 62 dB, együttesen LAeq,2m = 63,4 dB zajt okoz. A rajzon a közeli
tetőablak a tető miatt zajvédelmi szempontból takarásban van.
A zajgátló fal hanggátlása RW = 15 dB, de mivel alul és felül nyitott, a kerülőutas szabad
hangút miatt az eredő hanggátlás RW,e = 8 dB. A védendő homlokzatok távolságai (7,5m,
18m, 7m) figyelembe vételével a várható zajterhelés:
Védendő homlokzat

Zajterhelés LAM [dB]

Keleti irányban 7,5m

(46,9) 47

Északi irányban 18m

(39,3) 39

Nyugati irányban 7m

(47,5) 48

A számított zajterhelés a védendő homlokzatok előtt nem haladja meg megrendelő által
megfogalmazott LAeq = 50 dB értéket.
Budapest, 2017. március 17.
Zsilinszki János
zaj- és rezgésvédelmi szakértő
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Mellékletek: Műszaki adatlapok
ANK (230V - 1 - 50Hz)
Hűtési teljesítmény

H
HP/HA
H
H
HP/HA
H
HP/HA
H
HP/HA

Villamos teljesítményfelvétel hűtésben
Fűtési teljesítmény
Villamos teljesítményfelvétel fűtésben
COP
Víz tömegáram fűtésben
Hőcserélő nyomásesés fűtésben
Rendelkezésre álló nyomás fűtésben
ANK 400V - 3 - 50Hz
Hűtési teljesítmény
Villamos teljesítményfelvétel hűtésben
Fűtési teljesítmény
Villamos teljesítményfelvétel fűtésben
Általános adatok
Áramfelvétel hűtésben
Áramfelvétel fűtésben
Maximális áramfelvétel (FLA)
Indítási áramfelvétel (LRA)
Kompresszorok típusa
Kompresszorok száma
Körök száma
Teljesítménylépcsők
Hűtőközeg
Hőcserélő típusa
Hőcserélő száma
Hidraulikus csatlakozások (be/ki)
Ventilátorok típusa
Ventilátorok száma
Légszállítás hűtésben
Hangnyomás
Hangteljesítmény

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
W/W
W/W
l/h
kPa
kPa

H
HP/HA
H
HP/HA
H
H
HP/HA
H

kW
kW
kW
kW
kW
kW

(2) 230V/1
(2) 400V/3N
(2) 230V/1
(2) 400V/3N
(2) 230V/1
(2) 400V/3N
(2)(3) 230V/1
(2) 400V/3N

A
A
A
A
A
A
A
A
db
db
%
db
Ø
db
m3/h
dB(A)
dB(A)

20
6,76
6,84
2,33
7,98
7,87
2,50
20
11,31
4,38
12,29
4,71
13,90
6,10
45,00
39,70
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
1
3500
37,0
68,0

30
8,15
8,25
2,82
10,05
9,91
3,11
30
13,15
5,67
14,55
6,21
19,40
7,70
45,00
40,30
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
1
8000
39,5
70,5
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40
10,48
10,61
3,55
12,26
12,10
3,79
40
15,84
7,12
17,12
7,66
22,20
9,10
45,00
54,30
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
8000
39,5
70,5

20
6,82
6,91
2,36
7,98
7,87
2,54
2,59
3,14
3,04
1373
24
62
45
11,57
11,74
3,98
14,07
13,85
4,18
45
18,58
7,71
19,18
8,06
25,00
10,60
45,00
61,30
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
7500
39,5
70,5

30
8,15
8,25
2,82
10,05
9,91
3,11
3,15
3,23
3,15
1729
16
67
50
13,04
13,22
4,34
15,38
15,15
4,44
50
8,75
9,00
11,80
71,30
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
7500
39,5
70,5

40
9,55
9,67
3,24
10,88
10,74
3,47
3,51
3,14
3,06
1871
19
62
85
15,48
15,68
5,22
17,49
17,25
5,07
85
10,71
10,43
12,30
91,30
scroll
1
1
0-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
7500
39,5
70,5

45
11,69
11,85
3,73
13,50
13,29
3,88
3,98
3,48
3,34
2322
19
82
100
25,20
25,78
8,18
27,19
26,59
8,43
100
17,05
17,60
21,70
72,60
scroll
2
1
0-50-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
14500
45,5
77

150
29,20
29,92
10,13
33,51
32,72
10,56
150
20,40
21,33
25,80
104,70
scroll
2
1
0-50-100
R410A
lemezes
1
1"1/4
axiális
2
13500
46,5
78
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1. A BIZTONSÁGI, MUNKAVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV HATÁLYA
A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján, amely az építési munkahelyeken és az
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szól,
biztonsági és egészségvédelmi tervben (továbbiakban BET) kell meghatározni az adott építési
munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
A jelen Egészségvédelmi és Biztonsági Terv a tervezés időszakában ismert adatok és információk
alapján készült és a hatálya kiterjed minden olyan munkavállalóra, munkáltatóra (alvállalkozóra,
vállalkozóra, beszállítóra), irányító személyekre, látogatókra és ideiglenes jelleggel a
munkaterületen tartózkodó személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az építés-kivitelezési
munkákkal közvetlen, vagy közvetett okból a munkaterületen tartózkodnak, munkát végeznek.
A kivitelezés alatt csak abban az esetben alkalmazható, ha azt a kivitelezési koordinátor
áttanulmányozta, szükség esetén a változások alapján frissítette!
2. A projekt ismertetése, helyszíne, funkciója
2.1 Általános adatok
Projekt megnevezése:

Megrendelő:
Megrendelő képviselője:
Építész Tervező:

Tartószerkezeti tervező:

Gépész tervező:
Kivitelező, Projektvezető:
A tervező munkavédelmi
Koordinátora:

A kivitelező munkavédelmi
Koordinátora:
Projekt várható időtartama:

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
HITTUDOMÁNYI KAR – ZAJVÉDŐ FAL TELEPÍTÉSE
UDVARI SZÁRNY TETŐSZERKEZETÉRE
1053
Budapest, Veres Pálné u. 24., Hrsz.: 24030
BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III./18.
Szelei Gábor okl. építészmérnök, É 01-4299
T: +36 30 326 8898 E-mail: szelei.gabor@gmail.com
WEBINFO KFT. 1204 Budapest, Tátra tér 5-8. D.LH
Bertalan Tamás okl. építőmérnök, T, SZÉS 1-20/0559
T: +36 70 338 3821
Lencsés János okl. gépészmérnök
G-T-13-4599

Jászberényiné Csernai Márta
munkavédelmi szakértő, okl. gépészmérnök
G 01-3810 MMK: Mb 7-SZ, Mb 10-SZ 01-3810
T: +36 30 420-9593,
E-mail: marta.jaszberenyi@gmail.com

2 hónap

Várható teljes befejezés:
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2.2 A feladat leírása
A tervezési és a kivitelezési feladat a Megrendelő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28., PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24., Hrsz.: 24030 – ZAJVÉDŐ FAL TELEPÍTÉSE UDVARI SZÁRNY
TETŐSZERKEZETÉRE projekt munkáinak kiviteli tervezése.
Az épület nyilvántartott műemlék, Korábbi épületrészek felhasználásával az 1696-ban épült meg a
ház első barokk kori formája. Többszöri átépítés után 1996-ban nyerte el mai formáját.
Az Egyetem az épület utcai fronti tetőterében található előadótermet klimatizálni szeretné
megfelelő komfort biztosítása érdekében. A meglévő hűtési teljesítményt növeléséhez egy új
hűtőgépet helyeznek el az épület udvari szárnyának tetejére a meglévő két hűtőgép kültéri egység
mellé. Mindhárom hűtőgép zajcsillapítását új, zajvédő fal építésével lehet megoldani.
További feladat az előadóteremben a tervezett fan-coil készülékek elhelyezése, esztétikus
burkolata, valamint a szükséges építészeti és gépészeti belső munkálatok és átalakítások
megtervezése.
A tetőtéri szintek határoló szerkezete 20cm vtg. vasbeton koporsófödém, hőszigeteléssel, a
deszkázat fölött VM Zink lemezfedéssel.
A meglévő 3 fok hajlású tetőszakaszra, ill. fölé kerül a hűtőgépeket tartó és a kezeléshez
járófelületet biztosító acélszerkezet. Az acélszerkezet letámaszkodó lábainak helyén meg kell
bontani, majd a vb. födémhez ragasztott HILTI tőcsavar rendszerrel való rögzítése után vízhatlan
módon helyre kell állítani a hő- és vízszigetelő rétegeket, a lemezfedést. Ebben az ütemben
készülnek a gépészeti áttörések.
A letámasztott lábakra hegesztett és csavarozott kötésű, több részből álló részlegesen
előregyártott acélszerkezetű podeszt kerül, amely a zajvédő falat, a hűtőgépeket, valamint a
közlekedő, kezelő járdákat tartja. A zajvédő fal rétegfelépítése, kialakítása az építész műszaki leírás
6. fejezete szerinti. Az elkészült acél podeszt, zajvédő fal festéssel történő korrózióvédelme, ill.
annak helyreállítása is a feladat része.
Az előadóteremben fal és födémáttöréseket kell készíteni, az oldalfalon lévő faburkolat, a
ragasztott parketta 2,5 m széles bontása, majd a Fan-coilok elhelyezése, bekötése után a parketta
helyreállítása és a gipszkarton falburkolat és párkány beszerelését követően a glettelés, festés,
tisztasági festés a befejező munkálatok.
3. A munkaműveletek és várható időszükségletük
Munkaművelet

Várható
időszükséglet

Tetőn való munkavégzéshez védelem korlát, testheveder rögzítési
pontok kiépítése
Tető fémlemez fedés bontása, tartólábak elhelyezése, rögzítése,
gépészeti csőátvezetések készítése, tető helyreállítás
Acélszerkezetű podeszt készítése
Hűtőgép elhelyezése, bekötése, beszabályozása
Zajvédő fal, ajtók szerelése
Ideiglenes belső védelem készítése az épület egyéb részeinek
védelmére a munkák idejére, ideiglenes borítások készítése szükség
szerint
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Előadóteremben fa falburkolat, parketta részleges bontása
Gépészeti berendezések, Fan-coilok, szelepek, csövek elhelyezése,
csövezése, nyomáspróbái, beépítése, beüzemelése, kezelők oktatása
Gépészeti berendezések
szerelések,

elektromos

bekötése,

vezetékezések,

Gipszkarton parapet burkolat, párkány készítése
Alapozás, glettelés, tisztasági festés, parketta, burkolatok helyreállítása
Festés, alapozás, korrózióvédelem acélszerkezeteken
Építési hulladék folyamatos elszállítása
Ideiglenes munkavédelmi korlátok, rögzítések bontása, elszállítása
4. Építési napló vezetése
Minden építési (létesítési) engedélyhez kötött, továbbá a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
egyéb építőipari kivitelezési munkáról a kivitelezőnek elektronikus építési naplót kell vezetnie.
Egyéb esetekben (pl. felújítás) is célszerű vezetni.
Elsődleges célja egy bizonyító erejű, az építkezés egészét dokumentáló tényeket, adatokat
tartalmazó eseménynapló, okirat. Továbbá a kivitelezés résztvevői között a hivatalos
kapcsolattartás eszköze, az építési naplóban bejegyzéssel értesítik egymást a részletekről, a
tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a
szerződéses kötelezettségek szerződésszerű teljesítését befolyásolják. Az építési tevékenység
környezetében fellépő veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak az építési naplón keresztül
értesíthetik egymást. . A napló vezetésének részletes szabályait az építőipari kivitelezési, valamint
a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési
naplóról szóló 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.
Az építési napló vezetésért felelős:………………………………………..
5. Kockázatértékelés
Az építés kivitelezésben résztvevőknek el kell készíteniük a Munkavédelmi Törvényben foglaltak
alapján a saját tevékenységükre vonatkozó kockázatértékelést. A kockázatértékelés elvégzése
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
6. Kockázat megelőző elemzés
Fontos megjegyezni, hogy a BET –nek nem feladata a munkáltatók által is szükséges
kockázatértékelés elkészítése. A BET az általános veszélyeken és kockázatokon kívül az adott
munkavégzés helyszínéből és sajátosságaiból eredő veszélyeket és kockázatokat azonosítja és
intézkedést hoz a kezelésükre.
6.1 A munkahely környezetével összefüggő kockázatok elemzése
Az építési helyszín megfelelő a munka elvégzéséhez. Egyedi kockázatokat nem tartalmaz.
6.2 Környezetet érintő kockázatok elemzése
A munkaterület lehatárolt a környezettel nincs közvetlen kapcsolatban. Az épületek
elhelyezkedése nem jelent kockázatot. A város nagy forgalmú területén található, de a belső udvar
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alkalmas felvonulásra is, ezért az anyag és eszköz szállítás esetén nem szükséges biztosítani a
közúti, s a gyalogos forgalom irányítását.
6.3 Egyszerre, egy időben végezhető munkák
A munkaterületen a kivitelezési folyamatokat több vállalkozó látja el. A technológiai folyamatok
sorrend szerint egymás után kerülnek elvégzésre, az egyes szerelési munkafázisok egymástól
térben és időben jól elkülönülnek. Így adott időpontban különböző munkafolyamatból eredő
kockázat, veszély nem jelentkezik. Az esetleges ütemterv változások miatt bekövetkező
átfedéseket helyszíni organizációval kell megoldani.
6.4 Általános munkavédelmi, biztonságtechnikai követelmények
A munkahelyeket az építési helyszín adottságainak figyelembevételével, a vonatkozó rendeletek
előírásai alapján, az MSZ-04-900:1983 Építésügyi Ágazati Szabvány általános biztonságtechnikai
követelményeinek megfelelően kell kialakítani.
Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad használni.
Az építkezési területen az idegenek belépését kerítéssel, illetőleg az MSZ 17066:1985 szerint tiltó
táblákkal meg kell akadályozni.
Építési segédeszközök (állványok, létrák, stb.) használata előtt meg kell győződni azok megfelelő
állapotáról és szabályos létesítéséről. Az építkezési állványok az MSZ 13017 szabványsorozat
előírásainak feleljenek meg.
Kizárólag villamos biztonsági szempontból megfelelő elektromos kéziszerszámokat szabad
használni.
Munkakezdést megelőzően minden elektromos árammal működtetett kéziszerszámot
szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
Sérült szigetelésű kéziszerszámokkal munkát végezni tilos.
Villamos berendezéseket, szerszámokat csak áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról szabad
működtetni.
Gépeket, berendezéseket csak megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó kezelheti.
A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkálásához megfelelő mozgásteret kell biztosítani.
Az építési munkák végzése során az egyenértékű zajszint a vonatkozó szabvány előírás szerint
megengedett értéket nem haladhatja meg. A munkaterületen csak a közvetlen munkavégzéshez
szükséges anyagok lehetnek, ezen túlmenően anyagot tárolni tilos.
Tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás és tárolás módjának
figyelembevételével kell meghatározni.
Kézi anyagmozgatást segédeszköz nélkül végezni tilos!
Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók védelmére a szerkezet esetleges
törékenységéből vagy stabilitásából eredő veszélyekkel szemben.
PE cső szerelése, hegesztése 5ºC alatti környezeti hőmérséklet alatt nem végezhető.
A kivitelezés során zárt térben keletkező káros gázok, gőzök, égéstermékek elvezetéséről
gondoskodni kell, szükség szerint gépi szellőzéssel. A hegesztéshez és forrasztáshoz csak
rendszeresen felülvizsgált berendezéseket lehet használni. A lánghegesztéshez használt
gázpalackokat használat előtt rögzíteni kell a hegesztési munkahelytől olyan távolságra, hogy a
hegesztés során elpattanó szikra tűz és robbanásveszélyt ne okozzon. A hegesztéshez a
munkavállaló egyéni védőfelszerelést (védőszemüveget vagy védőmaszkot, lángálló ruházatot, bőr
védőkesztyű, szükség -pl: lángvágás, villamos hegesztés esetén bőrkötényt- köteles használni. A
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munkavállalók egyedül kézzel legfeljebb 25 kg súlyú berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb
teher mozgatása másik munkavállaló, és emelő segédeszköz bevonásával történhet. A falra,
mennyezetre, külön tartószerkezetre szerelt csővezeték és berendezés, gázkészülék végleges
elhelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a tartószerkezet teherbírása megfelelő-e az üzemi
állapotban tervezett terhelésnek.
6.4.1 Veszélyes és ártalmas tényezők kiküszöbölése.
A tervezett építési munkák feltétele érvényes munkavégzési, illetve tűzveszélyes munkavégzési
engedélyek megléte, amelyhez az engedélyeztetési rendszert a generál kivitelező biztosítja.
A munkaterületen figyelemmel kell lenni a meglevő környezeti adottságokra, így különösen
- a meglevő, feszültség alatt levő villamos berendezésekre, kábelekre, ill. azok feszültség
mentesítésére,
- a közlekedést akadályozó szerkezeti részekre, tárgyakra, továbbá az esetleges
szintkülönbségekre, csúszós, vagy egyenetlen járófelületekre (pl. tetőn, bontás folyamán).
- botlásveszély,
- nehéz körülmények között, különleges testhelyzetben végzett munka,
- nehéz tárgyak mozgatása: tárgyak lezuhanásából eredő veszély,
- kisgépek, hegyes, éles szerszámok használata: kéz- és lábsérülések veszélye,
- elektromos berendezések, áramütés veszélye,
- fémek vágása, fúrása, köszörülése,
- lepattanó szilánkok okozta szemsérülés veszélye.
A felvonulás nem akadályozhatja a biztonsági funkciókat, a közlekedő területek továbbra is ki kell,
hogy elégítsék az egyéb menekülési feltételeket.
A kivitelezési munkák zajszintje és légszennyezése az építőiparban megengedett átlagérték alatt
van. A fémmegmunkáláshoz, fúrásokhoz, vágásokhoz stb. használt kéziszerszámok működtetése
idején a zajterhelés átmenetileg megnövekszik.
A környező területeket, különösen érzékeny berendezéseket, a tervezett kivitelezési és bontási
munkákból származó por ellen megfelelő intézkedésekkel, adott esetben ideiglenes védelmek (pl.
porvédő falak, takarás) alkalmazásával kell védeni. Hegesztésnél, flex használatakor
védőszerkezetként lángmentesített ponyvát kell használni, ill. egyéb módon kell gondoskodni a
tűzveszély kiküszöböléséről.
A munkaterület folyamatos és rendszeres tisztántartása, ill. a rend mindenkori biztosítása a
balesetveszélyt csökkenti, ezért fenntartását és állandó ellenőrzését a kivitelezésben
résztvevőknek biztosítani kell.
6.5 Egyéni védőeszközök
Az építési munkahelyek általában ideiglenes munkahelyek, ezért az állandó- és kollektív
védelemről gondoskodó védelmi eszközök mellett célszerű megoldás az egyéni védőeszközök
megfelelő módon történő alkalmazása.
A kivitelező által végzett munkákhoz szükséges egyéni védőeszközöket a munkáltató biztosítja a
munkavállalóik számára. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározásával, a juttatás rendjének
szabályozását leíró dokumentummal (Egyéni Védőeszköz Szabályzat) a kivitelezőnek rendelkeznie
kell, amit a kivitelezői munkavédelmi koordinátornak be kell mutatni. Az egyéni védőeszközök
használatát a munkáltatónak meg kell követelnie. A szükséges egyéni védőeszközök hiányában a
munkavégzés nem kezdhető meg.
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Az egyéni védőeszközöknek nincs kihordási idejük, tisztításuk, karbantartásuk a munkáltató
feladata, pénzben megváltani nem lehet. Az egyéni védőeszközt személyre szólóan kell kiadni a
munkavállaló részére. Minden munkavállaló annyi és olyan egyéni védőeszközzel rendelkezzen,
ahány és amilyen kockázatoknak ki van téve a munkavégzés során. Az egyéni védőeszköz
alkalmazása kötelező. A munkavállaló a védőeszköz használatát nem tagadhatja meg. A
munkavállalók a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket kötelesek a rendeltetésének
megfelelően viselni.
A munkavállaló haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha megítélése szerint a védőeszköz
elvesztette védelmi képességét.
A védelmi képességet vesztett védőeszköz tovább nem használható.
Munkavégzés során történő meghibásodás esetén cseréjéről azonnal gondoskodni kell.
A fejvédő sisak használata az építés egész területén kötelező.
A dolgozókat a munkavégzés természetének megfelelő, egyéni védőeszközökkel kell ellátni.
 fejvédő munkavédelmi sisak,
 megfelelő pamut munkaruházat,
 munkavédelmi védőcipő, átszúrás elleni acélbetétes talppal, orrvédővel
 munkavédelmi kesztyű és védőszemüveg (utóbbi szikrával, felpattanó részecskékkel járó
munkáknál), hallásvédő fültok,
 hegesztőpajzs, bőrkötény, munkavédelmi kesztyű (láng- és villamos ívhegesztésekhez)
 biztonsági heveder, zuhanás-gátló (magasban, tetőn, állványon végzett munkánál), stb.
Védőeszközök céljaira csak minősített termékek, hibátlan védőeszközök használhatók fel. A
védőfelszereléseket rendszeresen, ill. a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell.
Az általában használatos egyéni védőeszközök:
A védendő testrész

A védőeszköz megnevezése

Fej

Védősisak, sapka

Szem

Védőszemüveg

Arc

Álarc

Hallás

Füldugó, fültok

Légzés

Porálarc, gázálarc

Test

Védőruházat (pl. környezeti hőmérséklet, időjárás, stb.)

Kéz

Védőkesztyű

Láb

Védőcipő

Leesés elleni védelem

Biztonsági heveder, zuhanás gátló

Védőszemüveg

Védőszemüveg daraboláshoz (flex, fűrész, egyéb vágás):

Ártalom elleni védelem
Mechanikai sérülés, repülő, pattanó
részecskék ellen
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Védőszemüveg hegesztéshez, lángvágáshoz:
Ártalom elleni védelem

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ EN 175 3-5 hegesztés
MSZ EN 175 5-7 vágás O2-el
MSZ EN 175 7 fölött ívhegesztés

UV és IR sugárzás ellen
Zajvédelem

Füldugó vagy fültok minden 80dB feletti zajterhelés esetén:

Ártalom elleni védelem

A védőeszközön lévő jelölések

Zajártalom ellen

MSZ-EN 352-1 (fültok)
MSZ-EN 352-2 (füldugó)

Pl.: flex, vésőgép, betonfúró
Légzésvédő

Porálarc minden porképződéssel járó munkafolyamatnál:

Ártalom elleni védelem
Porártalom ellen

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ-EN 149

Pl.: vágás, vésés, csiszolás, marás, takarítás
Védőkesztyű

Védőkesztyű mechanikai anyagmozgatáshoz:

Ártalom elleni védelem
mechanikai sérülés ellen

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ EN 420

Védőkesztyű hegesztéshez:
Ártalom elleni védelem
mechanikai sérülés ellen
Védőruha

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ EN 470-1

Védőruha hegesztéshez:

Ártalom elleni védelem
hőhatás, szikraképződés ellen

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ EN 470-1

Teljes testhevederzet Leesés veszélye környezetben végzett munkáknál:
Ártalom elleni védelem
leesés ellen

A védőeszközön lévő jelölések
MSZ EN 341, MSZ EN 361

Pl.: - magasban végzett munkák során, ha nem lehet védőkorlátot kiépíteni ,
- állványon történő munkavégzés, ha nem lehet az állványon kiépíteni a védőkorlátot,
- minden egyéb más leesés veszélyes környezetben
6.6 Anyagmozgatás, anyagtárolás
Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása és a
tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, veszélymentesen kell tárolni.
Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának
lehetőségét.
Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell
gondoskodni.
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6.6.1 Anyagmozgatás kézi erővel
A kézi tehermozgatás a következőkhöz vezethet:
− a váz- és izomrendszer folyamatos emelő/mozgató tevékenységek miatt kialakuló fokozatos és
halmozódó állapotromlása által előidézett halmozódó elváltozások, pl. deréktáji fájdalom;
− akut sérülés, például balesetekből származó vágások vagy törések
A hátsérülés kockázata nő, ha a teher:
− túl nehéz: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát;
− túl nagy: ha a teher nagy, az emelésre és hordásra vonatkozó nem lehet betartani; az izmok
hamarabb kifáradnak, mivel a tárgy súlypontja messze esik a munkavállaló testének
középpontjától;
− nehezen fogható meg: ez a tárgy megcsúszásához, balesethez vezethet; az éles szélű vagy
veszélyes anyagokat tartalmazó terhek a munkavállalók sérülését idézhetik elő;
− nincs egyensúlyban vagy instabil: ez az izmok egyenetlen terheléséhez és fáradtsághoz vezet;
− nehezen hozzáférhető: nagyobb izomerőt igényel, ha kinyújtott karral vagy a törzs hajlításával
vagy csavarásával kell a teherért nyúlni;
− formája vagy mérete eltakarja a munkavállaló látóterét, így növeli a megcsúszás/megbotlás, az
esés vagy az ütközés lehetőségét.
A hátsérülés kockázata nő, ha a feladat:
− túl megterhelő, pl. túl gyakran vagy túl sokáig végzik;
− kényelmetlen testhelyzetekkel vagy mozdulatokkal jár, pl. hajlított és/vagy csavart törzs,
felemelt karok, hajlított csuklók, nyújtózkodás;
− ismétlődő mozdulatokkal jár.
A munkakörnyezet alábbi jellemzői növelhetik a hátsérülés kockázatát:
− ha a tér nem elegendő a kézi anyagmozgatáshoz, ez kényelmetlen testtartáshoz és a terhek
nem biztonságos mozgatásához vezethet;
− az egyenetlen, instabil vagy csúszós padló növelheti a balesetek kockázatát;
− meleg hatására a munkavállalók hamarabb fáradnak, az izzadás nehezíti az eszközök
megfogását, tehát nagyobb erőt kell kifejteni; a hideg érzéketlenné teszi a kezet, megnehezíti a
fogást;
− a rossz megvilágítás növelheti a balesetek kockázatát, a munkavállalók kényelmetlen
testhelyzetekbe kényszerülnek, hogy jól lássák, amin dolgoznak.
Bizonyos egyéni tényezők befolyásolhatják a hátsérülés kockázatát:
− a tapasztalat, a képzés és a munka ismeretének hiánya;
− az életkor – a deréktáji problémák kockázata az életkorral és a munkában eltöltött évek
számával nő;
− fizikai méretek és képességek, mint például magasság, testsúly és erő;
− korábban előfordult hátpanaszok
Megelőző intézkedések
A baleseteket és a megbetegedéseket a kézi anyagmozgatás kockázatainak kiküszöbölésével vagy
legalább csökkentésével lehet megelőzni. A megelőző intézkedéseket az alábbi fontossági
sorrendben kell alkalmazni:
− kiküszöbölés – mérlegelje, elkerülhető-e a kézi anyagmozgatás, például gépesített vagy
mechanikus anyagmozgató berendezésekkel, mint például a szállítószalagok vagy a targoncák;
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− műszaki intézkedések – ha a kézi anyagmozgatás nem kerülhető el, mérlegelje segédeszközök
alkalmazását, mint például a csörlők és a vákuumos emelőberendezések;
− a szervezeti intézkedéseket, például a munkaköri rotációt és az elegendő hosszúságú pihenők
beiktatását csak akkor kell mérlegelni, ha a kézi anyagmozgatás kockázatainak kiküszöbölése
vagy csökkentése nem lehetséges;
− tájékoztatás a kézi anyagmozgatás kockázatairól és negatív egészségi hatásairól, valamint
képzés az eszközök alkalmazásával és a helyes anyagmozgató technikákkal kapcsolatban.
7. Munkavégzéshez kapcsolódó kockázatelemzés, Munkafolyamatok, biztonsági intézkedések
7.1 Bontás
Ott, ahol a szerkezet bontása veszélyt jelenthet:
a) megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról kell gondoskodni;
b) a munkát csak erre feljogosított személy felügyelete alatt szabad megtervezni és
elvégezni.
A bontási munkákhoz tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét,
technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezetet.
A bontást végző munkavállalókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni.
A munka megszakítása esetén a bontás alatt lévő, valamint a megmaradó szerkezetek
állékonyságát biztosítani kell.
A bontási munkát csak az érvényes jogszabályok szerinti szakképesítéssel, tapasztalattal és
megfelelő gyakorlattal rendelkező személy irányításával szabad végezni.
Berendezés bontása kizárólag lezárt gáz-, víz csatlakozások mellett, feszültségmentesített
állapotban, a villanymotorok kikötése után történhet, a vezérlőszekrényből történő
feszültségmentesítésről meg kell győződni.
A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon,
amely a környezetre, illetve az építési munkahelyen vagy annak közelében tartózkodókra káros
vagy kellemetlen lehet.
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani.
7.2 Magasban végzett munka, magasból leesés, beesés
A helyszíni munkákat lényegileg és többségében ∼+16,70 és +19,30 m közötti magasságban a
terepszint fölött, ill. a +17,00 m padlószintű, 3,65 m belmagasságú helyiségben kell végezni.
Az következő részben meghatározott védelmet kell biztosítani:
a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t;
b) födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor;
c) a 2 m magasságot meghaladó, tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon;
Tekintettel arra, hogy a bontandó, szerelendő berendezések tetőn történő elhelyezése meghaladja
a 2,0 m-t, ezért a magasból leesést alkalmas berendezéssel, így különösen megfelelő védelemmel
kialakított védőkorlát, védőháló, vagy megfelelő kikötési pontokhoz rögzített testheveder
alkalmazásával, és az előadóteremben az alsó részeken megfelelő létra alkalmazásával kell
megakadályozni.
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Műszaki-kollektív védelem
Az állványoknak szilárdnak, elegendően magasnak kell lenniük, és legalább egy lábdeszkával, egy
középdeszkával és egy korláttal vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkezniük.
Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem
biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni.
A leesés elleni védelem méretezett, lépésálló és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter
magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint
korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. A korláttartó
elemek távolsága nem lehet nagyobb, mint 3 méter. A korlátelemek toldása TILOS! A felhasznált
deszkák szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet. A korlátdeszka és a lábdeszka anyaga teljesen
egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségű osztályú fűrészelt fenyőáru legyen.
Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.
Műszaki-kollektív védelem hiánya
Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges,
megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való
lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani. A biztonsági heveder
kötelét olyan helyre kell rögzíteni, amely megfelelően el tudja viselni az esetleges lezuhanásból
adódó, dinamikus többletterhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség
esetén méretezni kell.
Meglévő építményen a munka megkezdése előtt, és munka közben is rendszeresen meg kell
győződni arról, hogy az építmény (állvány) állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez
szükséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor
szabad, ha a szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján elvégezték.

Ha a munkavállaló különös veszélynek van kitéve, akkor legalább két személyt kell megbízni.
A munka megkezdése előtt a munkaterületen áthaladó, vagy a munkavégzés közelében levő
csupasz villamos vezetéket feszültség- mentesíteni kell.
Munkavégzés tetőn
A 20 °-nál alacsonyabb hajlásszögű tetősíkon történő munkavégzéskor, amennyiben a
munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,0 m-nél távolabb van, akkor a kétméteres
határvonalra jelzőkorlát elhelyezése is elegendő.
Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén a 20° dőlésszög alatt is szükséges a
munkavállalók lezuhanása elleni védelem.
A legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás állvány építése a munkavégzés helyszínéül
szolgáló tetősík elé. (Jelen esetben a koporsó födém miatt ez nem megvalósítható.)
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Leesés elleni védelem céljára kialakított állványnak szilárdnak, elegendően magasnak kell lennie,
és legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal, vagy azzal egyenértékű
megoldással kell rendelkezniük.
Az állványpadozat széle és az építmény síkja között a távolság nem lehet 0,3 m-nél nagyobb.
A védőkorlát hosszának legalább 2,0-2,0 m-el kell túlnyúlnia a munkavégzés szélességi
tartományán.

A tetősíkra ráépített védőkorlát és védőrács alkalmazása esetén a védőberendezéseket úgy kell
méretezni és kialakítani, hogy az megakadályozza a személyek lezuhanását.
Az épület mellé felállított állványokkal és a tetőszerkezetre ráépített védőrácsokkal együtt
kialakított leesés elleni védelemre mutat példát az előző ábra.
Amennyiben a tetőszerkezet dőlésszöge meghaladja a 45°-ot, a munka elvégzéséhez rögzített
munkaülést kell alkalmazni. (első ábra)
Rögzített munkaülés alkalmazása esetén a munkavállaló lezuhanás elleni védelméről védőráccsal,
illetve védőkorláttal kell gondoskodni elsődlegesen. (utolsó ábra)

A tetőfedő-felfekvő létrát minden esetben rögzíteni kell.
Tetőn munkát végezni, csak csúszásmentes talpú lábbeliben szabad.
Ha a tetőn munkát végeznek a „Vigyázz, a tetőn dolgoznak!” feliratú táblával kell azt jelezni a
közlekedés szintjén. Szükség esetén elkerítéssel biztosítani kell, hogy senki se kerülhessen olyan
közel a munkavégzés helyszínéhez, hogy az esetleg lehulló cserép, vagy szerszám sérülést okozzon
neki.
Leeső tárgyak
A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal szemben
műszaki-kollektív védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag megoldható. Az anyagokat
és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy felborulásuk elkerülhető legyen.
Ahol nem megoldható, ott egyéni védőeszközt szükséges alkalmazni.
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Létrák használatának követelményei
A létrák használatát úgy kell korlátozni, hogy a kialakítási sajátosságok figyelembevételével,
minimális használati idő mellett minimális kockázat álljon fenn. Ha műszakilag van arra lehetőség,
hogy a munkavégzés mobil állványról, munkaállásról vagy egyéb a létrahasználatnál
biztonságosabb módon megvalósítható, akkor a létrahasználatot mellőzni kell.
A létrák telepítése előtt a környezetükben lévő mindennemű botlásveszélyt meg kell szűntetni,
valamint meg kell győződni a létrák műszaki állapotáról. Csak kifogástalan műszaki állapotú létrát
szabad használni.
A létrát csak rendeltetésszerűen szabad használni! Ne használja anyagtárolásra!
El kell határolni a munkaterületet és gondoskodni kell az állandó felügyeletről akkor, ha létrát
közlekedési út közelében, átjáróban, ajtó közelében használják! Ha szükséges el kell terelni a
forgalmat!
A létrát sohasem szabad felülről egy új állásba helyezni. A létra soha nem helyezhető át olyan
módon, hogy azon személyek tartózkodnak (pl.: tolás, emelés).
A létrák kedvezőtlen időjárási feltételek mellett (pl.: erős szél, zivatar, villámlás) nem használhatók.
A létrán történő munkavégzésnél kerülni kell az oldalirányú terheléssel járó munkafolyamatokat
(pl.: fúrás, vésés).
2 méteres magasság feletti munkavégzésnél leesés elleni egyéni védelem használata szükséges. A
munkavezetőnek a lehetséges kikötési pontokat ki kell jelölnie, ha szükséges ki kell építtetnie. A
létrán tilos kikötési pontot kijelölni. Rendkívüli leesési kockázatot jelentenek a födémszéli
falnyílások (ablak, ajtó, stb.) környezetében végzett munkák.
A létra minden fokára lépjünk, a létráról leugrani tilos!
A falétrát befesteni tilos, mert eltakarja az esetleges hibákat, repedéseket.
Kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad
terhelni. A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni.
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál (lépcsőházban vagy lejtős terepen) a stabilitás nem biztosítható,
a munkát csak állványról szabad végezni.
7.3 Emelőgépek
A munkavégzés során be kell tartani a:
47/1999.(VIII.4.) GM. rendelettel életbe léptetett „Emelőgép Biztonsági Szabályzat” ide
vonatkozó előírásait.
A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi
szempontból felülvizsgálni és a hiányosságokat megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor
adhat engedélyt, ha biztonságos munkavégzés feltételei adottak.
Dokumentáltan meg kell tartani az emelési technológiából az oktatást (kötöző, irányító).
Az emelőszerkezet kezelését csak érvényes vizsgával rendelkező személy végezheti.
A munka folyamán a daru hatókörzetében illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.
Függő teher alatt tartózkodni tilos!
Darukötözőnek, irányítónak, -védősisak, védőkesztyű viselése szükséges.
Emelés előtt ellenőrizni kell a biztonságos megfogást.
Beágyazódott emelendő tárgyat feszítővasakkal ki kell mozdítani, a daru csak utána emelheti
Ideiglenesen elhelyezett nagyméretű podeszt-, fal elemeket alátétfára kell tenni.
Felhasználás előtt az eszközöket szemrevételezéssel kell ellenőrizni.
Minden emelőszerkezeten és tartozékon világosan jelezni kell a maximális teherbírási értéket
Autódarun funkciópróbát kell tartani emelés előtt (talpalás, emelés, stb.)
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A darut a kezelési utasításnak megfelelően kell működtetni, megfelelően kell felszerelni és
használni, jól karbantartott és jó állapotban kell tartani.
Különleges időjárási körülmények között figyelni kell arra, hogy a talaj csúszásmentes, megfelelő
legyen a darutalpak alatt, ha szükséges teherelosztó táblákat kell alkalmazni.
Ha a munka közben az időjárás veszélyezteti a kezelők és a munkaeszközök, anyagok épségét, a
munkát azonnal abba kell hagyni.
Csak szabványos, vagy számított és méretezett terv alapján gyártott, minőségi tanúsítvánnyal
rendelkező függesztéseket szabad használni.
7.4 Építés, szerelés biztonságtechnikai követelményei
A szerelés megkezdésének feltétele, hogy:
− a szereléshez szükséges – általában szerződés szerinti – feltételek rendelkezésre álljanak,
− a szerelés tárgyát és a szerelési tevékenységet figyelembe véve a szerelést végzőknek a
veszélyek és ártalmak ismeretében szükség szerint írásban kell meghatároznia az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
− ennek tartalmaznia kell a személyi és tárgyi feltételeket, a fellépő egészséget és
biztonságot fenyegető kockázatokat, azok elhárításának, csökkentésének módjait.
A szerelési munka biztonságos végzéséhez, a szerkezetek összeállításához és elhelyezéséhez,
szereléséhez a szerkezet méreteinek megfelelő munkaterületet kell biztosítani.
Kézi anyagmozgatást segédeszköz nélkül végezni tilos!
A fejvédő sisak használata az építés egész területén kötelező.
A dolgozókat a munkavégzés természetének megfelelő, egyéni védőeszközökkel (védőkesztyű,
védőcipő, kötény, szemüveg, stb.) kell ellátni.
Védőeszközök céljaira csak minősített termékek használhatók fel. A védőfelszereléseket
rendszeresen, ill. a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell. Munkavégzéshez csak hibátlan
védőeszközök használhatók. Munkavégzés során történő meghibásodás esetén cseréjéről azonnal
gondoskodni kell.
Kizárólag villamos biztonsági szempontból megfelelő elektromos kéziszerszámokat, pl. flexet
szabad használni.
Munkakezdést megelőzően minden elektromos árammal működtetett kéziszerszámot
szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
Sérült szigetelésű kéziszerszámokkal munkát végezni tilos.
Villamos berendezéseket, szerszámokat csak áramvédő kapcsolóval ellátott hálózatról szabad
működtetni.
Építési segédeszközök (állványok, létrák, stb.) használata előtt meg kell győződni azok megfelelő
állapotáról és szabályos létesítéséről.
A szerelés elvégzéséhez, a munkadarab megmunkálásához megfelelő mozgásteret kell biztosítani.
Tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás és tárolás módjának
figyelembevételével kell meghatározni.
Az anyagok szállításának módját és eszközeit a tömeg és méretek figyelembe vételével kell
meghatározni.
Ha a munkadarab tömege megköveteli, annak mozgatására szervezési intézkedéseket kell hozni,
vagy segédeszközt kell biztosítani. A helyszínen végzett kézi, vagy gépi darabolás esetén
biztonságos munkaállást kell használni
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7.5 Hegesztéssel, forrasztással kapcsolatos előírások
A hegesztési munkák során be kell tartani az MSZ 6292: 2009, valamint a 143/2004.(XII. 22.) GKM
Hegesztési Biztonsági Szabályzat előírásait.
Nem telepített hegesztő-munkahelyeken végzett hegesztést, forrasztást csak „Engedély
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére” (Hegesztési engedély) birtokában lehet. Ezt a
munkahely vezetője adja ki, építés-szerelési munkahelyen a megbízó, működő üzemben a
tűzvédelmi szervezet véleményezése alapján.
Hegesztést csak az EN ISO 9606-1:2013 szabvány szerint érvényes minősítéssel rendelkező
hegesztő végezheti. A hegesztőnek érvényes vizsgával, minősítő bizonyítvánnyal és tűzvédelmi
szakvizsgával kell rendelkeznie.
A hegesztő, és segítője köteles az egyéni védőfelszerelést viselni munkavégzés közben.
A hegesztő berendezést a munka megkezdése előtt az MSZ 1600 szerint ellenőrizni kell.
A hegesztő felszereléseket, szerelvényeket negyedévenként felül kell vizsgálni. A vizsgálat tényét a
Hegesztő-felszerelések Ellenőrző naplójába kell bevezetni. A felülvizsgálatot csak az erre kiképzett
és ezzel megbízott személy végezheti.
A technológiai szereléseknél be kell tartani a 131/2004 GKM számú Vas- és Fémipari Szerelés
Biztonsági Szabályzat előírásait.
7.5.1 Gázhegesztés és lángvágás
Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát
keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni.
A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.
Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!
A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.
Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő
visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett
szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni.
Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó készülék üzemzavara miatt az
éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását.
Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.
Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülékek, valamint
célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a technológiai utasításban kell meghatározni.
Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket
oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal
rendelkeznek.
Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni
kell.
Propán-bután (a továbbiakban: PB gáz) elégetéséhez csak az erre a célra szolgáló égőket és egyéb
eszközöket szabad felhasználni, a berendezések tömítését csak pentán álló anyagból szabad
készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket szabad használni.
Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént
levegővel helyettesíteni!
Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni,
illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni!
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Szerelvények, nyomáscsökkentő
Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának megfelelő szabványos
nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyomáscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi.
A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos!
A hegesztő felszerelés épségét, gáztömör csatlakozását, a tömlő szabványos színjelölését minden
munkakezdés előtt ellenőrizni kell.
Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fúvott, meleg, olajmentes
levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani.
A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.
Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem
tartalmazhat.
A próbanyomás az üzemi nyomás kétszerese, de legalább 2,07 MPa legyen. Az ellenőrzéshez
semleges gázt kell használni.
Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni).
Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyúlékony vagy veszélyes anyagok
közelében tilos elvégezni!
A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni!
Fémbordás, fémszálerősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági engedély birtokában szabad
alkalmazni.
Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással párhuzamosan vezetik, akkor a
két tömlőt legalább méterenként 50 mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó
szalaggal).
A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackokra, testre (láb, hát, kar)
feltekerni tilos!
Hegesztő- és vágópisztoly
A hegesztő- és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden felszerelés előtt ellenőrizni kell.
Csak kifogástalan, üzembiztos eszköz használható.
A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszüntetni.
Tilos a hegesztő- és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani!
Égő hegesztő- és vágópisztolyt csak erre a célra biztonságosan kialakított tartóra szabad helyezni.
A hegesztő- és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az erre a célra rendszeresített
tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisztítani.
7.5.2 Villamos ívhegesztés
Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz szabályszerűen
csatlakoztatott hegesztő berendezéssel és eszközökkel szabad végezni.
Munkát átnedvesedett ruhában vagy nedves kesztyűben vagy vízzel érintkezve végezni tilos!
Áramforrást szűk és áramvezető felületekkel határolt helyiségben tilos üzemeltetni!
A hegesztőáramkör nem lehet a villamos hálózat vagy a villamos erőátviteli rendszer része.
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Szigorúan tilos üzemelő technológiai csővezetéket, villamos vezetékeket, emelő berendezések fém
szerkezeteit (pl. emelő kötelek, láncok), mozgó elemeket tartalmazó mechanizmusok szerkezetét a
hegesztő áramkörbe iktatni, a hegesztőáram vezetésére használni. Védőföldeléssel ellátott, arra
alkalmas, statikus fémszerkezetek ilyen célra történő felhasználása állandó vagy ideiglenes
jelleggel megengedett. Ez utóbbi esetben a munkavégzést irányító személy felelőssége az alkalmas
védőföldelés meglétének ellenőrzése.
Az áramforrásokat sorba kapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos kapcsolását csak
villanyszerelő végezheti a gyártó előírása szerint.
A hegesztő közelében lévő, általa elérhető feszültség alatti részeket, épület- és szerkezeti
elemeket szigetelni kell.
Ha a hegesztő a munkát ülve vagy fekve végzi, akkor kiegészítő védelemként nagyfelületű
szigetelést kell alkalmazni a hegesztőnek a munkadarabtól, padozattól való elszigetelésére.
Ellenőrzés és karbantartás
A hegesztő berendezés kezelőjének, vagy egy erre kioktatott személynek elsősorban a
következőket kell ellenőriznie munkakezdés előtt:
− A hegesztőáramkör kialakítása megfelelő-e
− A kábelek, elektródafogók, égők, csatlakozók és aljzatok szigetelése nem sérült-e és hogy az
vezetékek terhelhetősége elegendő-e az alkalmazott áramerősséghez
− Az áramvezetők csatlakozói biztonságosan vannak-e csatlakoztatva és valamennyi csatlakozó
megfelelően van-e kialakítva. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a testkábel helyesen és a
hegesztő berendezés megfelelő csatlakozója és a munkadarab, a hegesztő berendezés vagy az
állvány között közvetlenül, a hegesztés helyéhez a lehető legközelebb legyen csatlakoztatva
Összekapcsolt áramforrások
Csatlakoztatás: Több áramforrást csak szakképzett személy kapcsolhat össze, és ez csak akkor
engedélyezhető ívhegesztési műveletekhez, ha már ellenőrizték, hogy a megengedett
üresjárási feszültséget nem léphetik túl.
Leválasztás: Ha egy vagy több, összekapcsolt áramforrást üzemen kívül kell helyezni, az üzemen
kívül helyezendő áramforrást ügy kell a hálózatról leválasztani, és a kapcsolódó
hegesztőáramkörről leválasztani, hogy megelőzhető legyen a visszacsatolt (maradék)
feszültség okozta veszély.
Áramforrások leválasztása
Ha a hegesztő megszakítja munkáját, vagy elhagyja munkahelyét, pl. ebédelni megy, műszakváltás
stb., a hegesztő-áramforrást vagy a hegesztőáramkört olyan módon kell leválasztani, hogy az
elektródafogót vagy hegesztőpisztolyt ne lehessen akaratlanul működésbe hozni.
Ha a hálózati tápkábel megsérülhet az áramforrás áthelyezésekor, az elmozdítás előtt az
áramforrást a tápkábelével együtt le kell választani a hálózatról.
Ha javítást vagy karbantartást végeznek, a berendezést mind a hálózati, mind a kimenő oldalon le
kell választani. Ez alól a szabály alól csak felelős szakképzett személy tehet kivételt.
Burkolat és védelem
A burkolatnak és a védelemnek a helyén kell lennie, amikor a berendezés feszültség alatt van.
A kezelőre vonatkozó követelmények
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Tájékoztatás
A kezelőket és segítőiket ki kell oktatni a berendezés biztonságos alkalmazására. A kezelőket és a
hegesztési tevékenység közelében dolgozókat figyelmeztetni kell a veszélyekre és tájékoztatni kell
az ívhegesztéssel kapcsolatos óvintézkedésekről.
Ruha és eszközök
A kezelőnek és segítőinek megfelelő védőruházatot és védőeszközöket kell viselniük a
munkavégzés során. A védőruházatot és a védőeszközöket megfelelő állapotban kell tartani. Kézi
hegesztésnél a kesztyűt elektródacsere közben is viselni kell.
A nem használt elektródafogók és pisztolyok szigetelése
A használaton kívüli elektródafogókat és pisztolyokat szigetelve és/vagy leválasztva kell tartani.
Ajánlatos az elektródát kivenni a használaton kívüli elektródafogóból.
7.6 Villamos gépekkel, elosztó szekrényekkel, ideiglenes áramköri panelekkel szemben
támasztott BE követelmények
Minden villamos gépet biztonságos állapotban kell tartani. A villamos gépeket – beleértve az
áramfejlesztőket és a hegesztő berendezéseket is – földelni kell, vagy kettős szigeteléssel kell
ellátni. A munkaterületen használt valamennyi áramforrást hibaáram-védelemmel kell ellátni (30
mA). Minden ideiglenes áramköri panelt folyamatosan fedett állapotban kell tartani. Minden
nyitott vagy könnyen hozzáférhető megszakítót megfelelő módon le kell fedni.
Sérült külső szigetelésű kábelt cserélni kell.
Gépi meghajtású munkaeszközöket csak megfelelően kioktatott dolgozók kezelhetnek. Az
alvállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie minden egyes dolgozója szakképzettségéről és ezek
dokumentációjáról.
Minden villamos munkaeszköz meg kell, hogy feleljen a törvényi előírásoknak és a biztonsági
irányelveknek.
Rendelkeznie kell időszakos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyvvel és a hibák kijavítását igazoló
dokumentummal.
Az elektromos kéziszerszámok, hosszabbítók évenkénti felülvizsgálatát el kell végeztetni
szakemberrel, és az erről készült jegyzőkönyvet az ellenőrzések során be kell tudni mutatnia az
üzembentartónak.
A helyhez kötött, telepített gépeket a 14/2004. FMM rendelet értelmében 3 évente kell villamos
szempontból felülvizsgálni.
Az időjárás viszontagságainak kitett villamos berendezéseket megfelelő víz- és korrózióvédelemmel kell ellátni.
Minden kézi és gépi szerszámnak olyan állapotban kell lennie, hogy használata biztonságos legyen.
Az elektromos gépeket, az áramfejlesztőket és hegesztőgépeket is ideértve földeléssel, vagy kettős
szigeteléssel kell ellátni. Az építési területen használt minden villamos energiaforrásnál hibaáram
relét kell alkalmazni.
A kézi elektromos berendezéseknek biztonságos feszültségszinttel kell működnie. Ha a kábelek
külső borítása megsérül, a kábelt ki kell cserélni újra.
A szerelvényeket úgy kell előkészíteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tűz- vagy
robbanásveszélyt. A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat megfelelően
védeni kell a közvetett, vagy közvetlen érintésből eredő villamos áramütéssel szemben.
2017.03.

20/27

Biztonsági, munkavédelmi és egészségvédelmi terv
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR – ZAJVÉDŐ FAL TELEPÍTÉSE UDVARI SZÁRNY TETŐSZERKEZETÉRE
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24., Hrsz.: 24030
BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

A berendezések és védőkészülékek előkészítésénél és megválasztásánál figyelembe kell venni az
elosztásra kerülő energia típusát és teljesítményét, a külső körülményeket és a szerelvények
kezelését végzők szakmai ismeretét, illetve a megközelítés szükségességét.
A felvonulási terület villamos energia-ellátásának minden egysége feleljen meg az MSZ EN 60439-4
követelményeinek. A csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok lehetőleg MSZ EN 60309-2 szerint
legyenek.
A bejövő tápforrás leválasztó eszközöknek alkalmasnak kell lenni a visszakapcsolás elleni
reteszelésre.
Minden fogyasztókészüléket tápláló áramkört egy olyan elosztótábláról kell táplálni, amely a
következőket tartalmazza:
•

Túláramvédelmi eszközök,

•

Közvetett érintés elleni védelmi eszközök,

•

Szükség esetén csatlakozó aljzatok.

7.7 Festés, korrózióvédelem
A munkák végrehajtása során esetenként egészségre ártalmas vagy/és tűzveszélyes ragasztókat,
bevonó anyagokat, oldószereket kell alkalmazni. A szükséges biztonságtechnikai, tűzvédelmi
intézkedéseket mindenkor a gyártó használati, - alkalmazástechnikai előírásai és utasításai
figyelembevételével kell meghatározni.
A biztonságtechnika szempontjából leglényegesebb feladatok, ill. területek:
- felület előkészítési munkák, (köszörülés, homokfúvás, rozsdamentesítés)
- ártalmas ill. veszélyes anyagokkal végzett munka.
Zárt térben végzett bevonatolási munkák során a szellőzés hatékonyságát az oldószergőzök
munkahelyi koncentrációját ellenőrizni kell. Robbanásveszélyes oldószer alkalmazása esetén
megfelelő szellőztetést kell biztosítani. A festés befejezése után a szellőztetést min. 5 órán
keresztül fenntartani, üzemeltetni kell.
Szerszámok tisztítását tűzveszélyes, és egészségre ártalmas oldószerekkel csak erre a célra kijelölt
helyen, külön előírások betartásával szabad végezni.
Az acél védő bevonat felhordása közben be kell tartani az általunk betervezett bevonó anyagok
Biztonsági Adatlapjaiban előírtakat.
Eszerint az anyag:
− nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzésköteles. Vízzel keverve erősen lúgos
kémhatású, ezért
− feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
− A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni;
− a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.
− Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel
keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.
Abban az esetben, ha ettől eltérő bevonatrendszert alkalmaznak, akkor a bevonatrendszer
műszaki paramétereinek meg kell egyeznie az általunk tervezettel és a rájuk vonatkozó biztonsági
előírások a mérvadóak.
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7.8 Építési munkahelyek megvilágítása
Az építési munkahelyeknek, helyiségeknek és közlekedési utaknak, amennyire az lehetséges,
természetes megvilágítással kell rendelkezniük. Éjszaka megfelelő és elégséges mesterséges
megvilágítást kell biztosítani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendő. Ahol
szükséges, ütéssel szemben védett, hordozható fényforrásokról kell gondoskodni.
Az alkalmazott, mesterséges fény színhőmérséklete nem befolyásolhatja, illetve nem
változtathatja meg a biztonsági és egészségvédelmi jelzések észlelhetőségét.
A mesterséges világítóberendezések szerelvényeit úgy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok
balestet ne okozzanak.
Belsőtéri építési munkahelyek megvilágítása
A 3,0 m-nél nem magasabb belsőtéri építkezési munkahely megvilágítására elsősorban
törpefeszültségű világítóberendezést kell alkalmazni.
A 3,0 m-nél magasabb belsőtéri építési munkahely világítására legalább 3,0 m fénypontmagasságú
világítóberendezést kell alkalmazni.
Törpefeszültség esetén megengedett 0,5 m hosszú zsinór függesztékre szerelt csupasz (védőbúra
nélküli) fényforrás alkalmazása is.
Megengedett kisfeszültségű világítóberendezések alkalmazása is a következő feltételek egyidejű
teljesülése esetén:
− A világítási áramkör áram-védőkapcsolóval védett;
− A lámpatestek rögzítetten szereltek és elhelyezési módjukból következően a
munkavégzést, anyagszállítást nem akadályozzák;
− Az alkalmazott lámpatestek mechanikai sérülések ellen védett kivitelűek, vagy megfelelő
járulékos védelemmel vannak ellátva.
Az építési munkahelyeken és az építési munkahelyek közlekedési útjain az alábbi közepes
megvilágítási erősségeket kell biztosítani:
Építési munkahely és közlekedési út
Magasépítés
Mélyépítés
Acél- és fémszerkezetek szerelése
Vágányépítés
Alagútépítés
Tartózkodó és szociális helyiségek
Irodahelyiségek

Közepes megvilágítási erősség
20 lux
20 lux
30 lux
30 lux
30 lux
100-200 lux
500 lux

Szabadban és zárt térben végzett egyes építési tevékenységeknél az alábbi közepes megvilágítási
értékeket kell biztosítani:
Építési tevékenység
Famegmunkáló gépeken végzett munka

Közepes megvilágítási erősség
500 lux

Szerelési munka:
durva

200 lux

közepes

300 lux

finom

500 lux

Felület megmunkálás, felületfestés

500 x
501
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8. BET egészségvédelmi fejezet
A dolgozók védelme érdekében szükséges az egészségüket veszélyeztető környezeti anyagok
meghatározása. Jelen esetben sem a felhasznált, sem a környezeti anyagok nem tartalmaznak
olyan veszélyes elemet, ami a biológiai monitorozást szükségessé tenné.
8.1 Mentő egységek elérhetősége:
Mentők telefonszáma: 104

112

Tűzoltók telefonszáma: 105
Rendőrség telefonszáma: 107

Legközelebbi korház:
Név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Kórház és Rendlőintézet
Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
Telefon:
+36-1/465-1800
Legközelebbi ügyelet:
Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 14.
Telefon:
+36-1/311-6816
8.2 Elsősegélynyújtás
A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtás lehetőségét, és azt, hogy a munkavállalók
közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt személy minden
műszakban rendelkezésre álljon, gondoskodni kell elsősegélynyújtó felszerelésről.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.
A kijelölt elsősegélynyújtó:………………………………………………………………
Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési munkahelyen
egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget jelölni kell. (Jelölése: zöld
téglalapban fehér kereszt.)
8.3 Baleset és vészhelyzet esetén követendő intézkedések:
Vészhelyzet vagy baleset esetén a Fővállalkozó munkavezetője felelős a szükséges intézkedések
megtételéért. A környezet nem indokol különleges intézkedéseket, az általános szabályok és
eljárás rendek érvényesek a biztonságot érintően. Különös tekintettel a következőekre,
elsősegélynyújtó rendszer felépítése, mentés, evakuálás módjai, tűzmegelőzés, teendők tűz
esetén, kiürítési előírások, kiürítés, mentés gyakorlása, sürgősségi fellépési és evakuálási eljárások
előre nem látható eseményekre vonatkozóan.
A dolgozók elsősegély nyújtását a dolgozók közül a jogszabály szerint kiképzett elsősegélynyújtó
kell, hogy ellássa.
Baleset esetén elsődleges minden esetben az emberi élet mentése és a közvetlen életveszély
elhárítása, de amennyire lehetséges törekedni szükséges a munkaterület fenntartására a baleset
körülményeinek rekonstruálhatóságának érdekében.
A baleseteket jelezni szükséges a beruházó munkavédelmi szakemberének részére.
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8.4 Veszélyes anyagok tárolása, kezelése, hulladékok kezelési-, eltávolítási szabályai
Azonos célra alkalmas, megközelítően azonos minőségű és árszínvonalon megegyező anyagok
közül minden esetben a kevésbé környezetszennyező és kevésbé veszélyes anyagot kell választani.
Csak érvényes, az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes készítményre vonatkozó ÁNTSZ engedély
birtokában szabad a szükséges anyagot, készítményt használni.
Minden alkalmazott veszélyes anyag, ill. készítmény Biztonsági Adatlapjának kint kell lennie az
anyaggal dolgozóknál és ismerniük kell azt (írásos oktatás).
Valamennyi régi villamos berendezést és kábeleket a területileg kijelölt telephelyre kell szállítani. A
kiszerelt villamos berendezések, kábelek, veszélyes anyagként kezelendők. Az építési hulladékot
annak kezelésére jogosult hulladékkezelőnek kell átadni. Olyan hulladékkezelőt kell megbízni a
feladattal, aki a több komponensből álló építési törmeléket, hulladékot komponenseire választja
szét, illetve biztosítja az újrahasznosítható anyag ismételt felhasználását.
A veszélyes hulladékok gyűjtését szelektíven, elkülönítetten, keveredés-, kiömlés- mentesen kell
végezni, arra egyértelműen kijelölt gyűjtőkben.
A veszélyes hulladékokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően „SZ” – jeggyel
igazolva, erre engedéllyel rendelkező szállítóval szabad elszállíttatni (engedéllyel rendelkező kezelő
cégnek kell átadni!).
8.5 Az építkezés folyamán felhasznált veszélyes anyagok:
Az építkezés alatt különböző vegyi elemeket tartalmazó anyagok kerülnek felhasználásra, ami
mind a munkát közvetlenül végző dolgozókat, mind a környezetben tartózkodókat károsíthatja.
Szükséges minden a munkaterületen alkalmazott anyag ismerete, hogy veszély esetén a megfelelő
eljárások alkalmazhatóak legyenek. Ennek keretében a BET 7.6 számú pontja tartalmazza a
felhasználásra tervezett veszélyes anyagok listáját. A veszélyes anyagok mellékletét az anyagok
változása vagy új anyagok alkalmazása esetén frissíteni szükséges!
8.6 Veszélyes anyagok jegyzéke
-

Csavarlazító
Szivárgásjelző spray
Műszerolaj
Rozsdaoldó
Vágóüregelő spray
Kenőzsír
Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozó
Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó

8.7 Biztonsági adatlapok
A munkavégzés során felhasznált vegyianyagok biztonsági adatlapjai a kivitelezőnél találhatók.

9. Az építési munkákra vonatkozó reprezentatív jogszabályok
Az építési-szerelési területeken valamennyi kivitelezési munkát az érvényes jogszabályokban,
továbbá a vonatkozó nemzeti szabványok előírásaiban meghatározott biztonságtechnikai
követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.
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9.1 Az építési munkákra vonatkozó reprezentatív jogszabályok
Többször módosított 1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a
végrehajtásról szóló 5/1993 (XII.26.) MüM rendelettel.
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
10/2016. (IV.05.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. (14/2004. (IV.19.) FMM rendelet helyett)
15/2004. (IV.19.) FMM rendelettel módosított 2/1998 (I.16.) MüM rendelet a
munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet, Az egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről.
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről
25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
44/2000.(XII.27.) rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/1998. (XII.27.) rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.
45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes
szabályairól
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel
összefüggő hatósági feladatokról
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről, valamint a módosító
2006. évi XCIV tv.
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról (Hatályos 2015. 03.05től)
143/2004. (XII.22.) GKM rendelet mellékleteként közzétett Hegesztési Biztonsági Szabályzat;
31/1995.(VII.25.) IKM rendelet a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
47/1999. (VII.04.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról (135/2004.
(XII.16.) GKM rendelettel módosítva)
MSZ 2364 szabványsorozat vonatkozó részei a legfeljebb 1000 V névleges feszültségű
erősáramú villamos berendezések létesítése
MSZ EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész
MSZ EN ISO 12100-1 Gépek biztonsága
Az építési munkák során különösen az alábbi szabványok előírásait kell szem előtt tartani:
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MSZ-04.900-89 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei;
MSZ-04.902-83 Épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményei;
MSZ-04.905-83 Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei;
MSZ-04.965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei;
MSZ-04.963-87 Építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei; (MSZ-04.963-1 és -2)
A Magyar Köztársaságban hatályos, általános érvényű előírásokon túlmenően, a Fővárosi
Gázművek Zrt. vonatkozó utasításaiban, eljárásrendjeiben és Munkavédelmi Szabályzatában
foglaltakat is szigorúan be kell tartani.
10. A kivitelező koordinátorának az észrevételei, kiegészítései

Jászberényiné Csernai Márta
okl. gépészmérnök
munkavédelmi szakértő
Mb 7-SZ, Mb 10-SZ, G-01-3810
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11. MUNKAVÉDELMI TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírottak kijelentjük, hogy a tervezés során az érvényben lévő rendeletek előírásai szerint
jártunk el.
A munkavédelemről szóló, többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a tervezés idején
hatályos, egységes szerkezetű formában foglaltak alapján kijelentjük, hogy a terv a hatályos
munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak megfelel.
A jelen dokumentációban foglalt műszaki megoldásoknál a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény 18. §. (1) bekezdésében, a 23. §. (3.) bek. alapján készült 3/2002 (II.8.) és 4/2002.
(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletében és a 2/1998. (I.16.) MüM rendeletben foglaltakat
betartottuk.

Szelei Gábor
okl. építészmérnök
vezető tervező
É 01-4299

2017.03.

Jászberényiné Csernai Márta
okl. gépészmérnök
munkavédelmi szakértő
Mb 7-SZ, Mb 10-SZ, G-01-3810
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A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!
- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
Megbízó:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

2,63

ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ KÜLTÉRI
KONDENZÁTOR KL1263.ADVE
2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény
48.0 dBA zajnyomás
SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
50
1,165
58

415

2,20

50

1,165

2,41

7,56

ACÉL SZERKEZET PEREME
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
37.0 dBA zajnyomás
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
37.0 dBA zajnyomás

Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

KIVITELI TERV

Terv:
Rajz:

ACÉL SZERKEZET PEREME
ATTIKA BELSŐ SÍKJA
SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

Tetőfelülnézet átnézeti
rajz

É-01
M 1:200

Dátum:

2017. március 29.

Építész tervező:

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com

Építészet:

Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Tartószerkezet:

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Gépészet:

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

É

KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

2,00

78

415

ATTIKA BELSŐ SÍKJA

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com
A terv ArchiCAD® 19 programmal készült.

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!
- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!
FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

+19,35

KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf

+19,40

ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)
+17,70
+17,80

Megbízó:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

KIVITELI TERV

Terv:
Rajz:

Észak-Keleti oldalnézet
átnézeti rajz

É-02
M 1:200

Dátum:

2017. március 29.

Építész tervező:

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com

Építészet:

Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Tartószerkezet:

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Gépészet:

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com
A terv ArchiCAD® 19 programmal készült.

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!
- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A
ZAJVÉDŐFAL TETEJE FÖLÉ

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
+19,40

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁNAK TETEJE
+19,35

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)
+17,90

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
Megbízó:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

KIVITELI TERV

Terv:
Rajz:

Udvari homlokzati néztet
átnézeti rajz

É-03
M 1:200

Dátum:

2017. március 29.

Építész tervező:

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com

Építészet:

Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Tartószerkezet:

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Gépészet:

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com
A terv ArchiCAD® 19 programmal készült.

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ
KÜLTÉRI KONDENZÁTOR KL1263.ADVE
2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény
48.0 dBA zajnyomás

- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
37.0 dBA zajnyomás

ATTIKA BELSŐ SÍKJA
ACÉLSZERKEZET KÜLSŐ SÍKJA
SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA
7,625
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415
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225

415

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf

95

+19,35

Megbízó:

+19,35

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

+17,70
6
+17,50

HEA 120
HEB 120

+18,074

2,92

3,31 m

72

HEA 120

HEB 120

KIVITELI TERV

Terv:

HEB 120

Rajz:

845

HEA 120

HEA 120

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

72

2,92

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére

HEB 120

2

Zajvédőfal alaprajz

95

415

2,00

HEB 120

3º

HEB 120

2,41

2,20

415

95

Dátum:

2017. március 29.

Építész tervező:

A24 Építész Stúdió Kft.

7,625

1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com

+17,26

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ
KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

É-04
M 1:50

95

AZ ACÉL TARTÓK TETEJÉRE 15,5 M2 JÁRDARÁCS
KERÜL, EZEK PONTOS MÉRETÉT AZ ACÉLSZERKEZET
ELKÉSZÜLTE UTÁN KELL FELMÉRNI ÉS MEGHATÁROZNI!

95

845

Munka:

54

0,64 m2

66

6

HEA 120

+17,50

54

66

1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.

+17,70

ÜVEGGYAPOT KITÖLTÉS (URSA)

ZAJVÉDŐFAL
BELSŐ OLDALON 2 MM VASTAG PERFORÁLT (51%)
ACÉL LEMEZ BORÍTÁS

Építészet:

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ
LEMEZ, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
(LINDAB)
MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)
KISHAJLÁSÚ FÉMLEMEZ FEDÉSŰ
TETŐSZAKASZ SZÉLE

Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Tartószerkezet:

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Gépészet:

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com
A terv ArchiCAD® 19 programmal készült.

FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

NYITHATÓ FELÜLET
14

1,06

1,73

+19,40

1,50

50

30

+19,35

HEB 120

BELSŐ ZAJOS OLDALON 2 MM VASTAG PERFORÁLT (51%)
ACÉL LEMEZ BORÍTÁS
ÜVEGGYAPOT KITÖLTÉS (URSA)
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

50

JÁRDARÁCS
12
+17,96

HEA 120

+17,70

L 60x40x5

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

+18,074

615

ÚJ OSZTOTT RENDSZERŰ FOLYADÉKHŰTŐ
KÜLTÉRI KONDENZÁTOR KL1263.ADVE
2630x1260x990 üresen: 178 kg töltet: 14 liter
zajkibocsátás: 80.0 dBA zajteljesítmény
48.0 dBA zajnyomás
MEGLÉVŐ MEGMARADÓ FOLYADÉKHŰTŐ
AERMEAC ANL 090 A
1165x55x1281 üresen 183 kg töltet: 76 liter
zajkibocsátás: 68.0 dBA zajteljesítmény
37.0 dBA zajnyomás

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

+17,90

3º

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
Megbízó:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

o114x8

+16,86

o114x8

+16,86

MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS

Munka:

MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉMPázmány

Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére

+16,66
7

66

845

1,26
2,93

95

+16,66

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS
MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

A-A METSZET

KIVITELI TERV

Terv:
Rajz:

NYITHATÓ FELÜLET
14

Zajvédőfal metszet és
oldalnézet

FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

1,06

1,73

M 1:50

+19,40

+19,35

SARKON ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)
1,50

ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
RÖGZÍTÉSÉRE KÍVÜL ÉS BELÜL TOLÓZÁRAT KELL FELSZERELNI

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)

KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
+17,96

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

3º

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

+17,90

615

51

+17,70

É-05

Dátum:

2017. március 29.

Építész tervező:

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com

Építészet:

Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.

Tartószerkezet:

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Gépészet:

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

o114x8

+16,86

o114x8

+16,86

MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS
MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉM

+16,66

7

66

1,26
2,93

845

95

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS
MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

ÉSZAK-KELETI OLDAL NÉZET

+16,66

A24 Építész Stúdió Kft.
1072 Budapest, Akácfa u. 24. III. em. 18.
Tel: +36 30 326 8898
e-mail: szelei.gabor@gmail.com
A terv ArchiCAD® 19 programmal készült.

A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ
SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

FAL LEFEDÉS ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

+19,40

+19,35

SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁNAK
TETEJE
+19,35

- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

SARKON ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(SZELLŐZŐ)
Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
Megbízó:

+18,074

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
+17,96

1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.

+17,70

+17,90

Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére

+16,86

+16,66

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)
5

9

5

41

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS

2,00

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS

2,41

MEGLÉVŐ CSERÉPFEDÉS
5

2,20

41

95

Zajvédőfal oldalnézetek
FAL LEFEDÉS HAJLÍTOTT ACÉL LEMEZBŐL,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

KÉMÉNY MAGASÍTÁS A ZAJVÉDŐ FAL TETEJE FÖLÉ

NYITHATÓ FELÜLET

1,73

1,06

+19,35

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

SARKON HAJLÍTOTT ACÉL TAKARÓ LEMEZ,
SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN (LINDAB)

MEGLÉVŐ TETŐFELÉPÍTMÉNY
(TURBÓS GÁZKÉMÉNY)

KAPUZSANÉR, SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN
+17,96
615

+17,90

+17,70
51

LÉCBETÉTES VMZINC
FÉMLEMEZ FEDÉS
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ZAJVÉDŐFAL NYITHATÓ RÉSZE
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BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN
RÖGZÍTÉSÉRE KÍVÜL ÉS BELÜL TOLÓZÁRAT KELL FELSZERELNI
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ZAJVÉDŐFAL
KÜLSŐ OLDALON 2 RTG. LINDAB TRAPÉZLEMEZ
BORÍTÁS (LVP 35), VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN

VÍZHATLAN VMZINC
CSŐÁTTÖRÉS
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SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALA

o114x8
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MEGLÉVŐ 20 CM VB. KOPORSÓFÖDÉM
+16,66

95

845

1,26
2,93

66

MEGLÉVŐ 12 CM THERWOOLIN HŐSZIGETELÉS

DÉL-NYUGATI OLDAL NÉZET

MEGLÉVŐ 16x7 SZARUFA LEJTÉSBEN

7

+16,66
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A MEGLÉVŐ TÚLNYOMÁSOS GÁZKÉMÉNY A TERVEZETT ZAJVÉDŐFAL
TETEJE FÖLÉ MAGASÍTÁSRA KERÜL. A MAGASÍTÁST AZ EGYETEM A
FŐKÉTÜSZ-TŐL MEGRENDELI! A SZÜKSÉGES HATÓSÁGI
SZAKVÉLEMÉNYEK AZ ÁTADÁSRA RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI!
- A ZAJVÉDŐFAL TARTÓSZERKEZETÉT RÉSZLETESEN LÁSD A
TARTÓSZERKEZETI TERVEKEN!
- A TETŐFEDÉST CSAK A KÉT TETŐFELÉPÍTMÉNY TENGELYÉBEN LÉVŐ
KORCOK KÖZÖTT KELL MEGBONTANI.
- A TETŐFEDÉS MEGBONTÁSA UTÁN A SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL
GONDOSKODNI KELL!
- A SZOMSZÉD HÁZ TŰZFALÁHOZ SEMMILYEN SZERKEZETET NEM
SZABAD RÖGZÍTENI!

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
Megbízó:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030
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Zajvédőfal udvari
tömegvázlat
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- AZ ELŐADÓTEREM MÉRETEIT A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE
ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!
- A BELTÉRI EGYSÉGEKET AZ ABLAKNYÍLÁSOK TENGELYÉBE
KELL ELHELYEZNI A PADLÓTÓL 10 CM MAGASSÁGBAN.
- A MELLVÉDFAL LEFEDÉSÉT BONTHATÓ MÓDON,
BEPATTINTHATÓ ELEMEKKEL KELL BIZTOSÍTANI.
- AZ EGYES ELEMEK MÉRETÉT ÚGY KELL MEGHATÁROZNI, HOGY
AZOK PONTOSAN AZ ABLAK NYÍLÁS MÉRETÉVEL EGYEZZENEK
MEG, ÉS AZOK TENGELYÉBE KERÜLJENEK ELHELYEZÉSRE, A
TÖBBI ELEM MÉRETÉT ENNEK MEGFELELŐEN KELL
MEGHATÁROZNI.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM PADLÓJA TELJES FELÜLETÉN
FELÚJÍTÁSRA KERÜL.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM FALAI ÉS MENNYEZETE FELÚJÍTÁSRA
KERÜLNEK.

T21

T23

Wc

Mosdó

T24

Wc

A

T26

T25

Wc

Mosdó

T12

Folyosó

T14

T01-7
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
1000x650x110 mm
meglévő 7 körös
Átalakítás
3 fűtési kör megmaradó

Li

T01-8
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-9
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-10
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Meglévő fűtési osztó
-gyűjtő (2xR551 9/7)
800x650x110 mm
meglévő 6 körös
Átalakítás
2 fűtési kör megmaradó

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

75
T15

Wc

T16

70

Mosdó

70

335

335

Fűtési hálózatba nincs bekötve

T06

PNA előlap (1150 x 670 x 20)
FTZ doboz (1100x620x220),
padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

fa fallefedés, fehér színben

Mosdó

75

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

70

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

T18

Wc

T07

Wc

T04

T05

Mosdó

T17

Wc

T02

Mosdó

Közlekedő

T11

T03

7.29 m2
12.08 m

Lépcsőház

Lépcsőház

T19

Wc

T01

Előadó terem
9,84

191.10 m2
57.40 m

B

B

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
T08

Előadó terem

70
T10

30.17 m2
22.07 m

T09

Iroda

Tárgyaló
43.85 m2
26.72 m

18,20
FTZ doboz (1100x620x220),
padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

T09-1
ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W
Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

fa fallefedés, fehér színben

335
Fűtési hálózatba nincs bekötve

T10-1
ÚJ FXE-VA 531 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2014 W
Qf=3062 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

PNA előlap (1150 x 670 x 20)

T09-2
ÚJ FXE-VA 431 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1470 W
Qf=2081 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

T01-1
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-2
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Fűtési hálózatba nincs bekötve
T01-3
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-4
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére

70

335

70

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Munka:

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

T01-5
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

T01-6
ÚJ FXE-PV 631 (3Vdc-Eco mode)
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=2325 W
Qf=3365 W
1070x520x220 mm
424 m3/h, 22 dB(A)
230V, 23W, 0,17A

KIVITELI TERV

Terv:

Fűtési hálózatba nincs bekötve
T08-1
ÚJ FXE-VA 331
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W
Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

T08-2
ÚJ FXE-VA 331
négycsöves parapet fan-coil
Qhs=1450 W
Qf=2260 W
870x520x220 mm
285 m3/h, 26 dB(A)
230V, 26W, 0,19A

A

A meglévő parketta, és az aljzat gondos bontásának helye.
A vezetékek elhelyezése után az aljzatot helyre kell
állítani, és az eredeti parkettátt kell vissza helyezni!

Rajz:

Előadóterem alaprajz
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É

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

70

15.55 m2
17.02 m

Megbízó:
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- AZ ELŐADÓTEREM MÉRETEIT A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE
ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!
- A BELTÉRI EGYSÉGEKET AZ ABLAKNYÍLÁSOK TENGELYÉBE
KELL ELHELYEZNI A PADLÓTÓL 10 CM MAGASSÁGBAN.
- A MELLVÉDFAL LEFEDÉSÉT BONTHATÓ MÓDON,
BEPATTINTHATÓ ELEMEKKEL KELL BIZTOSÍTANI.
- AZ EGYES ELEMEK MÉRETÉT ÚGY KELL MEGHATÁROZNI, HOGY
AZOK PONTOSAN AZ ABLAK NYÍLÁS MÉRETÉVEL EGYEZZENEK
MEG, ÉS AZOK TENGELYÉBE KERÜLJENEK ELHELYEZÉSRE, A
TÖBBI ELEM MÉRETÉT ENNEK MEGFELELŐEN KELL
MEGHATÁROZNI.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM PADLÓJA TELJES FELÜLETÉN
FELÚJÍTÁSRA KERÜL.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM FALAI ÉS MENNYEZETE FELÚJÍTÁSRA
KERÜLNEK.

+20,65

3,65

Veres Pálné utca járda töve: ±0,00 = +103,50 mBf
40°

horganyzott acélvázra szerelt
2 rtg. normál (RB) gipszkarton előtétfal
glettelve, festve, fehér diszperziós festékkel

PNA előlap (1150 x 670 x 20)

1081 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Munka:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Zajvédőfal telepítése
Udvari szárny tetőszerkezetére

15

FXE-PV 631 Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
FXE-PV 631 Fan-coil, FTZ doboz (1100 x 620 x 220),
+17,00 acél konzolok segítségével a falra szerelve
acél konzolok segítségével a falra szerelve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
13

fa fallefedés, fehér színben

62

1,30

235
10 2

90

355

40

40°

Megbízó:

+16,66

A meglévő parketta, és az aljzat az alaprajzon jelölt helyeken
gondos bontásra kerül, hogy a fűtési vezetékeket el lehessen
helyezni. A vezetékek elhelyezése után az aljzatot helyre kell
állítani, és az eredeti parkettátt kell vissza helyezni, és a teljes
felületet fel kell csiszolni, majd lakkozni!

padló és mellvédfal csatlakozásánál 5 cm magas
fehér színű, felső részén profilozott, fa szegélyezés
készül

335

9,83

335

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
Hrsz.: 24030

10,50

KIVITELI TERV

Terv:

ELŐADÓTEREM A-A METSZET

Rajz:

Előadóterem metszetek
1,50
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2,86

3,03

2,85

2,97
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2,35

2,35

Tartószerkezet:

fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó, a gépészeti berendezéseknek
megfelelő helyre elhelyezve

1,14

1,72

1,14

1,89

1,14

3,65
1,71

1,14

PNA előlap (1150 x 670 x 20)

90

1,82

PNA előlap mögött
FTZ doboz (1100x620x220),
padlótól 15 cm magasan a meglévő
ablak nyílás tengelyébe téve, új gk.
melvédfal mögé rejtve helyezve

ELŐADÓTEREM B-B METSZET

Bertalan Tamás T-20/0559
Webinfo Kft.

Akusztika:

1,30

1,14

90

93

40

fa fallefedés, fehér színben
bontható rögzítéssel

40

2,35

18,20

1,83

1,14

1,46

fallefedés hosszúsági mérete
tájékoztató méret, úgy kell meghatározni, hogy az
egyes darabok pontosan az ablak nyílás alá kerüljenek, Gépészet:
és közéjük is lehetőség szerint egy-egy elem kerüljön!
a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Zsilinszki János MMK 01-1342 SZKV-1.4.
Védett Környezet Ökosystem Kft.

Lencsés János G-T-13-4599
Le'vél Kft.

+17,00

+16,66 fehér színű, 40x40 cm-es
acél szervízajtó
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- AZ ELŐADÓTEREM MÉRETEIT A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE
ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL!
- A BELTÉRI EGYSÉGEKET AZ ABLAKNYÍLÁSOK TENGELYÉBE
KELL ELHELYEZNI A PADLÓTÓL 10 CM MAGASSÁGBAN.
- A MELLVÉDFAL LEFEDÉSÉT BONTHATÓ MÓDON,
BEPATTINTHATÓ ELEMEKKEL KELL BIZTOSÍTANI.
- AZ EGYES ELEMEK MÉRETÉT ÚGY KELL MEGHATÁROZNI, HOGY
AZOK PONTOSAN AZ ABLAK NYÍLÁS MÉRETÉVEL EGYEZZENEK
MEG, ÉS AZOK TENGELYÉBE KERÜLJENEK ELHELYEZÉSRE, A
TÖBBI ELEM MÉRETÉT ENNEK MEGFELELŐEN KELL
MEGHATÁROZNI.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM PADLÓJA TELJES FELÜLETÉN
FELÚJÍTÁSRA KERÜL.
- A T01-ES ELŐADÓTEREM FALAI ÉS MENNYEZETE FELÚJÍTÁSRA
KERÜLNEK.
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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
1. Előzmények:
Az épület N 15491 számon nyilvántartott műemlék. Korábbi épületrészek felhasználásával az
1690-96 között épült meg a ház első barokk kori formája. Az ezt követően megépült új egy
emeletes épületet Jung József mester 1781-ben fejezte be. 1870-ben Hild Károly tervei szerint
két emelet került a meglévő épületre. Az épület mai neobarokk homlokzatát 1895 körül, Czigler
Győző tervei alapján történt átalakításkor kapta.
A Fővárosi Önkormányzat Tervtárában fellelhető iratok alapján tudható, hogy az épületben az
1890-es években az Állami Főszámszék, majd 1916-ban a Magyar Királyi Posta és Távírda
igazgatóság elhelyezése céljából történt átalakítás. 1934-ben a függőfolyosó kő elemeit bauxit
salakbeton elemekre cserélték. 1951-ben belső átalakítások történtek a MÁV Utasellátó
Vállalat elhelyezése miatt. Ez utóbbi maradt az állami tulajdonú épület használója 1994-ig.
1996-ban készült el az épület teljes felújítására és bővítésére vonatkozó tervdokumentáció. A
felújítás és bővítés elkészülte után az épület ad otthont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának.
Az elmúlt 20 évben az épületet folyamatosan karban tartották, ezért az épület jelenleg jó
állapotban van.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az épület tetőterében található előadótermet klímatizálni
szeretné, az előadások alatt a nyári melegben megfelelő komfort biztosítása érdekében. Ezért
a meglévő hűtési teljesítményt növelni kell, és egy új hűtőgépet kell elhelyezni az épület udvari
szárnyának tetejére a meglévő két hűtőgép kültéri egység mellé.

Mivel a jelenlegi két kültéri egység nem rendelkezik semmilyen zajcsillapítással, a Megrendelő
úgy döntött, hogy az új készülék elhelyezésével egyidejűleg szeretné megoldani mind a három
gép zajvédelmét.
Jelen tervezési feladat részét képezi továbbá az előadóteremben a tervezett fan-coil
készülékek elhelyezésének esztétikus megoldása, valamint az ehhez szükséges építészeti és
gépészeti belső munkálatok és átalakítások megtervezése. Ezeket a tervezési feladatokat
kívánja a tervdokumentáció ismertetni.

2. Az épület beépítési paraméterei:
A tervezett építési munkák nem érintik az épület meglévő beépítési paramétereit, azok
változatlanok maradnak.
3. Az érintett meglévő szerkezetek ismertetése:
Zajvédőfal elhelyezéséhez kapcsolódó épületrészek és épületszerkezetek:
A tervezett zajvédőfal a jobb oldali udvari szárny tetejére kerül elhelyezésre. Ez az udvari
szárny pince, földszint, I-II. emelet és tetőtéri szintet tartalmaz. A tetőtérben helyezkedik el a
kültéri egységekhez kapcsolódó gépészeti helyiség.

A Megrendelő birtokában lévő korábbi tartószerkezeti szakvélemények, illetve a meglévő
épület tartószerkezeti tervei alapján, valamint a tartószerkezeti terv fejezetben lévő ellenőrző
számítások alapján az épület meglévő szerkezetei és tartószerkezete a plusz terheléseket
elviseli, azok megerősítésére nincsen szükség.
A tetőtéri szint határoló szerkezete 20 cm vastag vasbeton koporsó födém. A vízszintes
födémszakaszon lévő meglévő rétegrend a meglévő 1996-os tervek szerint a következő:
-

Léces VM Zink lemezfedés
2,4 cm deszkázat a 17 cm magas szarufákon
változó méretű kiszellőztetett légrés
1 rtg. párafékező fólia
12 cm Therwoolin hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
20 cm vasbeton födém

A rétegrendet nem tudtuk a tervezés során ellenőrizni, ezért e tekintetben csak a meglévő
tervekre tudunk hagyatkozni. A meglévő kishajlású tetőszakasz hajlásszöge 3 fok, ez
kevesebb mint a jelenlegi műszaki ajánlásokban szereplő 5 fok, ezt meglévő adottságként kell
kezelni a tervezés során.
Az érintett tetőszakasz telek határ felőli oldalán a szomszéd ház tűzfala emelkedik.

Az zajvédőfal elhelyezésével érintett tetőszakasz a környező épületrészek és épületek
magassága alatt helyezkedik el, ezért az kívülről sehonnan nem látható, károsan nem
befolyásolja az épület külső megjelenését.
Az udvari szárny és kapcsolódó szerkezetek magassági adatai:
Veres Pálné utca járda tövének szintje:
Szomszéd épület tűzfalának teteje:
Gerinc magasság:
Párkány magasság:
Földszinti padlószint:
Tetőtéri padlószint:
Koporsófödém felső síkja:

+0,00 = 103,50 mBf
+19,35 m
+17,70 m
+14,30 m
+0,10 m
+13,40 m
+16,86 m

Az előadóteremhez kapcsolódó épületrészek és épületszerkezetek:
Az előadóterem az utcai front tetőterében található. Ez az utcai szárny pince, földszint, I-III.
emelet és tetőtéri szintet tartalmaz.
A tetőtéri szint határoló szerkezete 20 cm vastag vasbeton koporsó födém, a padlás felé 12
cm Therwoolin hőszigeteléssel, a tetőszerkezeten kívülről hódfarkú cserépfedéssel. Az
előadóterem padlóján lévő rétegrend a meglévő 1996-os tervek szerint a következő:
-

2,5 cm ragasztott parketta + ragasztó rtg.
0,5 cm padlopon aljzat kiegyenlítés
7 cm aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
6 cm Austrotherm hőszigetelés, úsztatóréteg
18 cm vasbeton födém
1,5 cm belső vakolat + festés

Az utcai szárny és kapcsolódó szerkezetek magassági adatai:
Veres Pálné utca járda tövének szintje:
Gerinc magasság:
Párkány magasság:
Földszinti padlószint:
Tetőtéri padlószint:

+0,00 = 103,50 mBf
+23,20 m
+18,03 m (utcai) +17,35 m (udvari)
+0,10 m
+17,00 m

Az előadó teremben és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekben csak belső munkálatokat
tervezünk, amelyek nem érintik az épület külső megjelenését, külső határoló szerkezeteit,
ezért azokat meglévő, megmaradó állapotnak tekintjük, azok nem képezik részét a jelen
tervdokumentációnak.
Bontási munkák:
Zajvédőfal elhelyezéséhez kapcsolódó bontási munkák:
Az érintett tetőszakaszon a meglévő lécbetétes VM Zink fedést meg kell bontani, a
kéményeket tartalmazó tetőfelépítmény tengelyében lévő korctól egészen a másik, szellőzőt
tartalmazó tetőfelépítmény tengelyében lévő korcig. Mivel a jelenlegi állapotban kihelyezett
kültéri egységeket tartó acél keret lábai megsérthették a fémlemezfedést azokon a helyeken
szükség esetén a burkolatot ki kell javítani, esetleg cserélni.
A fémlemez fedés elbontása után a csupasz tetőt meg kell védeni az időjárási hatásoktól!
A fémlemez fedés deszka aljzatát az acélszerkezet letámaszkodó lábainak helyén, és annak
környezetében meg kell bontani olyan méretben, hogy a szerkezet lábait le lehessen rögzíteni
a vasbeton koporsó födémre. A meglévő Therwoolin hőszigetelést a letalpalások helyéről el
kell távolítani.
A gépészeti terveken jelölt helyeken a födém áttöréseket el kell készíteni a gépészeti
vezetékek számára, pontosan lásd a gépészeti tervdokumentációban.

Az előadóteremben és a hozzá kapcsolódó helyiségekben elhelyezésre kerülő Fan-coil
berendezésekhez kapcsolatos bontási munkák:
- a gépész terveken jelölt helyeken fal és födémáttöréseket el kell készíteni, ügyelve arra, hogy
a kivitelezéssel érintett terület bútorozott. A bútorzatot biztonsággal meg kell védeni, szükség
szerint a kivitelezési munkák során át kell helyezni védett területre.
- az előadóterem oldalfalán lévő faburkolatot el kell távolítani, úgy, hogy az alatta lévő
falazatban a lehető legkisebb kár keletkezzen!
- a helyiségek ragasztott parketta burkolatát, illetve a közlekedők kerámia burkolatát a
terveken jelölt helyeken el kell távolítani óvatos bontással, úgy, hogy az padlóban lévő
gépészeti vezetékek elhelyezése után a padlószerkezet helyreállítása során vissza
helyezhető legyen.
- a helyiségek padlószerkezetében lévő aljzat bontása a terveken jelölt helyeken a gépészeti
vezetékek számára.
- az érintett, használaton kívülivé váló gépészeti szerelvényeket el kell bontani.
- az új gépészeti rendszerek kiépítésével kapcsolatos bontási munkákat részletesen lásd a
gépészeti terveken és költségvetés kiírásban!
4. Építési munkák:
A terveken ábrázolt, vagy a műszaki leírásban és költségvetésben rögzített anyagok és
szerkezetek minőség, műszaki követelmény és esztétikai igény szempontjából irányadók. Az
anyagok és szerkezetek egy részére vonatkozóan konkrét típust vagy megnevezést nem
adtunk meg, lehetőséget adva a vállalkozóknak arra, hogy a kereskedelemben kapható, a
Megrendelő igényeinek leginkább megfelelő termékeket alkalmazzák.
A kivitelezés során a következő feladatokat kell elvégezni:
- a 4. pontban felsorolt bontási munkákat el kell végezni.
- a gépészeti terveken ábrázolt szereléseket el kell végezni
- az előadóteremben tervezett 2 db 90 cm magas mellvédfalat meg kell építeni
- a kishajlású tetőszakaszon a lécbetétes VM Zinc lemez fedést helyre kell állítani, és
vízhatlanul le kell zárni az áttörések helyén.
- a gépészeti rendszerek lepróbálása után a belső térben lévő elbontott részeken a
padlószerkezetet és a padlóburkolatot, esetleg falszerkezetet és falburkolatokat helyre kell
állítani (részletesen lásd a gépészeti terveken és költségvetés kiírásban)
- az előadóteremben és a parketta burkolatú helyiségekben a helyreállított parkettát teljes
felületen fel kell csiszolni és lakkozni kell oldószeres, nagy keménységű, nagy teherbírású
lakkal (supralux gemini)
- az áttörésekkel érintett helyeken a vakolatot, fal-mennyezeti felületeket ki kell javítani
(részletesen lásd a gépészeti terveken és költségvetés kiírásban)
- a szerelt felületetek festés-előkészítését el kell végezni és a megrendelő által meghatározott
színben (Aquacolor okker színező paszta) le kell festeni azokat.
- a T01 jelű előadóteremben az új szerkezetekhez kapcsolódó megmaradó szerkezeteket,
falakat szükség esetén ki kell javítani, és az egész termet ki kell festeni a megrendelő által
meghatározott színben (Aquacolor okker színező paszta). A festés megkezdése előtt a
falakról és a mennyezetről az ott található szerelvényeket és berendezéseket ideiglenesen
le kell szerelni, majd a munka befejezése után az eredeti helyükre vissza kell helyezni azokat.
A festés során a meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni kell!
- ideiglenesen elbontott gépészeti és elektromos rendszereket helyre kell állítani, azokat
eredeti üzemükbe kell helyezni.
A fentiek figyelembevételével az épület megvalósításában résztvevő vállalkozók számára az
alábbi szempontokat ajánljuk figyelembe venni:
- Az építészeti tervdokumentáció csak a kapcsolódó szakági (tartószerkezet, gépészet,
akusztika) tervdokumentációkkal együtt értelmezhető! Esetleges eltérések esetén a
tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, a kivitelezést csak a tervezővel történt egyeztetés
után szabad folytatni!

- Az ajánlattevő vizsgálja meg, hogy a költségvetési kiírás tartalmazza-e az épület
megvalósításához szükséges valamennyi tételt.
- Az ajánlattevő a kiírásból esetlegesen kimaradt munkarészekre, illetve anyagokra is tegyen
ajánlatot.
- Az ajánlattevő köteles meggyőződni a kiírásban szereplő mennyiségek helyességéről.
- Az ajánlat foglalja magában a kiírásban szereplő tétel megvalósításához szükséges
valamennyi anyagot, munkafolyamatot, gépszükségletet, segédeszközt és tevékenységet
(pl. anyag, gyártás, szállítás, tárolás, szerelés, ideiglenes védelem, gépszükséglet, építési
segédszerkezet, organizáció stb…) és a hatóságok által előírt követelményekkel
kapcsolatos munkálatokat és anyagokat.
- A kivitelezésnél a vonatkozó magyar szabványokat és előírásokat be kell tartani.
- Az kivitelezés során csak érvényes ÉMI minősítéssel, tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat
és szerkezeteket lehet felhasználni.
- A kivitelezett szerkezetek egészében és részleteiben is feleljen meg az I. oszt. minőségi
követelményeinek.
- Minden beépítésre kerülő gyártmány, ill. szerkezet Megrendelőnek bemutatandó.
Beépítésre csak a Megrendelő jóváhagyása után kerülhet sor.
- A kiírásban megnevezett típus, gyártó, termék, berendezés stb. az elérendő minőség
megjelölésére szolgál. Bármely más egyenértékű minőségű termék, gyártó stb... csak a
Megrendelő jóváhagyásával ajánlható.
5. Felhasznált anyagok és szerkezetek:
Jelen tervdokumentáció nem érinti az épület meglévő szerkezeteit, úgy mint: alapozás,
felmenőszerkezetek, födémek, tetőszerkezet, tetőhéjalás, vízszigetelés, homlokzatburkolatok,
külső- és belső teherhordó falak, belső válaszfalak, külső- és belső nyílászárók. Ezek a
szerkezetek meglévő megmaradó szerkezetek, ezért ezek szerkezeti felépítésével,
rétegrendjeivel jelen tervdokumentáció érdemben nem foglalkozik, azokra, mint meglévő,
megmaradó adottságként tekint.
Zajvédőfal:
A tervezett acélszerkezet a már meglévő és az új gépészeti berendezések szakszerű
elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő hang gátló fal
tartószerkezeteként is szolgál.
A tartószerkezet négy horganyzott acél keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm
keresztmetszetű csőszerkezetből készülnek. Az acél váz gerendái HEA 120 szelvényűek, a
hanggátló fal oszlopai HAB120 szelvényből készülnek. A tartószerkezet oszlopai 4-4db HILTI
HIT-TZ M10 ragasztott tőcsavarral kerülnek rögzítésre a meglévő 20cm vastag monolit
vasbeton koporsó födémhez.
A nem kívánatos rezgések födémre történő átadódásának elkerülése érdekében a gépészeti
berendezéseket gumi bakokra kell helyezni!

A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint alatti
oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények. A gerendák HEA 120
szelvényűek, a keresztirányú kb. 2,0 méterenként elhelyezett keretek az oszlop-gerenda
kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120 keresztmetszetűek,
melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú főtartó keretekhez. A pódium
U alakban hanggátló fallal határolt, melynek magassága 150cm. A hanggátló fal
tartóoszlopai a keretállasokba HEB120 szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára
fektetett UPE120 szelvény fogja össze. A falsarkokba 2-2 db L100.8 szelvény kerül
elhelyezésre. A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács.
Egy anyag hangszigetelő tulajdonságát főleg két jellemző határozza meg: a dinamikai
merevség és az áramlási ellenállása.
-

Dinamikai merevség- megmutatja, hogy az anyag mennyire vezeti a testhangot
[s’=EqyN/d) in MN/m3]. Ez kapcsolatban van az anyag sűrűségével. Tehát a sűrűbb

-

anyag a testhang szempontjából rosszabb hangszigetelő, mert jobban vezeti a
hangot.
Áramlási ellenállás- [mértékegysége: kPa·s/m2] egy adott térfogatú anyagon átjutó
levegő mennyisége alapján számolja a hangelnyelő képességet. Az üveggyapot
rostos szerkezete hangszigetelés szempontjából az optimális Ar értékeket adja,
mert a rostokkal való ütközés és súrlódás hatására a hangenergia hővé alakul.

Az URSA könnyű-súlyú üveggyapot ideális értékeket mutat 5 kPa s/m²-en. Kutatások
igazolják, hogy a zajvédőfal hangszigetelése ugrásszerűen megnő, ha az üreg teljesen ki van
töltve 5 kPa s/m² (*)-es tulajdonságú üveggyapottal.
A zajvédő fal rétegfelépítése a következő:

-

-

belső zajos oldal: perforált acéllemez 1250x2500 táblamérettel, 2mm
lemezvastagsággal 51% szabad áteresztő képességgel (lyuk átmérő 15mm,
lyukközép távolság 20mm)
10 cm URSA könnyű-súlyú üveggyapot lemez
2 rtg. LPV 35 0,7 mm vastag acél trapézlemez, világos szürke színben

A zajvédőfal két rövidebb oldalán a terveken jelölt helyeken, egy-egy nyitható falszakasz kerül
megépítésre, a fal szerkezettel megegyező rétegfelépítéssel és kialakítással, az acél vázhoz
kapuzsanérokkal rögzítve. A szárnyakat azok rögzítésére a külső és a belső oldalon egyaránt
tolózárral kell felszerelni.
A külső tapézlemezek sarkokon lévő találkozási pontjainál, a nyíló falszakaszok falvégein, a
tűzfal felőli falvégeken, valamint a hanggátló fal tetején, sötétszürke színű, hajlított acél takaró
lemezek (Lindab) kerülnek elhelyezésre, az esztétikus megjelenítés véget.
A külső oldali trapézlemezek és a belső oldali perforált acéllemezek rögzítése önmetsző
csavarokkal történik, részletesen lásd a tartószerkezeti tervdokumentációban.
Az acél tartószerkezetre a zajvédőfalon belül a gépek körül, azok megközelíthetőségének
biztosítására, és a zajvédőfalon belüli átjárás megoldására, acél járdarácsokat helyezünk el
(15,5 m2), a széleken bokaléces kivitelben. A járdarácsok pontos helyét és méretét a szerkezet
elkészülte után kell meghatározni, hogy azok a már elkészült acélszerkezethez pontosan
tudjanak illeszkedni, ezért a járdarácsokról konszignáció nem készül!
A tervezett acélszerkezetet, és a hozzá kapcsolódó zajvédő falat csak az alatta lévő vasbeton
koporsó födémhez szabad rögzíteni. A szomszéd ház tűzfalához bármilyen szerkezetet
rögzíteni tilos!
Az acélszerkezet kivitelezése során a munkavédelmi előírások betartásához szükséges
ideiglenes rögzítések kerülhetnek csak a szomszéd ház tűzfalába, de ezeket a kivitelezés
befejezése után el kell távolítani.
A zajvédő fal mellett a két rövidebb oldalon található egy-egy tetőfelépítmény, amelyek
meglévő-megmaradó, a kivitelezés során megóvandó szerkezetek. Az utca felőli
tetőfelépítmény egy szellőző kivezetés, a másik oldalon pedig egy turbó gázkéményt
tartalmazó tetőfelépítmény található. A gépészeti műszaki leírásban foglaltak szerint ezt a
kéményt a zajvédőfal elkészültéig meg kell magasítani a zajvédő fal teteje fölé. Az Egyetem a
kémény megmagasítását megrendeli a FŐKÉTÜSZ-től, a szükséges hatósági
szakvélemények az átadásig rendelkezésre fognak állni. A kémény magasítása nem része a
jelen tervdokumentációnak.
A tervezett zajvédőfal és annak szerkezete épületen kívül található, nem önálló épület, ezért
tűzvédelmi követelmények nincsenek meghatározva a szerkezettel kapcsolatban!
Vízhatlan csőáttörés kialakítása:
Az acélszerkezet lábait az egyszerűbb áttörés kialakítás miatt kör szelvényből alakítottuk ki.
Az acél cső átmérője 114 mm. A szerkezet 8 db lábát lefelé kissé kúposan szélesedő, legalább
150 mm magas csőhüvellyel kell szegélyezni. A csőhüvelyeket rá kell helyezni az acél lábakra,

össze kell forrasztani, majd a végül a fémlemez fedéshez kell forrasztani őket vízhatlan módon.
A csőhüvely felső széle fölé ezen kívül egy lemez-védőfedetlet, vízterelő gallért kell erősíteni.
Belső szerelt előtétfal:
A felsorolt termékek felhasználása javasolt. Helyettesítésük során legalább a felsoroltakkal
megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező terméket szabad használni.
Az előadó teremben építendő 2 db 90 cm magas mellvédfal kialakítása horganyzott acélvázra
szerelt RIGIPS szerelt szerkezetként történik, a funkciónak és tűzállósági követelményeknek
megfelelő réteg felépítéssel.
Az előtétfalban elhelyezett 620x1100x235 mm méretű FTZ acél fan-coil szekrényeket L
acélokból hegesztett konzolokra kell szerelni, úgy, hogy a dobozok mögött legalább 10 cm
hely maradjon a gépészeti vezetékek elhelyezésére.
Az előtétfalba elhelyezett fan-coilok elé a típushoz tartozó PNA jelű előtét panel csatlakozik.
Az előtétfal tetejére 3 cm vastag fehérre festett faburkolat kerül, úgy, hogy azok szükség
esetén könnyedén eltávolíthatók legyenek, egy-egy későbbi szerelés esetén, például Upat
műanyag rögzítő elem segítségével, amikor a rögzítés a két besüllyesztett műanyag rész
összepattintásával történik, ekkor a falra és a gipszkaron fal belső oldalára egy-egy lécet kell
szerelni, amelybe be lehet süllyeszteni a fogadó elemet. A rögzítő elemeket olyan sűrűn kell
elhelyezni, hogy azok megfelelő módon rögzítsék a párkány elemet, de folyóméterenként
legalább 3 pár elhelyezése szükséges.
A mellvédfal tetejére kerülő fallefedés helyét és méretét a terveken tájékoztató jelleggel
feltüntettük, a méret kiosztást ellenőrizni kell a gyártás előtt! A méreteket úgy kell
meghatározni, hogy egy-egy elem pontosan az ablaknyílás alá kerüljön, a másik meg a kettő
előző közé.
A padló és mellvédfal csatlakozásánál egy 5 cm magas, fehér színű, profilozott felsőél
kialakítású lábazati elem kerül a fal védelmére a mellvédfal teljes hosszában.
Az elbontott faburkolat mögött a falat ki kell javítani, glettelés után festeni kell. A T01 jelű
előadóteremben a festést az egész helyiségben el kell végezni a megrendelő által
meghatározott (Aquacolor okker színező paszta) színben.
Az előadó teremhez kapcsolódó két kisebb helyiségben nem készül előtét fal, itt burkolt fancoil készülékek kerülnek lehelyezésre.
A szerelt előtétfal teljes felületét glettelni és festeni szükséges a megrendelő által
meghatározott (Aquacolor okker színező paszta) színben.
Az építendő előtétfal meglévő falazott, vakolt válaszfalakhoz kapcsolódik, a kapcsolódó
részeken a felületképzés rétegeit úgy kell alakítani, hogy a kapcsolódó felületek között
repedés nem jelenhet meg.
A hézagolandó felületnek száraznak, szilárdnak, pormentesnek, zsírmentesnek és tisztának
kell lennie. A hézagolást csak a gipszkarton burkolat készre szerelése után szabad
megkezdeni. A Rigips gipszkarton lapok szakszerű rögzítése (csavarozása) alapkövetelmény.
Az egyes lapokat zárt hézaggal kell felerősíteni, az esetleges hézagokat hézagoló anyaggal
kell kitölteni. A hézagok kitöltésére a Rigips által gyártott hézagoló anyagok valamelyikét kell
használni (Super, Vario). A hézagokat hézagerősítő szalag felhasználásával kell kitölteni.
A RIGIPS szerelt gipszkarton előtétfal készítése során a Rigips kivitelezői kézikönyvben
található általános szerelési feltételek és követelmények mérvadóak és betartandóak!
F01

33,5 cm vastag szerelt előtétfal
12,5 mm
12,5 mm
50 mm
260 mm

RF12,5 (DF) tűzgátló gipszkarton lap
RF12,5 (DF) tűzgátló gipszkarton lap
CW50x50 + UW 50/40 horganyzott acél bordarendszer,
szükség esetén 50 mm Isover Akusto hangszigeteléssel kitöltve
légrés
meglévő vakolt téglafal

Belsőtéri felületképzések:
A tervezett belsőtéri bevonat rendszerekkel kapcsolatos általános megjegyzések:
-

-

-

Az alapfelület ásványi alapvakolattal vakolt vázkerámia/tégla falazat tiszta, por- és
zsírmentes, valamint száraz (légszáraz) kell legyen (nedvesség tartalma legfeljebb 3%
lehet), állékonyságát, teherbírását és hordképességét munkakezdés előtt ellenőrizni
kell! A felület síktartását ellenőrizni kell (a síkeltéréseknek 1 cm-en belül kell lenniük),
szükség esetén sík kiegyenlítést (pl.: vésést, vagy vakolást) kell végezni.
Az alapfelület gipszkarton rendszer-leírás és alkalmazástechnikai utasítás szerint
felület-folytonosított "bandázsolt" és glettelt gipszkarton fal-, vagy álmennyezeti felület
szilárd (letelt kötésidejű), tiszta, por- és zsírmentes, valamint száraz (légszáraz) kell
legyen (nedvességtartalma legfeljebb a rendszer-leírás szerinti lehet), állékonyságát,
teherbírását és hordképességét munkakezdés előtt ellenőrizni kell! A felület síktartását
ellenőrizni kell (a síkeltéréseknek az előírt értéken belül kell lenniük), szükség esetén
sík kiegyenlítést (pl.: glettelést) kell végezni.
Felület-előkészítés szükség szerint (pl. szennyezett felület esetén tisztítás szennyezés-mentesítés a megfelelő technikával, poros felület esetén portalanítás
(lehetőleg száraz technológiával, pl.: ipari porszívóval, illetve - szükség esetén,
megfelelő átszellőztetés mellett - a száradás kivárásával).

Az épületben előforduló beltéri bevonatrendszerek:
-

Festett beltéri bevonatrendszer gipszkarton felületen
Festett beltéri bevonatrendszer meglévő vakolt felületen

Általános megjegyzések:
– A kivitelezés során, az egyes munkafázisok megkezdése előtt, a meglévő épületrészek
méreteit ellenőrizni kell!
– A terveken nem jelöltük a meglévő, megmaradó szerkezetek rétegrendjeit, mivel azok a
tervezés során nem változnak meg, a kivitelezéssel nem érintettek!
– A terveken szereplő termékek megnevezése tájékoztató jellegű! Azoknak vagy azzal
műszakilag egyenértékű építőanyagok beépítése szükséges!
– A terveken szereplő építőanyagoktól eltérő építőanyagok beépítése esetén a Beruházót
értesíteni kell a változtatásról. A módosított építőanyagokat csak az Ő hozzájárulásával
szabad beépíteni.
– A tervek meglévő állapotát dokumentáló tervdokumentáció Megrendelő adatszolgáltatása.
– A terveken jelzett méretek tájékoztató jellegűek. A tervezett szerkezeteket a megadott
adatok alapján a helyszíni adottságoknak a figyelembevételével kell elkészíteni, vonalzóval
méretvétel TILOS!
– A végleges felületkezeléssel ellátott szerkezeteket a kivitelezés során gondosan meg kell
óvni.
– Az előadóteremben tervezett előtétfal tervein csak az előtétfal elkészítéséhez szükséges
adatokat szerepeltettük, a többi információ tájékoztató jellegű, nem befolyásolja a feladat
elvégzését.
– A tervekben nem meghatározott anyagokat, felületkezeléseket, színezéseket Megrendelővel
és Tervezővel egyeztetni kell.
– A festéseket színminta felhordás és jóváhagyás után lehet elvégezni.

Budapest, 2017. március 29.
Szelei Gábor
okl. építészmérnök
É 01-4299
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Ventilconvettori incasso con pannello
Concealed with panel fan-coil units
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L1

H2

L2
H2

HP

L2
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S2

20

S2

H1

100

HP
S1

LP

HP

LP
LP

450

140

215

Specificare il lato attacchi idraulici batteria
Specify the water coil connections side
 SX = Sinistra – Left (STANDARD)
 DX = Destra – Right

20

100

Controsoffitto
False ceiling

Taglia - Size

FX-PV
Composizione unità
Unit’s components
Dimensioni
Dimensions
2 TUBI/PIPE
1 Batteria/Coil

FX
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
900P
Versione incasso verticale con falso telaio e pannello di copertura (per installazione su nicchia nel muro)
Vertical concealed version with false frame and covering panel (for wall niche installation)

FX-CB
FTZ
R90M-C
MRS 1
PNA
L1 x H1 x S1
LP x HP
Mod.

Cod.

Mod.
Cod.

Kg (*)

FX-PH
Composizione unità
Unit’s components
Dimensioni
Dimensions
2 TUBI/PIPE
1 Batteria/Coil

FX-CK
R90M-C
MRS 1
PNA
L2 x H2 x S2
LP x HP
Mod.

Cod.

Cod.

Kg (*)

Composizione unità
Unit’s components
Dimensioni
Dimensions
2 TUBI/PIPE
1 Batteria/Coil

01023014

01033014

01043014

01053014

01063014

01073014

01083014

01093014

01103014

01096014

01106014

01113014

01123014

24,0
FX-PV
131

24,5
FX-PV
231

29,6
FX-PV
331

30,4
FX-PV
431

38,5
FX-PV
531

39,5
FX-PV
631

45,2
FX-PV
731

46,7
FX-PV
831

52,5
FX-PV
931

54,0
FX-PV
1031

53,5
FX-PV
931P

55,0
FX-PV
1031P

59,3
FX-PV
1131P

62,8
FX-PV
1231P

56,3

60,7

64,2

01013114

01023114

01033114

01043114

01053114

01063114

01073114

01083114

01093114

01103114

01096114

24,9

25,4

30,6

31,4

39,6

40,6

46,4

47,9

53,8

55,3

54,8

01106114

01113114

01123114

01013015

01023015

01033015

01043015

01053015

01063015

01073015

01083015

01093015

01103015

01096015

01106015

01113015

01123015

16,9
FX-PH
131

17,4
FX-PH
231

21,0
FX-PH
331

21,8
FX-PH
431

28,4
FX-PH
531

29,4
FX-PH
631

33,6
FX-PH
731

35,1
FX-PH
831

39,3
FX-PH
931

40,8
FX-PH
1031

40,3
FX-PH
931P

41,8
FX-PH
1031P

44,6
FX-PH
1131P

48,1
FX-PH
1231P

43,1

46,0

49,5

01013115

01023115

01033115

01043115

01053115

01063115

01073115

01083115

01093115

01103115

01096115

17,8

18,3

22,0

22,8

29,5

30,5

34,8

36,3

40,6

42,1

41,6

01106115

01113115

01123115

Versione incasso orizzontale con pannello di copertura e plenum dritti per estensione 100mm (per installazione su controsoffitto)
Horizontal concealed version with covering panel and straight plenums for 100mm extension (for false ceiling installation)

FX-CK
R90M-C
R3A
RM-C
MRS 1
PNA
L2 x H2 x S2
LP x HP
Mod.

Cod.

Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK”) – Horizontal concealed fan-coil (“CK” version)
Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum
Plenum dritto aspirazione aria 100mm per versione “PNA4” – Air intake straight plenum 100mm for “PNA4” version
Plenum dritto mandata aria 100mm coibentato – Insulated air supply straight plenum 100mm
Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
545 x 590 x 215
745 x 590 x 215
945 x 590 x 215
1.145 x 590 x 215
1.345 x 590 x 215
1.345 x 590 x 215
1.545 x 590 x 215
700 x 670
900 x 670
1.100 x 670
1.300 x 670
1.500 x 670
1.500 x 670
1.700 x 670
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
FX-PK
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
930P
1030P
1130P
1230P

Kg (*)
Mod.
4 TUBI/PIPE
2 Batterie/Coils

01013014

Ventilconvettore ad incasso orizzontale (versione “CK”) – Horizontal concealed fan-coil (“CK” version)
Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum
Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
545 x 590 x 215
745 x 590 x 215
945 x 590 x 215
1.145 x 590 x 215
1.345 x 590 x 215
1.345 x 590 x 215
1.545 x 590 x 215
700 x 670
900 x 670
1.100 x 670
1.300 x 670
1.500 x 670
1.500 x 670
1.700 x 670
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
FX-PH
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
930P
1030P
1130P
1230P

Mod.

FX-PK

1200P

Versione incasso orizzontale con pannello di copertura (per installazione su controsoffitto)
Horizontal concealed version with covering panel (for false ceiling installation)

Kg (*)
4 TUBI/PIPE
2 Batterie/Coils

1100P

Ventilconvettore ad incasso verticale (versione “CB”) – Vertical concealed fan-coil (“CB” version)
Falso telaio in lamiera zincata – False frame made of galvanized steel
Plenum a 90° di mandata aria Coibentato – Insulated Air supply 90° plenum
Morsettiera tipo “Mamut” (comando remoto escluso) – “Mammoth” type terminal board (Remote control not included)
Pannello in lamiera preverniciata bianca (simile a RAL 9010) – Panel made of white (similar to RAL 9010) pre-painted steel
650 x 620 x 235
850 x 620 x 235
1.050 x 620 x 235
1.250 x 620 x 235
1.450 x 620 x 235
1.450 x 620 x 235
1.650 x 620 x 235
700 x 670
900 x 670
1.100 x 670
1.300 x 670
1.500 x 670
1.500 x 670
1.700 x 670
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
FX-PV
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
930P
1030P
1130P
1230P

Kg (*)
4 TUBI/PIPE
2 Batterie/Coils

1000P

Cod.

Kg (*)
(*) kg = Peso netto (solo unità, escluso imballo)

01013016

01023016

01033016

01043016

01053016

01063016

01073016

01083016

01093016

01103016

01096016

01106016

01113016

01123016

19,1
FX-PK
131

19,6
FX-PK
231

24,0
FX-PK
331

24,8
FX-PK
431

32,2
FX-PK
531

33,2
FX-PK
631

38,2
FX-PK
731

39,7
FX-PK
831

44,7
FX-PK
931

46,2
FX-PK
1031

45,7
FX-PK
931P

47,2
FX-PK
1031P

50,8
FX-PK
1131P

54,3
FX-PK
1231P

48,5

52,2

55,7

01013116

01023116

01033116

01043116

01053116

01063116

01073116

01083116

01093116

01103116

01096116

20,0

20,5

25,0

25,8

33,3

34,3

39,4

40,9

46,0

47,5

47,0

(*) kg = Net weight (unit only, excluding packaging)

01106116

01113116

01123116
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3, ELŐZMÉNYEK

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Veres Pálné u. 24 szám alatt lévő Hittudományi
Karának Tetőtéri 100 fős előadójába, tárgyalójába és kis előadójába, új szellőzés és a meglévő hűtési
rendszer átalakítását, míg az ott lévő irodába csak új hűtési rendszer kialakítását tervezi az Egyetem,
így a korábban kialakított hűtési rendszerét bővíti, melyhez egy új folyadékhűtőt kell a rendszerhez
illeszteni. Ezzel egy időben, a III. emeleten lévő Légtechnikai helyiségben történő szellőzőgép is
cserélésre kerül. A tervezés során az újonnan bekerülő berendezések vezérlése, az épületben
korábban kialakított KNX épületfelügyeleti rendszerről történik.
Jelen kiviteli terv, a tetőtérben újonnan elhelyezendő Fan-Coil berendezések, valamint a padláson
elhelyezett új szellőzőgépek, illetve a III. Emeleti szellőzőgépházban elhelyezett új folyadékhűtő és
szellőzőgép villamos energia ellátásával, és a hozzájuk kapcsolódó szivattyúk, szelepek, vezérlésével,
mért áramú belső installációval foglalkozik.
A tervezett rendszer célja, hogy kiszolgálja a tervezéssel érintett területek hűtést és frisslevegő
ellátást biztosító berendezéseinek vezérlését, távoli elérhetőségét, így a terem kihasználtságok alapján
definiált időprogram szerinti időszakban automatikus szabályozást hajtson végre. Az egyes helyiségek
hűtési programja a jelenleg fejlesztés alatt álló Neptun- oktatási rendszer és a KNX rendszer közötti
kapcsolat kialakítását követően, a Neptun rendszerben szerepeltetett adatok alapján kerül majd
kialakításra. Így az épületben mindig az adott használati igényeknek megfelelő helyiséghőmérséklet
szabályozás valósul meg. A kapcsolat elkészültéig helyi beavatkozással webes eléréssel lehet
működtetni a rendszereket.
A tervezett rendszer szabályozása, ill. felügyelete KNX épületfelügyeleti rendszerrel történik, amely
működteti:
 Az érintett helyiségekben a hűtés vezérlését, valamint friss levegő ellátását
 A folyadékhűtők léptetését, ki-be kapcsolását Modbus kapcsolaton keresztül hőmérséklet
érzékelések és igények alapján
 a 100 fős előadó friss levegő ellátását biztosító új szellőzégép vezérlését ki-be kapcsolását,
CO2 érzékelés, időprogram alapján, Modbus kapcsolaton keresztül
 A IV. emeleti tárgyalóra és a kis előadóra dolgozó 1-1db légkezelő berendezés ki-be
kapcsolásait, fokozat szabályozásait.
 az érintett épületfelügyeleti rendszer által szabályozott helyiségek hűtési paramétereinek
központi felügyeleti rendszeren történő megjelenítését,
 a folyadékhűtő primer, és szekunder rendszerének vízhőmérséklet- ill. víznyomás értékeinek
valamint a hibák és működések központi felügyeleti rendszeren történő megjelenítését.
 Gyűjtött hibák megjelenítését
A tervek az alábbi adatszolgáltatások alapján készültek:
 Egyetem által készített felmérések alapján készült alaprajzok,
 Írásbeli- ill. szóbeli egyeztetések során közölt felhasználói igények, követelmények,
A tervet a szakági tervekkel együtt kell kezelni
Az épület alaprajzát a megrendelő biztosította a tervezéshez, az adatok helyességéért a tervező
felelősséget nem vállal.
A hálózatot a megrendelővel előzetesen folytatott egyeztetések alapján, valamint a rendelkezésre
bocsátott adatok figyelembevételével terveztük.
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Az építtető Pázmány Péter Katolikus Egyetem a tervben szereplő kialakítást tervezi. A villamos
kialakítás nem a teljes épületet érinti.

KIVITELI TERV HATÁRAI:
Tetőtérben
A EFR-FC1 elosztószekrénytől az EFR-FC2 elosztószekrény végpontján lévő berendezésekig tart.
Szellőzőgépházban
ESZG1 elosztószekrényektől az innen megtáplált készülékekig tart.
A Fan Coil berendezések, és a padláson lévő kis szellőzőgépek villamos energiaellátása a III. emeleti
EFR-FC2 elosztószekrényből biztosítható a működésükhöz szükséges energia rendelkezésre áll.
Az új folyadékhűtő villamos energia ellátása az ESZG1 elosztóból biztosítható, mely a FÖE elosztóból
kap villamos energia ellátást. Ezért a FÖE elosztó ESZG elosztói leágazását át kell alakítani a 3×63Aről 3×100A-es leágazássá. Az épület jelenleg rendelkezésre álló teljesítménye alapján a folyadékhűtő
működtetéséhez a meglévő csatlakozási teljesítmény bővítése a megrendelő hatáskörébe tartozik, jelen
tervet nem érinti.
Az új Fan-Coil berendezések összes villamosenergia igénye:
Az új padláson lévő légkezelő berendezések összes villamosenergia igénye:
Az új folyadékhűtő összes villamosenergia igénye:
Az új 100fős előadó szellőzőgépének villamos energia igénye:
A villamos hálózat jellemzője:

0,39 kW.
0,58 kW.
23,7kW.
6,0kW.
400/230V; 50Hz.
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4, MŰSZAKI LEÍRÁS

Az Egyetem rendelkezik a tetőtérben 1 db 100 fős előadó teremmel. A 100 fős előadó terem jelenleg is
rendelkezik légkezelővel, illetve 4 db Fan-Coil-al, mely berendezések a meglévő épületfelügyeletre
vannak integrálva. Ezen berendezések lecserélésre kerülnek, így a 100 fős előadóban új Fan-Coil
berendezések kerülnek elhelyezésre, illetve a terem friss levegő utánpótlását biztosító légkezelő
berendezés is kicserélésre kerül. A meglévő és az új Fan-Coil készülékek fokozatkapcsolása
áthelyezésre kerül a szellőzőgépház helyiségekből a földszinti portára.
A 100 fős előadó mellett a tetőtérben még 2 helyiség található, egy tárgyaló illetve egy kis előadó. Ezen
termekben jelenleg nincs mesterséges szellőzés és hűtés. A beruházás során mindkét terem új
szellőzést és hűtést kap.
A tárgyaló mellett található még egy iroda helyiség mely új Fan-Coil készülékkel új hűtést kap.
Minden esetben a Fan-Coil-ok a helyiségek hűtését valósítják meg, légszállításuk minőségi
szabályozással 0-10V-os szabályozással fokozatmentesen az épületfelügyeletről történik. A Fan-Coilok, hűtési energiáját a meglévő folyadékhűtők, a melléjük telepített plusz egy új folyadékhűtővel
közösen együttesen biztosítják. Az új folyadékhűtő kültéri kondenzátora a meglévő folyadékhűtők mellé
a tetőre kerül, míg beltéri egysége a szellőzőgépházba. A Fan-Coil-ok működtetését a terembe
kiépítésre kerülő épületfelügyeleti rendszerről kell megvalósítani úgy, hogy az épületfelügyeleti rendszer
fő elemei, struktúrája adottságként kiépítésre került, a rendszert bővíteni kell.
Portai működtetés kialakítása
A Tetőtérben meglévő 50fős előadónak, a tetőtérben lévő szellőzőgépházban található a FanCoil termosztátja, míg a 100 fős előadónak a III. Emeleti szellőzőgépházban található a 2db Fan-Coil
termosztátja. Ezen termosztátokat kell áthelyezni a portára, kiegészíteni 2db új Fan-Coil termosztáttal
és hozzáprogramozni a meglévő és újonnan kialakított hűtéssel érintett területekhez. Ezáltal minden
tetőtéri helyiségben lévő hűtési rendszer Fan-Coil termosztátja a portára kerül. Ezen kívül el kell még
helyezni egy új kapcsolót is a portára a padláson lévő szellőzőgépek ki-be kapcsolhatóságára.
Az áthelyezéshez a földszinten meglévő KNX Bus vonalat kell meghosszabbítani és süllyesztett
szereléssel védőcsőben elvezetni a portáig, ahová felszerelésre kerülnek a Buszos kapcsolók. A
kapcsolók szerelési magassága során kizárólag a kezelhetőséget kell szem előtt tartani, így a helyi
körülményeknek megfelelően 1,4m legyen.
A portáról illetve a meglévő webes felületről lehet majd működtetni a Tetőtéri helyiségek FanCoil készülékeit, valamint két új 4-es nyomógomb elhelyezésével lehet kapcsolni a kis szellőzőgépeket,
ki-be illetve lehet az 1-es 2-es fokozatot kiválasztani
Fan-Coil berendezések kialakítása
50fős előadó
A Tetőtérben az 50fős előadóban már meglévő Fan-Coil berendezések találhatóak, melyeknek
működtetését biztosító termosztátjait kell áthelyezni a Tetőtéri szellőzőgépházból a Portára.
100fős előadó
A Tetőtérben az 100fős előadóban található 4db Fan-Coil, melyeknek KNX-es Fan-Coil aktorai a III.
emeleti Szellőzőgépházban lévő EFR-FC1 jelű elosztóban találhatóak. Ezen Fan-Coil-ok
leszerelésre kerülnek, ezért a betápláló kábeleit is, vissza kell húzni a padlásra, és leszigetelve meg
kell hagyni őket tartalékként. A hozzájuk tartozó Fan-Coil aktorokról le kell programozni a meglévő
beállításokat.
A 100 fős előadó részére 10db új Fan-Coil berendezés kerül az oldalfalra eldobozolás mögé
elhelyezésre. A készülékek 0-10V-os mennyiségi szabályzást kapnak a tetőtéri szellőzőgépházban
elhelyezett új EFR-FC2 jelű elosztóból.
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A készülékeket működtetni a Portán lévő Fan-Coil termosztátokról, illetve szoftveresen lehetséges. A
működés programozása előtt a beruházóval egyeztetni szükséges.
Előadó terem, és tárgyaló
Az Előadó teremben és a Tárgyalóban is 2-2db új Fan-Coil kerül elhelyezésre. Eldobozolás a
készülékek részére nem készül, így a gépek oldalfali burkolattal ellátott kialakításúak. A készülékek
0-10V szabályzásukat szintén az EFR-FC2 jelű elosztóból kapják.
Iroda
Az Irodában is új Fan-Coil kerül elhelyezésre, ugyanazzal a technológiával, mint a tárgyalóban. A
készülék 0-10V szabályzását szintén az EFR-FC2 jelű elosztóból kapja.
VEZETÉKEZÉS
Az EFR-FC2 elosztó az EFR-FC1 elosztótól kap villamos energiát úgy, hogy az EFR-T elosztótól
érkező NYM 5×2,5mm2 típusú kábelt az EFR-FC1 elosztóból tovább kell vinni az EFR-FC2 elosztóba.
A Fan-Coil berendezésekhez a betápláló és a vezérlő kábelek a Tetőtéri szellőző gépházból
indulnak, és a Folyosón lévő álmennyezet fölött haladnak. Az álmennyezetbe revíziós nyílásokat kell
elhelyezni. Az előtérből az 50fős előadóba vezet a nyomvonal, melyben egy meglévő dobozolás van a
korábban elhelyezett Fan-Coil-oknak. Ebben a dobozolásban kell elvezetni a kábeleket. A dobozolás
végéből lehet födémáttöréssel feljutni a padlástérbe, és innentől a padlástéren vezet a nyomvonal, ahol
MÜII-es védőcsőbe kell behúzni a kábeleket. A padlásról két helyen kerül levezetésre a készülékek
betápláló kábelei. Mindkét helyen a Tetőtérben függőleges eldobozolás készül. Itt kerülnek levezetésre
a hűtési vezetékek is. A függőleges eldobozolásból az aljzatba kerülnek a védőcsövek, ahogy a 21-44704 számú rajz is mutatja. Az aljzatból az oldalfal elérését követően két irányba haladunk. A 100fős
előadó felé faláttörést, és dobozolást követően az eldobozolás mögött maradnak a kábelek, a többi
helyen a padlóban, és a padlóból kerülnek felvezetésre a Fan-Coil készülékekig. A padlásról Symalen
32-es védőcsöveket kell levezetni a dobozoláson keresztül az aljzatba. A szükséges helyeken pihenő
dobozokat kell elhelyezni. A függőleges eldobozolásokba revíziós ajtókat kell elhelyezni.
A Fan-Coil készülékekhez csoportonként 1db YSLY 5×1,5mm2 és 1db 1db YSLY 2×1,5mm2 típusú
kábelek kerülnek elvezetésre. Az előbbi kábelen keresztül történik a készülékek villamos energiával
történő ellátása, és a szelepek nyitása, míg utóbbin a légmennyiség szabályzás.
A kiépítésre kerülő vezetékek a tervezett terheléseknek megfelelően kerültek kiválasztásra és azok
YSLY, típusú, falon kívül védőcsőbe vezetett kettős szigetelésű réz kiskábelek. Az állmennyezet feletti
tereken a kábelek rögzítését OBO 2032 típusú kábelrögzítőkkel kell megoldani.
Friss levegő ellátás
100fős előadó
A Tetőtérben lévő 100fős előadó friss levegő ellátása a III. Emeleten lévő szellőzőgépházból
történik. Az átalakítás során az itt lévő szellőzőgép helyére egy új szellőzőgép kerül. A szellőzőgép
Modbus-on kommunikálnak a KNX rendszerrel, így az indítás, megállítás, hibajelzés, stb Modbus-on
keresztül történik, a helyiségbe elhelyezett CO2 érzékelő és a beruházói igény szerint kialakított
program alapján. A Modbus kommunikációhoz BELDEN 8762 típusú kábelt kell elhelyezni.
A CO2 érzékelő a padláson keresztül haladva az új hűtési vezetékek mellett a szellőzőgéphez
csatlakozik. A készülék rendelkezik egy LCD vezérlővel, melyet a falra kell szerelni, és össze kell kötni
a légkezelő gép vezérlődobozával egy 6eres lapos telefonvezetékkel. A légkezelő gép működéséhez
szükség van egy befújt és egy elszívott levegőhőmérséklet érzékelőre, melyet szintén a légkezelő gép
vezérlőpaneljába kell bekötni. A motoros zsalukat szintén a légkezelő gép vezérlőjébe kell kötni. A
légkezelőgép működteti még a Fűtési és hűtési keverőszelepet, valamint a hozzájuk tartozó szivattyúkat
is. Az érzékelők részére J-Y(St)Y típusú kábeleket, míg a többi készülék részére YSLY típusú kábeleket
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kell alkalmazni. A kábeleket oldalfalon bepattintható bilincsekkel rögzített MÜII-es védőcsőben kell
vezetni.
A légkezelő gépet az új ESZG1 jelű elosztóból kell megtáplálni. A régi ESZG1 elosztó a földszinti
portán elhelyezett FÖE elosztóból kap betáplálást. Ezért a FÖE elosztó ESZG1 leágazását, át kell
alakítani és a meglévő 63A-es olvadóbetétes aljzat helyére egy 100A-es biztosítós szakaszoló
kapcsolós hengeres betétes aljzatot kell helyezni, és a FÖE szekrényben a vezetékezést ennek
megfelelően MKH 35-ös vezetékekkel át kell alakítani.
A régi ESZG1 elosztó helyére kell elhelyezni az új ESZG1 elosztót, melybe vissza kell kötni minden
meglévő megmaradó áramkört is.
Előadó terem, és tárgyaló
Az Előadó teremnek és a Tárgyalónak is egy-egy új szellőzőgép kerül a padlástérben elhelyezésre.
Ezért a padlástérben mindkét gép részére betáplálást kell biztosítani a Tetőtérben lévő
szellőzőgépházban újonnan elhelyezett EFR-FC2 elosztóból. Az indítás és a fokozatkapcsolás a KNX
rendszerről történik, melyet a portán lévő KNX kapcsolókról valamint a webes felületen lehet megtenni.
A készülékek betáplálása NYM 3×2,5mm2 kábelekkel történik, az indításuk illetve fokozatválasztásuk
pedig NYM 4×1,5mm2 típusú kábellel. A kábelek a Fan-Coil kábelekkel azonos nyomvonalon haladnak.
Folyadékhűtők
Az ESZG1 elosztóba kell visszakötni új YSLY 5×6mm2 kábelekkel, a meglévő 2db AERMEC
folyadékhűtőt is. Az új kábelek a folyadékhűtők tetőn történő átmozgatása végett váltak szükségessé. A
többlet hűtési igény kiszolgálásának érdekében, a rendszerbe bekerül egy új osztott rendszerű
folyadékhűtő is. A készülék beltéri egysége a szellőzőgépházban, míg kültéri egysége a tetőn kap
helyet. Az ESZG1 elosztótól kerül betáplálásra a folyadékhűtő beltéri egysége egy új YSLY 5×16mm2
típusú kábellel, valamint a folyadékhűtő kültéri kondenzátora is, egy új YSLY 5×4mm2 típusú kábellel.
Mindkét kábelt a készülék mellé elhelyezett tokozott főkapcsolóban kell fogadni, melyektől a gépeket be
kell táplálni. A kültéri kondenzátor vezérlésére és betáplálására el kell helyezni a kondenzátor mellé a
saját „Q” típusú elosztódobozát. A kültéri kondenzátort a beltéri folyadékhűtő indítja, melyhez a két
készülék közé egy YSLY 2×1,5mm2 típusú kábelt kell elhelyezni. A riasztási jelzések átvitelére egy
másik YSLY 2×1,5mm2 típusú kábelt kell elhelyezni a „Q” elosztódoboz és az ESZG1 elosztó közé, és
be kell kötni a KNX rendszerbe.
A folyadékhűtők részére egy KNX-Modbus gateway-t kell elhelyezni, és a folyadékhűtők vezérlését
KNX-ről Modbus kommunikációval kell megoldani. Az ESZG1 elosztószekrényből kell megtáplálni a
PH1 tervjelű YONOS szivattyút is, melyeket szintén a KNX rendszerből kell működtetni.
Mivel a szellőzőgépház, és a hűtések vezérlését teljes egészében a KNX rendszer veszi át, további
hőmérséklet és nyomás érzékelőket kell felvinni a rendszerre.
A szellőzőgépházban lévő vezetékeket falon kívül kell MÜII-es védőcsőben vezetni. A tetőn lévő
kábeleket szintén MÜII-es védőcsőben illetve UV álló gégecsőben kell vezetni, és a meglévő
tartószerkezetekhez rögzíteni.
Az elosztókból leágazó áramkörök túlterhelés- és zárlatvédelme az elosztókba beépítésre kerülő
kismegszakítókkal valósul meg. A kismegszakítók megszakító képessége a leágazások beépített
terheléséhez igazodik.
Megjelenés, programozás, vizualizáció
A vizualizációt, és webes megjelenést illeszteni kell a meglévő rendszer jelenlegi kialakításához. Ez
a beruházó részéről formai követelmény is. A leprogramozott rendszerben meg kell jelennie a mért és
beállított hőmérsékleteknek, a szelepek állapotának, a nyomásértékeknek és az üzemmódoknak is
(normál, csökkentett minimál, stb), Ezen értékeket visszamenőleg minimum 1 hétig tárolni kell, és
naplózva meg kell tudni jeleníttetni. Szintén meg kell jeleníteni az egységek időprogramját, valamint a
hibajeleket is. Az időprogramot, ki-be kapcsolást a felületről lehessen beállítani. A folyadékhűtőket
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léptetve kell bekapcsolni, a visszatérő vízhőmérséklet, és a hűtési igény alapján. A léptetését a KNX
rendszer a visszatérő vízhőmérséklet figyelése alapján végzi. A visszatérő hőmérséklet emelkedésével
újabb folyadékhűtőt kell beléptetni a hűtésbe. A visszatérő hőmérsékleti küszöbértékek beállíthatóságát,
és a készülékek belépési értékeit az üzemeltetés határozza meg, és ezen értékek állíthatóságát a
felügyeleti rendszerben biztosítani szükséges.
Elosztószekrények
A tervezéssel érintett elosztószekrények:
Szekrény
Megnevezés

Ellátott terület
Fan-Coil berendezések vezérlése,
EFR-FC2
IV. Emeleti szellőzőgépház
padlás szellőzőgépek ellátása, vezérlése
Folyadékhűtők vezérlése, meglévő
megmaradó légkezelő gépek
EFR-SZG1
III. Emeleti szellőzőgépház
működtetése, új légkezelő betáplálása,
vezérlése.
A szekrények EIB/KNX busz kommunikációs vonalon csatlakoznak egymáshoz.
A tervezett elektromos szekrények falra szerelhető szekrények. Az elosztókba beépítendő készülékek
Merlin Gerin, Telemechanique, ABB, vagy ezzel megegyező minőségű gyártmányok. A szekrények
beltéri kivitelűek, védettségük IP54.
Az elosztók csatlakozása felső tömszelencés kivitelű. Az elosztóba érkező kábelek fogadása és
rendezése a szekrény maszk alatt kötegelve történik. A bejövő kábeleket kábeljelekkel szükséges
ellátni. A szekrényben a készülékek sínre pattintva szereltek, a vezetékek kötegelten helyezkednek el.
Az elosztóban elhelyezett minden készülék öntapadó nyomtatott feliratú tervjellel rendelkezik. Minden
elektromos készüléket zárlat ellen védeni kell. Az áramkör védelmére alkalmazott kismegszakítónak a
lehetséges legkisebb zárlati áramra biztonsággal le kell oldani. A kapcsolószekrényben a főáramköri, ill.
a különböző feszültségszintű vezérlőáramköri vezetékeket a jó megkülönböztethetőség érdekében
különböző színnel kell szerelni. A vezetékek anyaga sodrott vörösréz, a keresztmetszeteket
feszültségesésre és melegedésre kell meghatározni.
A kapcsolószekrényben ill. az előlapon minden tervjellel rendelkező készüléket és kábelt azonosító
felirattal kell ellátni. A szekrények előlapján szerepelnie kell a szekrény tervjelének, megnevezésének,
valamint figyelmeztető tábla elhelyezése szükséges a szekrényben lévő legnagyobb feszültségszint
megjelölésével.
Terepi szerelés
A kapcsolószekrényen kívüli vezérlőkábelek minimális keresztmetszete 1mm2, anyaga sodrott
vörösréz. A sodrott vezetékeket érvéghüvellyel kell bekötni.
A villamos vezetékek szerelésére az alábbi technikai megoldások szükségesek:
 A szellőzőgépházban illetve a padlástérben valamint a tetőn is falon kívüli szereléssel kialakított
vastagfalú műanyag védőcső nyomvonalakat kell kialakítani. A védőcsöveket a falhoz, illetve a
tartófaszerkezethez bilincsrögzítéssel kell fogatni. A védőcsövek rögzítésére felhasználhatóak a
gépészeti vezetékek tartószerkezetei, de maguk a gépészeti vezetékek nem.
 A helyiség szabályozásokhoz a portai kapcsolások létrehozásához az épületben süllyesztett
vékonyfalú védőcső nyomvonal kiépítése szükséges. A süllyesztett nyomvonal kialakítása
horonymarással szükséges, fokozottan ügyelve az épületbe beépített meglévő rendszerek
nyomvonalainak épségére.
 A süllyesztett szerelést követően a nyomvonalak által érintett felületeket az eredeti állapotnak
megfelelően helyre kell állítani. Az ehhez szükséges szakipari munkák elvégzése,
elvégeztetése Kivitelező feladatkörébe tartozik.
Védettség:
A beépítésre kerülő berendezések védettsége:
beltéren min. IP 20.
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Feliratok:
Az elosztókban a csatlakozó áramkörök nevét és számát fel kell tüntetni, illetve kapcsolási egy
példányát el kell helyezni
Beépítésre kerülő berendezések:
Csak az európai és a magyar előírásoknak megfelelően CE tanúsítvánnyal, minőségi bizonyítvánnyal
és az arra jogosult akkreditációs intézet engedélyével rendelkező elektromos berendezéseket lehet
beépíteni.
TÚLÁRAMVÉDELEM
Az első túláramvédelmi készülék az elosztókban elhelyezésre kerülő főbiztosító. A fogyasztói
áramkörök túláramvédelmét az elosztókba beépített kismegszakítók látják el.
TŰZVÉDELEM
Az egész épület elektromos hálózatának leválasztása az FÖE főelosztóban található tűzvédelmi
főkapcsolóval történik. Jelen beruházás a tűzvédelmi lekapcsolást nem érinti.
A födém és oldalfal áttöréseknél a megfelelő tűzgátló tömítésről gondoskodnia kell a kivitelezőnek. Az
elosztószekrények úgy kerülnek kialakításra, hogy az épületben később kiépítésre kerülő tűzjelző
rendszer a légkezelő gépeket le tudja szükség esetén automatikusan választani a villamos hálózatról
ÉRINTÉSVÉDELEM
Az érintésvédelem módja TN-C-S azaz nullázás.
Az épület már meglévő földelő rendszerrel rendelkezik, ezeket felül kell vizsgálni és szükség esetén ki
kell egészíteni.
A védővezetőt le kell földelni. Az Főelosztónál kialakított központi EPH–csomópontba kell bekötni a
nagykiterjedésű fémtárgyakat, A szellőzőgépházba el kell helyezni egy OBO EPH kapcsot, melybe be
kell kötni a légkezelő fém alkatrészeit is.
Az új elosztókba 30 mA-os hibaáramú áramvédő kapcsolóval egészítjük ki az érintésvédelmet.
Az EPH-ba be kell kötni a kiterjedt házi fémhálózatokat (vízvezeték, gázvezeték, fűtési csőhálózat, nagy
kiterjedésű fémtárgyakat), valamint a villámvédelmet is.
VILLÁM ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM
A tervezett beruházás a külső villámvédelmet nem érinti. Az új épületfelügyeleti elosztót tápláló szinti
elosztóban található a túlfeszültség védelem C fokozata.
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5, ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Jelen terv dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és megrendelő
hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a
kivitelező felelős.
A kivitelezést - a tervet érintő - rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt engedélyek
hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a tervező felelősséget
nem vállal.
A kivitelező tartozik a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az illetékes
Áramszolgáltató Vállalatnak, a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges
feszültségmentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával
kapcsolatos eljárások rendezése végett.
A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ
1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és
berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról
tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni.
A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken
túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és
kötelező.
A kivitelező tartozik a műszaki átadás-átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az
átvevőnek
A kivitelező tartozik a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült bemérési
nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni.
A kivitelezés befejezése után - a létesítmény műszaki átadás-átvételére - az üzembentartót, tervezőt és
a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni.
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6, KÖRNYEZET ÉS TŰZVÉDELEM
Az épület területén tűz- és robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
Az épület belső közlekedési útvonalait eltorlaszolni nem lehet, azokat közlekedés- és rendkívüli
esemény bekövetkezése esetén az épület gyors elhagyása, menekülés céljára állandó jelleggel szabadon kell hagyni.
MSZ EN 1838 szerint a közlekedőkben, folyosókon, lépcsőházban biztonsági világítást terveztünk. Az
alaprajzokon az adott lámpát külön jelölve vannak. A biztonsági világítás egyedi akkumulátoros
készenléti üzemű, min 1 órás beépített inverterrel kell rendelkezik.
Az épület területén csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni.
Az épületben elhelyezett fűtőberendezésekre - fűtési időszakban - gyúlékony anyagot helyezni tilos.
Elektromos kapcsolók, berendezések eltorlaszolása tilos.
Az épületet, létesítményeket csak a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetésének
megfelelően szabad használni!
A villamos berendezéseket hat évenként szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni, villamos
berendezéseket csak szakképzett személy javíthat.
Kizárólag engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezéseket, valamint ugyanilyen
elektromos eszközöket lehet használni.
Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos!
Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell.
Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos!
A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell.
A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni.
Zárt területen tűz- ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos
szellőztetést természetes úton biztosítani kell.
Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. Valamennyi
készülék poroltó!
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott anyagokat a
kijelölt hulladék-lerakóhelyre kell elszállítani.
A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó
előírásokat be kell tartani.
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7, MUNKAVÉDELMI FEJEZET
Kiviteli tervünket a munkavédelemről szóló 5./1993. MüM
rendeletnek az 1993. évi XCIII. törvény előírásainak
figyelembe vételével készítettük el.
A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye áll fenn, ill. a
dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről gondoskodni.
A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai
követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes.
Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos
közlekedését.
A munkahelyek (szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet
biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan elvégezhetőek
legyenek.
Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások
nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani:
A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések
végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni.
A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni.
A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és
kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat.
Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről!
Az előírt védőfelszerelés használatát meg kell követelni.
A szociális és egészségügyi ellátás feltételeit a kivitelezőnek biztosítania kell!
A tervezés során felhasznált szabványok:
1

MSZ 1: 2002

Szabványos villamos feszültségek

2

MSZ 10900:2009

3

MSz 13207:2000

4

MSz 1585:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
Villamos berendezések üzemeltetése

5

MSz 453:1987

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése,
MSZ HD 60364-1:2009
fogalommeghatározások
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (Angol)
41:2007
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem (Angol)
42:2011
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (Angol)
43:2010
MSZ HD 60364-4Épületek villamos berendezései. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses
444:2011
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem
MSZ HD 60364-5Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
51:2010
és szerelése. Általános előírások
MSZ HD 60364-5Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: Kábel és vezetékrendszerek
52:2011
Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-534. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása
MSZ HD 60364-5és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (534.
534:2009
fejezet)
MSZ HD 60364-5Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.
54:2012
Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
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MSZ HD 60364-559:2013
16 MSZ HD 60364-6:2007
MSZ HD 60364-717
714:2013
MSZ HD 60364-718
718:2013
15

Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-59. rész: Lámpatestek és világítási
berendezések.
Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés
Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-714. rész: Szabadtéri világító berendezések,
épületgépészeti berendezések, külső épületvilágítás.
Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

Figyelembe veendő jogszabályok és egyéb előírások:
- 2/2013. (I.22.) NGM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről
- 1993. XCIII., Törvény a munkavédelemről
- 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 98/2001 (VI.15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről
- 54/2014 (XII.06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
A felsorolt szabványokban, utasításokban és előírásokban rögzített követelmények betartása kötelező.
A berendezés átadása előtt a szigetelési ellenállások mérését, az érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgálatot a kivitelezőnek el kell végeznie, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet a megrendelőnek át
kell adnia, és azokat az előírt időközönként a megrendelőnek el kell végeztetnie. Mérési munkákat és a
felülvizsgálatot csak szakképzett arra feljogosítással rendelkező személyek végezhetik.
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8, TERVEZŐI NYILATKOZAT
A 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet alapján kijelentem ,hogy a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kar
Budapest Veres Pálné u. 24. számú épületében a
Hűtési rendszer átalakítása, szellőzőgép csere
Tervszám: K-21-447
című kiviteli tervdokumentációban foglaltak a tervezett műszaki megoldások szempontjából megfelelnek az
országos /MSZ/ és ágazati (szakmai) szabványoknak és műszaki előírásoknak, továbbá az általános érvényű
hatósági előírásoknak, rendeleteknek különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, azoktól eltérés nem vált
szükségessé. A betervezett termékek rendelkeznek a szükséges megfelelőségi igazolással. Az ingatlan
védettséggel nem rendelkezik.
Tervezés során figyelembe vett szabványok:
0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSz 1585:2012
Villamos berendezések üzemeltetése
Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános jellemzők elemzése,
MSZ HD 60364-1:2009
fogalommeghatározások
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (Angol)
41:2007
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Hőhatások elleni védelem (Angol)
42:2011
MSZ HD 60364-4Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (Angol)
43:2010
MSZ HD 60364-4Épületek villamos berendezései. 4-444. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses
444:2011
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem
MSZ HD 60364-5Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
51:2010
és szerelése. Általános előírások
MSZ HD 60364-5Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: Kábel és vezetékrendszerek
52:2011
Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-534. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása
MSZ HD 60364-5és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (534.
534:2009
fejezet)
MSZ HD 60364-5Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.
54:2012
Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
MSZ HD 60364-5Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-59. rész: Lámpatestek és világítási
59:2013
berendezések.
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés
MSZ HD 60364-7Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-714. rész: Szabadtéri világító berendezések,
714:2013
épületgépészeti berendezések, külső épületvilágítás.
MSZ HD 60364-7Angol nyelvű! Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy
718:2013
helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek
MSz 13207:2000

Tököl, 2017. március 27.
Mihalovics József
tervező
13-7822
14.oldal

Customer:
Tel:
Fax:
Address:
E-Mail
Phone: +46(0)451-485 00
Fax: +46(0)451-410 80
Email: veab@veab.com

Order No:
Reference:
To whom:
Notes:
Dimensions
B (mm)
H (mm)
I (mm)
K (mm)
M (mm)
N (inch)

Model

Output
Log mean temp. difference
Exchange Coefficient

PGK 1000X500-3-2,0
27,094.00 W
19 K
41 W/m^2*K

Coil Data

Transfer Surface
Fin Material
Tube Material

24.95 m^2
Aluminium
Copper

Air Side

Atmospheric Pressure
Air Inlet Density
Air Flow
Air Velocity Over Coil
Inlet Air Temperature
Inlet Humidity
Outlet Air Temperature
Outlet Humidity
Air Side Pressure Drop
Fluid Side
Fluid Type
Fluid Flow
Fluid Velocity
Fluid Inlet Temperature
Fluid Outlet Temperature
Fluid Side Pressure Drop

1,013 bar
1.14 kg/m3
5,200.00 m3/h
3.03 m/s
35 °C
40 %
22.10 °C
77 %
85.35 Pa
Ethylene Glycol %30
1.43 l/s
1.17 m/s
7 °C
12.00 °C
46.75 kPa

1,038.00
538
350
170
55
1"

Date

Company

Via dell'industria 1
33050 Rivarotta (UD) - ITALY
Tel.: +39/0432772300
Fax.: +39/0432779734

2017. 02. 14.
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Sw Version

City

OfferNo

Telephone

Reference

160225

Fax

REMOTE CONDENSERS
Model (5)

KL1263.A D V E

TECHNICAL DATA
Real Capacity
Requested Capacity
Ratio
Refrigerant
Inlet Air Temp.

Air Flow
ESP
Fin Spacing
Fin Material (2)

74,1
70,0
5,9
R410A
36,0

kW
kW

°C

20350 m³/h
0 Pa
2,1 mm
Aluminium Turbo

At the requested cond. temp.
At the real cond. temp.
Overheating
Subcooling
Outlet Air Temp.
Altitude
Surface
Weight (3)
Internal Volume

50,0
49,2
50
0
47,3
100
121,0
178
14,0

°C
°C
K
K
°C
m
m²
kg
dm³

Delta
1,25
50

A
Hz

FANS TECHNICAL DATA
Fan Number
Rpm
Power x 1
Voltage

2
900
630
400

rpm
Watt
V

Link
Current x 1 (1)
Frequency

48
80

dB(A)
dB(A)

At the distance of
10 m
in accordance with EN 13487/EN ISO 3744 (7)

UNIT NOISE DATA
Sound Pressure Level (4)
Sound Power Level (4)

Efficiency Energy Class(2015):nominal calculation EUROVENT R404a 40°C/Air 25°C
Efficiency Energy Class(2015):calculation on working point

D
D

DIMENSIONS (3)For R410A the diameters of the headers will be defined by Thermokey Application Dept.
Length
Width
Inlet Connection
Connections position

2630
1260
35 mm
Same side

mm
mm

Height

Outlet Connection
ERP:Yes (6)

990

mm

28 mm

ACCESSORIES
Wiring 'E'
Packing

An inverter different from the one proposed by Thermokey must have omni polar sinusoidal filters, whose quality must be
approved by Thermokey, between phase and phase and phase and ground.

Archimede 2016 - ID: zQ0v8

Via dell'industria 1
33050 Rivarotta (UD) - ITALY
Tel.: +39/0432772300
Fax.: +39/0432779734

Company

Date
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Sw Version

City

OfferNo

Telephone

Reference

2017. 02. 14.
160225

Fax

(1) The current is referred to nominal supplier data:fans consumption can be different at variations of the air temperature
and the variations of system voltage.
(2) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres.For special applications contact Thermokey
(3) Dimensions and weights are not valid for all possible options!
(4) Noise caused by control systems,spray sistem..etc is not considered in unit noise declaration
(5) The manual consists of 4 parts GI = General Instructions , IM = Handling Instructions and unpacking , IT = instructions
and technical data, IS = Specific instructions for use and maintenance . If not specified in the order , the instructions IT
and IS have to be downloaded by the user from the site www.thermokey.com and will not be given on paper
(6) The unit is equipped with fans that follow the efficiency requirements of ERP directive 2009/125/EC
(7)In accordance with EN 13487 , the sound pressure level declared for this unit has been calculated in free field
conditions on a reflecting plane with a paralleliped surface. With reference to ISO 3744 , when the difference of
measurement between the machine on and off is < = 6 dB ( A) , the measurement of the sound does not reach the
accuracy prescribed by the norm. Background noise values lower than 30dB ( A) are typical of indoor and silent
environments. The sound pressure of the machine , as declared in Thermokey data sheets , regards as negligible the
background noise.
(8) S x x x x : serial number id of the combination of the options , standard options available on of Archimede (listed and
described in the ACCESSORIES section) and special on request. The code appears on the order confirmation (as an
integral part of the model code description) and on the label of the unit as technical data . Note : For each range of
available options are listed in the catalog on the Table Options and Accessories . The register of combinations of ptions
associated with the code S x x x x is available on request .
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Model:

KL1263.A D V

2380
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40

350
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250

70

35

35
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40
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70

35

35

ø 19

20

20

20

2330

1260

Attention: Drawing and dimensions not valid for all accessory options!

CONNECTIONS
Inlet Connections
Outlet Connections
Connections position

35 mm
28 mm
Same side

Via dell'industria 1
33050 Rivarotta (UD) - ITALY
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Fax.: +39/0432779734
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Megjegyzés:

3

Falburkolat rétegrend:
belül: perforált lemez,
kívül 2rtg Lindab LVP 35 hullámlemez t=0,7mm
közte: szálas kitölto anyag

70

25

HEA120

Burkolat rögzítések
Hullámlemezek rögzítése HEA és UPE szelvényekhez Lindab LD8T 6,3x25 horganyzott önfúró csavarokkal minden hullámvölgyben!
Lemezek összefogása toldásnál max. 25cm-es távolságban Lindab LL2T horganyzott fuzocsavarral
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Zsanér

HEA120

Járdarács: 1 ill. két irányban teherhordó 30mm magas járdarács
A járdarács gyártása elött az elkészült szerkezetet fel kell mérni.
Járdarács kiosztási terv nem készült!

25 40
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PL8*58
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L100*65*7

L-L
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100
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Mivel a tetöburkolat tartó szarufák helyzete nem ismert, ezért a hosszirányú (másodlagos) tartók gyártása csak a fotartó keretek
beépítése és helyzetük pontos felmérése után kezdheto el.
A HOSSZIRÁNYÚ TARTÓK MÉRETE A KERETEK ELHELYZÉSÉNEK A FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSÚLHAT!
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HIT-RE-500 V3+ HIT-V (8.8) M12
Furatmélység a betonban: 170mm

REVÍZIÓ TÁRGYA

S235JRG2
3 , ha nincs más eloírás
, ha nincs más eloírás

REVÍZIÓ DÁTUM

Tervezo:

Bertalan Tamás
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Projekt:
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Dátum:
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1053 Budapest Veres Pálné u. 24. alatti épülete
Zajvédo fal telepítése udvari szárny tetoszerkezetésre
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Előzmények

1.

Megrendelő a tulajdonában lévő épület tetőszerkezetén a meglévő gépészeti
berendezések mellé egy új berendezést szeretne telepíteni, valamint a meglévő
és az új berendezést is egy pódiumra helyezni, amit zajvédő fal vesz körül. A
telepítés és az új szerkezet tervdokumentációjának a részét képezi a jelen
tartószerkezeti tervfejezet.

2.

Kiindulási adatok

2.1

Építész adatszolgáltatás

Leírásom és számításaim alapját a Szelei Gábor építész tervei, valamint a
Megrendelő birtokában lévő tervek – ill. a terveket tartalmazó fájlok – szolgáltatják.
2.2

Az építmény szerkezeti leírása

A meglévő épület a 19. század végén épült, melynek felső részét 1996-ban
koporsófödémes emeletráépítéssel bővítették. A pódium építéssel érintett
szakaszon a koporsófödém 20cm vastagságú, fővasalása fi16/20. A
koporsófödémre ácsszerkezet terhel, mely az épület Zink lemez fedését tartja. A
meglévő gépészeti berendezések erre a fedésre kerültek elhelyezésre.
A tervezett pódium a már meglévő és az új gépész berendezések szakszerű
elhelyezhetőségét biztosítja, valamint a berendezések köré építendő zajvédő fal
tartószerkezeteként is szolgál.
A pódium négy keretből áll, melynek oszlopai fi114x8mm keresztmetszetű
csőszerkezetből készülnek. A pódium gerendái HEA 120 szelvényűek, a zajvédő
fal oszlopai HAB120 szelvényből készülnek.
A pódium oszlopai 4-4db HILTI HIT-V M12 (8.8) ragasztott tőcsavarral kerülnek
rögzítésre a meglévő 20cm vastag monolit vasbeton koporsó födémhez. HILTI
HIT-RE500 V3 ragasztóval.
A nem kívánatos rezgések födémre történő átadódásának elkerülése érdekében a
gépészeti berendezéseket gumi bakokra kell helyezni!
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.

2.3
Tartószerkezeti kialakítás
2.3.1 Terhek

A tervezés alapja a Magyar Szabvány, az MSZ EN 1991 és a megrendelő igénye,
mely szerint a terhelési adatok a következők:
parciális tény. kombinációs tény. tényező
önsúly:
hasznos teher:
-Gépészeti berendezések: 2,00 KN/m2
meteorológiai terhek:

1,35
1,5

0,7; 0,5; 0,3

Hó teher: A számítás során a pódiumon hóteherrel nem számoltunk, mivel a
pódium burkolata járdarács, amin a hó áthullik.
Szél teher számítása:
A zajvédő falra ható szélteher: we=qp*cp = 1,16x1,8=2,1kN/m2
parciális tényező γw=1,5; kombinációs tényezők Ψ0=0,5; Ψ1=0,2; Ψ2=0;
beépítési osztály: III. Külvárosi övezet
építmény magasság: z=24,0m
A torlónyomás alapértéke Magyarországon:

qb=0,35kN/m2

Kitettségi tényező (táblázatból): ce= qp/qb

ce=3,30

A torlónyomás csúcsértéke: qp= ce * qb

qp=1,16kN/m2

Erőtényező: cp= 1,8
2.3.2 Használati követelmények
lehajlás végértéke:
nettó lehajlás végértéke:
pillanatnyi lehajlás:

2.4

L/150-L/300
L/250-L/350
L/300-L/500

Tervezett anyagok, anyagjellemzők

Szerkezeti acél:
S235 JRG2 MSZ EN 10025 szerint
Csavarok: 8.8 minőségben
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3.

Tervezett tartószerkezeti kialakítás

3.1

Pódium, geometriai kialakítása

.

A tervezett pódium 2,7m széles 7,50m hosszú térbeli keret szerkezet. A járószint
alatti oszlopai 114mm átmérőjű 8mm falvastagságú cső szelvények. A gerendák
HEA 120 szelvényűek, a keresztirányú cca. 2,0 m-enként elhelyezett keretek az
oszlop-gerenda kapcsolatnál kiékeltek. A hosszirányú gerendái szintén HEA 120
keresztmetszetűek, melyek csavaros kapcsolattal csatlakoznak a keresztirányú
főtartó keretekhez. A pódium U alakban zajvédő fallal határolt, melynek
magassága 125cm. A zajvédő fal tartóoszlopai a keretállasokba HEB120
szelvényből készülnek. Az oszlopokat lapjára fektetett UPE120 szelvény fogja
össze. A pódium járófelülete 30mm magas egy irányban teherhordó rostélyrács.
3.2

Súlyelemzés

A számítás AXIS VM programmal történik. A szerkezet önsúlyát a program maga
számolja.
Az alábbi súlyok külön kerülnek a modellben elhelyezésre.
30mm járdarács:

g1=

0,22 kN/m2

g2=
g3=
g4=
g=

0,10 kN/m2
0 kN/m2
0,20 kN/m2
0,30 kN/m2

Hangggátló fal:
belső oldali perforált lemez:
12cm szálas hangszig.:
1,5mm trapézlemez:
összesen (kerekítve):
Hasznos teher:
Szerelési teher és gépészeti berendezések:

pa=2,0 kN/m2

Hóteher:
Szélteher:

ps=0 kN/m2
pw=2,10 kN/m2
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Gyártás, szerelés

4.

Az acélszerkezet gyártása feleljen meg a EN 1090-1 és EN1090-2 előírásainak.
4.1

Gyártás

Az acélszerkezet gyártását, szerelését csak megfelelő szakképzettséggel és
engedélyekkel rendelkező kivitelező végezheti.
A tervezés során a fémlemez fedés alatti ácsszerkezet felmérésére nem volt
lehetőség, ezért először csak a keresztirányú keretek gyártása végezhető el!
A keresztirányú keretek elhelyezése után fel kell mérni a köztük lévő távolságot és
ellenőrizni kell, hogy a tetőfelépítmények és a keretek közé befér e a tervezett
oldalsó falszerkezet. Ezt kövezően készülhet szerkezet többi részének a gyártása.
A gyártás szerelés során be kell tartani a Biztonsági, Munkavédelmi és
Egészségvédelmi terv előírásait.
4.2

Hegesztési varratok

A helyszíni szerelés csak csavarozott kapcsolatok kialakításából áll, ezért
helyszíni hegesztés nem várható.
A hegesztési varratok minősége feleljen meg az EN ISO 5817 szerinti C
minőségnek.
4.3

Csavarok, anyák, alátétek

A helyszíni szerelés csavarozott kapcsolatokkal történik. A beépített csavarok
feleljenek meg az MSZ EN 1993-1-8:2012 1.2.4 szakaszban hivatkozott
szabványoknak (4. csoport)
A csavarok, anyák és alátétek 8.8 minőségi osztályúak legyenek.
Talpcsavarok típusa és elkészítésének módja az alábbiak szerint legyen.
A Kivitelezés során be kell tartani a HILTI vonatkozó előírásait.
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4.4

.

Felületkezelés

Az acél szerkezet tüzihorganyzott kivitelben készül.
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5.

.

Tűzvédelem

Tűzvédelmi követelmény nincs előírva.

6.

Munka és balesetvédelem

Munka és balesetvédelmi előírásokat lásd az építész tervfejezetben.
Szerelés közben a szerkezetet meg kell támasztani!

7.

Alkalmazott szabványok, szabályzatok

TSZ 01-2013

Épületek

megépült

teherhordó

szerkezeteinek

erőtani

vizsgálata és tervezési elvei
MSZ EN 1991

Tartószerkezeteket érő hatások

MSZ EN 1992

Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993

Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995

Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1996

Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997

Geotechnikai tervezése

MSZ EN 1998

Tartószerkezetek tervezése földrengésre
és az ezekhez kapcsolódó szabványok.
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ÖSSZEFOGLALÁS, NYILATKOZAT
.

A tervezett tartószerkezet a bejelentési tervdokumentációval
összhangban készült. A tervezett tartószerkezet a terven látható
kialakításban és méretekkel megfelelő biztonsággal megvalósítható.
.

Budapest, 2017. március hó.

Bertalan Tamás
statikus tervező
T-20/0559
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Description
• Low energy use
- Energy efficient plug fans with EC motors
- Double by-pass of heat exchanger secures lowest possible internal pressure drop.
- By-pass of extract filter, when no heat demand, secures lowest possible internal
pressure drop and reduces the need of filter changes.
• High efficient counter flow heat exchanger
- No mixing of extract and supply air
- Automatic summer operating
- Cool recovering
• Integrated/pre-programmed control system
- Efficient energy saving functions
- Built in week program with holiday schedule
• Constant airflow- or duct pressure- controlling
• Large inspection doors for easy maintenance
- All main components are easy removable
- Separate electrical cabinet facilitates commissioning and service.
• Manufactured in Aluzinc plated sheet metal (AZ185)
- Corrosive class C4 (Industrial and coastal areas with moderate salinity).
- AZ185 sheet metal have more than 50 years of technical lifetime.
• Factory tested
Topvex SC is a series of efficient ventilation units designed for apartment houses, offices, shops, schools, daycares centre or similar premises. The
units are especially designed to meet the coming rigid energy requirements with low energy use and high-efficiency heat exchanger.
Topvex SC is transportable thru a 900mm opening, the two smallest sizes (03 and 04) thru an 800mm opening.
The units casing is made up from double-skinned aluzinc sheet metal, AZ 185, with internal mineral sound/thermal insulation. To avoid sharp edges
bevelled corners from cast aluminium are used.
Large inspection doors and removable main components facilitate inspection and maintenance.
Supply and extract air filter are mounted in guide rails with quick release system and are fitted with sealing stripes to provide optimal sealing against
the filter.
The separate electrical cabinet with all cable connections collected at one place facilitates commissioning and service.
To simplify the installation and commissioning of the unit control system are included and pre-configured.
Topvex SC has a user friendly control system. With clear text (21 languages eligible) and a logical menu structure it is quick to learn. A startup wizard
secures that necessary settings will not be forgotten.
With the integrated control system it is possible to supervise/control the airflow, duct pressure, air temperatures and weekly operating time. Topvex SC
has also other energy saving functions like free cooling, cool recovering, and season related temperatures and airflow controlling.
Topvex SC is as standard equipped with the following communication possibilities: Exoline and Modbus via RS-485, a built-in WEB server via
TCP/IP and BACnet/IP.
E-tool configuration tool.
E tool© is a PC-based configuration software with graphical user interface. The program gives you an excellent overview of the Corrigo E settings.
Using E tool© , all settings can be made on the computer and downloaded into the controller. An infinite number of configurations can be stored in
the computer memory for later use.
E tool© can be downloaded free of charge from: http://www.regincontrols.com/en-GB/category/configuration-software-for-corrigo/2910/#topcats
The functions and functionality in Topvex SC gives you all that are needed to create an indoor environment with the highest comfort and to the
lowest operating costs. Save the global environment by using Topvex SC.
Ordering code.
- Model:

- Heating coil:

SC03, 04, 06, 08 and 11

EL (Electric).
HWL (Hot water coil-low power).
HWH (Hot water coil-high power).
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None (No heater). Example on unit without reheater: Topvex SC06 L-CAV.
- Right or Left model:

R (Right), L (Left). The side where the supply air is located when viewed from access side.

- Airflow control:

CAV (Constant air volume).
VAV (Variable air volume = constant duct pressure control).

Technical parameters
Unit
Frequency
Weight
Recommended fuse
Enclosure class
Airflow range
Voltage
Phase

50

Hz

683

kg

3 x 13
IP23
1498-7488

A
IP
m³/h

400

V

3N

~

Supply fan
Input power (P1)
Voltage
Phase

2931

W

400

V

3

~

Supply filter
Filter, supply air

F7

Extract filter
Filter, extract air

F5

Heat exchanger
Exchanger type

Counter flow

Heater
Heating type

Water

Others
Mounting type
Supply side

Horizontal
Right

ErP
ErP ready

ErP 2018/ErP 2016

Extract fan
Voltage
Phase
Input power (P1)

400

V

3

~

3132

W

Performance
Diagrams
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Supply

Extract

Diagrams and calculations are made for the performance with clean filters.
User
Unit

Supply

Extract

Required air flow

5200

5200 m³/h

Working air flow

5200

5200 m³/h

Required external pressure

360

360 Pa

Working air pressure

360

360 Pa

Power

1828

1816 W

Speed

2113

2077 r.p.m.

SFP (clean filters)

2,52

Supply air temperature

kW/(m³/s)

34

Sound power level

°C

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Tot

Supply

dB(A)

62

67

80

80

85

82

77

70

89

Outdoor

dB(A)

60

63

72

66

65

59

50

40

74

Exhaust

dB(A)

65

68

82

82

85

83

78

70

89

Extract

dB(A)

59

61

72

68

66

62

56

48

75

Surrounding

dB(A)

49

60

63

52

53

54

47

43

66

Tot

Sound pressure level (reverberant field)
Surrounding

(-7 dB)

dB(A)
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Heat recovery

Supply

Extract

Inlet air temperature

-13

21 °C

Outlet air temperature

16

-1 °C

Inlet air humidity

90

40 %

Outlet air humidity

10

88 %

169

222 Pa

Air pressure drop
Condensate

0,06

l/min

Transferred power

51,2

kW

Temperature efficiency

86

%

Dry efficiency according to EN 308

79

%

Exchanger type

Counter flow

calculated at outdoor air +5°C, extract air +25°C and 27% RH

Water coil
Air temperature in/out

16/34 °C

Air humidity in/out

10/3 %

Air pressure drop

67,6 Pa

Water temperature in/out

70/55 °C

Water flow

0,4938 l/s

Water velocity

1,76 m/s

Water pressure drop

74,82 kPa

Capacity

29,2 kW

Rec. Kv value

2,06

Connection size in/out

1/2" / 1/2"

Water coil calculations is made with air density 1,2 kg/m³ (0.075 lbm/ft³)

Filters

Supply

Extract

Initial pressure drop

98,7

67,3 Pa

Dimensioning pressure drop

205

185 Pa

Terminal pressure drop

311

303 Pa

Air velocity

2,63

2,63 m/s

Class

F7

F5

Dimensions

Name: TOPVEX SC11 HWRCAV | Item no.: 25842
Document type: Product card | Document date: 20170202 | Generated by: Online catalogue

4/6

Topvex
SC 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

3211 1771 895 829 1552 600 500 195 384 147 78 234 420 100 52 45 761 733 1492 770 790

1 Outdoor air
2 Supply air
3 Extract air
4 Exhaust air

Accessories
Electric accessories
TG-UH/PT1000 Wall sensor (35203)
T 120 Timer (5165)
TG-R5/PT1000 Room sensor 0-50° (5404)
CO2RT-R-D Transmitter (6993)
UG3-A4O Smoke detector (15043)
ETC E-Tool cable USB (204662)
CO2RT Wall mounting 0-2000 ppm (13704)
CO2DT Duct Trans 0-2000 ppm (13765)
Presence detector/IR24-PC (7288)
RVAZ4 24A Actuator 0-10V (9862)
Push button, impulse (9693)
Systemair-E CO2 sensor (14904)
Systemair-1M CO2 duct sensor (14908)
Systemair-1 CO2 duct sensor (14906)
Systemair-2 CO2 duct sensor (14907)
Systemair-E-D CO2 sensor (14905)

Accessories
ZTR 20-4,0 valve 3-way (9678)
PGK 80-50-3-2,0 Duct cooler (6619)
LDR 80-50 Silencer (5075)
DXRE 80-50-3-2,5 Duct cooler (7958)
Water-lock (206263)
ZTV 20-2,5 2-way valve (9825)
LDR-B 90-50 Silencer, baffle (9694)
BFT SC11 F5 Fil 399x742x400/6 (207529)
BFT SC11 F7 Fil 399x742x550/6 (207530)
EFD 60-50 Damper cl.3 + LF24 (15551)
DS 60-50 Flexible connection (19969)
VFLPG 60x50/15 400V/3 Ductheat (19995)
CTVX 500 Combi-roof hood Black (27243)
CTVX 500 Combi-roof hood Aluz. (27247)
CTTG 500 Roof curb (27254)
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Preheat. kit Topvex RB60-50 EL (131047)

Documentation
Topvex SC03-11_Installation Instruction_207575_CE_EN (A005).pdf (3,98MB)
Topvex SC03-11_Operating_Maintenance_207576_EN (A003).pdf (3,49MB)
Pre_heater_installation_counter_flow_134351_EN.pdf (1,38MB)

WD Topvex SC06-11 HW_A 400V 3N~ + Wiring chart.pdf (897,93kB)

Eurovent Certification Diploma 2016_01 Systemair Topvex.pdf (1,78MB)

Commissioning_record_GB_206951_(A005).pdf (4,79MB)

Topvex SC11 HW R_3D.DXF (1,70MB)

E8093_Topvex_Specification_Data_2012-03_EN.pdf (10,49MB)

For LON communication,XIF and APB files.doc (22,00kB)

Corrigo_3.3_BACnet_PICS_EN.pdf (328,86kB)

Corrigo_ventilation_3.3_variables_for_EXOline_Modbus_and_BACnet_3.3_manu_EN.pdf (1,53MB)

Corrigo_ventilation_Communication_Guide_3.3_manu_EN.pdf (1,06MB)

Corrigo_G3_inst_EN_SV_DE_FR.pdf (517,46kB)

Corrigo_ventilation_3.3_user_guide_EN.pdf (763,03kB)

Corrigo_ventilation_3.3_manu_EN.pdf (1,76MB)
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Hidros S.p.A.
Sede legale: via della Croce Rossa 32/2 35129 (Pd) Italy
Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy
VAT IT 03598340283 Codice fiscale 03598340283
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928
Web:www.hidros.it E-mail: info@hidros.it

Quote ref:

PPKE HTK 55KW

Agent:
Project:
Quotation date: 14-febr.-2017
For the attention of:

Dear Sirs,
Thank you for your enquiry for HIDROS equipment for the above project.
Below you will find our quotation for the units required.
Item:

Code:

1
KAVG.50

Description:
WDA/EV050PI240
KAVG - RUBBER VIBRATION DAMPERS

Q.ty

Price list

n

EURO

Discoun
t
%

Net price
EURO

1
1

SALES TERMS
Delivery:

Commissioning:

Trasport:

Payment:

Estimated delivery date:

Validity:

Please do not hesitate to contact our company or our local agent for any further question.
Yours faithfully
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240
UNIT DESCRIPTION
FRAME
All units are made from hot-galvanised sheet steel, painted with polyurethane powder enamel and stoved at 180°C to provide maximum protection against
corrosion. The frame is self-supporting with removable panels. All screws and rivets used are made from stainless steel. The standard colour of the units
for models 06 to 14 is RAL 9010 and RAL 9018 for models 21 to 92.

REFRIGERANT CIRCUIT
The refrigerant utilised is R410A. The refrigerant circuit is assembled using internationally recognised brand name components with all brazing and welding
being performed in accordance with ISO 97/23. Each refrigerant circuit is totally independent from the other. Failure of one circuit does not influence the
other circuit. The refrigerant circuit includes: sight glass, filter drier, reversing valve (for heat pump version only), one way valve (for heat pump version
only), liquid receiver (for heat pump version only), Schraeder valves for maintenance and control and pressure safety device (for compliance with PED
regulations).
Also available is an electronic expansion valve with electronic control which optimises the efficiency in part load conditions (option).

COMPRESSORS
The compressors utilised are scroll type. All compressors are fitted with a crankcase heater and each compressor has a klixon embedded in the motor
winding for thermal overload protection. They are mounted in a separate compartment within the casing in order to isolate them from the condenser air
stream. The crankcase heater is always energised when the compressor is in stand-by. Access to the compressor compartment is by removal of a front
panel and, because they are isolated from the main airstream, maintenance of the compressors is possible whilst the unit is operating.
The compressors used are all in tandem configuration. This results in much higher efficiencies at part loads compared to units with independent refrigerant
circuits.

USER EXCHANGER
The evaporator is a braze welded, plate type heat exchanger, manufactured from AISI 316 stainless steel. Models 039 to 162 have a single water side
circuit and from size 190 a double circuit “cross flow” type is used. Utilisation of this type of exchanger results in a massive reduction of the refrigerant
charge of the unit compared to a traditional shell-in-tube evaporator. A further advantage is a reduction in the overall dimensions of the unit. The
evaporators are factory insulated with flexible close cell material and can be fitted with an antifreeze heater (accessory). Each evaporator is fitted with a
temperature sensor on the discharge water side for antifreeze protection.

ELECTRIC ENCLOSURE
The enclosure is manufactured in order to comply with the requirements of the electromagnetic compatibility standards CEE 73/23 and 89/336. Access to
the enclosure is achieved by removing the front panel of the unit. The following components are supplied as standard on all units: main switch, thermal
overloads (protection of pumps and fans), compressor fuses, control circuit automatic breakers, compressor contactors, fan contactors and pump
contactors. The terminal board has volt free contacts for remote ON-OFF, Summer/Winter change over (heat pumps only) and general alarm. For all three
phase units, a sequence relay that disables the power supply in the event that the phase sequence is incorrect ( compressors can be damaged if they
rotate in the wrong direction), is fitted as standard.

CONTROL AND PROTECTION DEVICES
All units are supplied with the following control and protection devices: Return water temperature sensor installed on the return water line from the building
(12°C), antifreeze protection sensor installed on the outlet water temperature (7°C), high pressure switch with manual reset, low pressure switch with
automatic reset, high pressure safety valve, compressor thermal overload protection, fans thermal overload protection and flow switch.

MICROPROCESSOR
All units are supplied as standard with microprocessor controls. The microprocessor controls the following functions: control of the water temperature,
antifreeze protection, compressor timing, compressor automatic starting sequence, alarm reset, volt free contact for remote general alarm, alarms and
operation LED’s. If required (available as an option), the microprocessor can be configured in order for it to connect to a site BMS system thus enabling
remote control and management. The Hidros technical department can discuss and evaluate, in conjunction with the customer, solutions using MODBUS
protocols.

2017.02.14.
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240
SELECTED ACCESSORIES DESCRIPTION
KAVG - RUBBER VIBRATION DAMPERS
To be installed between the unit base and the support structure to prevent the transmission of vibration and noise, to the building.
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240
GENERAL DATA
CAPACITY

Cooling Capacity
Compressors input power

[kW]
[kW]

OPERATING EFFICIENCY

Total EER according to EN14511

COMPRESSORS

Compressors number
Refrigerant circuits
Unloading steps
Refrigerant charge
Oil charge

[kg]
[kg]

-

SOURCE

Condensing Temperature

[°C]

50.0

USER HEAT EXCHANGER

Fluid type
Water temperature in/out
Number of heat exchangers
Nominal water flow
Pressure drops

[°C]
[m³/h]
[kPa]

FLI nominal
FLA nominal
SA nominal

UNIT SOUND LEVELS

Sound pressure level at 10 m (ISO 9614)
Sound power level (ISO 9614)

UNIT DIMENSIONS

2017.02.14.

Length
Width

2,63
2
1
2

ELECTRIC DATA

Hz
[db]

52,0
19,4

[kW]
[A]
[A]

63
88.1

19.4 FLI maximum
30.6 FLA maximum
133.3 SA maximum
Power input

[kW]
[A]
[A]
[V/ph/Hz]
[dB(A)]
[dB(A)]

125
79.3

250
73.2

500
71.7

1000
70.6

[mm]
[mm]

1 005 Height
1 101 Operating weight

2000
65.2

4000
61.8
[mm]
[kg]

Water
12,0/7,0
1
9,0
48
23.7
44.0
140.0
400/3/50
47,00
75
8000
52.7
1 816
460
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Condenserless unit Model WDA/EV050PI240
DIMENSIONAL DRAWING

2017.02.14.

Page 5 of 6

Hidros S.p.A.
Sede legale: via della Croce Rossa 32/2 35129 (Pd) Italy
Sede operativa: via mattei 20, 35028 Piove di Sacco (Pd) Italy
VAT IT 03598340283 Codice fiscale 03598340283
Tel. +39 049 9731022 Fax+39 049 5806928
Web:www.hidros.it E-mail: info@hidros.it

Condenserless unit Model WDA/EV050PI240
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Anyaglista
Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkaszám: T_17.10.357

Oldal:
Dátum:1
28.03.2017

Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve
Listacím1:

Szerkesztõ: Nagy Tamás
Listacím2:

Szelvény
BL30*5

Felület/d
b (m²)
Hossz (mm)
Súly (kg)
1300
0.09
1.53

db
2

Anyagmin.
S235JR

BL30*5

2

S235JR

1300

1.53

0.09

BL30*5

2

S235JR

1546

1.82

0.11

BL30*5

2

S235JR

1546

1.82

0.11

11383

13.40

0.80

HEA120

5

S235JR

157

3.11

0.11

HEA120

3

S235JR

157

3.11

0.11

HEA120

8

S235JR

158

3.13

0.11

HEA120

4

S235JR

236

4.70

0.16

HEA120

4

S235JR

337

6.68

0.23

HEA120

4

S235JR

655

13.01

0.44

HEA120

2

S235JR

1648

32.73

1.12

HEA120

4

S235JR

1848

36.70

1.25

HEA120

2

S235JR

2048

40.67

1.39

HEA120

2

S235JR

2058

40.87

1.39

HEA120

2

S235JR

2258

44.85

1.53

HEA120

4

S235JR

2765

54.91

1.87

HEA120

2

S235JR

2885

57.30

1.95

47672

946.79

32.27

HEB120

4

S235JR

250

6.67

0.17

HEB120

6

S235JR

1240

33.10

0.85

HEB120

2

S235JR

1300

34.70

0.89

HEB120

4

S235JR

1604

42.81

1.10

17456

465.90

11.97

L50*50*5

8

S235JR

100

0.37

0.02

L50*50*5

1

S235JR

176

0.66

0.04

L50*50*5

1

S235JR

179

0.67

0.04

L50*50*5

2

S235JR

600

2.24

0.12

L50*50*5

2

S235JR

725

2.70

0.15

L50*50*5

1

S235JR

1648

6.14

0.33

L50*50*5

1

S235JR

1848

6.89

0.37

L50*50*5

1

S235JR

2058

7.67

0.41

9359

34.90

1.89

Anyaglista
Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkaszám: T_17.10.357
Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve
Szerkesztõ: Nagy Tamás
Listacím1:

Oldal: 2
Dátum:
28.03.2017

Listacím2:
Anyagmin.

Hossz (mm)

Felület/d
b (m²)

Szelvény

db

L60*40*5

9

S235JR

100

0.38

0.02

L60*40*5

2

S235JR

299

1.12

0.06

L60*40*5

1

S235JR

1648

6.20

0.32

L60*40*5

1

S235JR

1848

6.95

0.36

L60*40*5

1

S235JR

2058

7.74

0.40

L60*40*5

2

S235JR

2845

10.70

0.55

12742

47.91

2.48

Súly (kg)

L100*65*7

3

S235JR

833

7.32

0.27

L100*65*7

3

S235JR

1248

10.97

0.40

6243

54.89

2.00

98

0.21

0.01

1568

3.40

0.20

100

0.26

0.02

1600

4.24

0.24

100

0.26

0.02

1600

4.24

0.24

140

0.55

0.03

2240

8.79

0.49

192

0.41

0.02

2304

4.97

0.28

98

0.34

0.01

1568

5.36

0.21

98

0.34

0.01

4312

14.95

0.58

120

0.53

0.02

480

2.11

0.08

PL5*58

PL5*68

PL5*80

PL5*100

PL5*110

PL8*57

PL8*58

PL8*70

16

16

16

16

12

16

44

4

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

S235JR

PL8*120

64

S235JR

126

0.95

0.03

PL8*120

12

S235JR

221

1.67

0.06

10719

80.78

2.89

200

1.26

0.05

400

2.51

0.09

PL8*200

2

S235JR

Anyaglista
Megrendelő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkaszám: T_17.10.357
Projektnév: Zajvédőfal kiviteli terve
Szerkesztõ: Nagy Tamás
Listacím1:
Listacím2:
Szelvény

db

Anyagmin.

PL10*58

16

S235JR

PL10*120

2

S235JR

PL10*155
PL10*155

3
1

S235JR
S235JR

PL10*170

8

S235JR

PL15*190

8

S235JR

RO114.3*8.0-MSH

8

S235JR

UPE120
UPE120
UPE120
UPE120
UPE120
UPE120

2
4
2
2
2
1

S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR
S235JR

Hossz (mm)

Felület/d
b (m²)

Súly (kg)
98

0.42

0.01

1568

6.79

0.22

283
566
104
104
416
170
1360
190
1520

2.66
5.33
0.97
0.97
3.87
2.27
18.15
4.25
34.01

0.08
0.15
0.03
0.03
0.12
0.06
0.52
0.08
0.67

825
6600
249
1050
1250
1250
1685
7030
20098

17.29
138.33
3.01
12.69
15.11
15.11
20.37
84.99
242.96
2144.59

0.30
2.37
0.11
0.48
0.58
0.58
0.78
3.23
9.25
70.02

Súly összesen:
Csavar jegyzék:
Megnevezés:
HIT-RE 500v3+
HIT-V M12
M12*35-24017
M12*40-24017
ANYA12-24032
ALÁTÉT12-125
ALÁTÉT12-126
ALÁTÉT12-126

Oldal:
Dátum:3
28.03.2017

db

Átmérő-Hossz

Anyagminőség

32

M 12x-280

8.8

34
132
166
32
166
166

M 12x-35
M 12x-40
M 12
M 12
M 12
M 12

8.8
8.8
8.8
8.8
8.8
8.8

PPKE - HITTUDOMÁNYI KAR
Építési beruházás – 2017. június-augusztus
Kivitelezési munkák organizációs leírása
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. sz. épületben
Klímahálózat fejlesztési munkái és
meglévő szellőzőgép cseréje
Általánosan:
 A kivitelezési munkák során az épület üzemeltetésének és használatának alapvető feltételeit
az ott dolgozó vállalkozóknak biztosítaniuk kell.
 Az ingatlanon tervezetten más vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt nem fog munkát
végezni.
 Vállalkozó a munkaterület átvételekor köteles kiértékelésre alkalmas minőségben a munkaés felvonulási területet digitális fényképekkel dokumentálni, és azokat még munkakezdés
előtt a Megrendelőnek átadni.
 A kivitelezési munkák során keletkezett sitt és minden egyéb anyag deponálása a
területátadás-átvétel alkalmával kijelölt helyen alátét OSB lemezre helyezve történhet.
Amennyiben közterület használata szükséges úgy a kerületi Önkormányzatnál igényelt
közterület használati engedély birtokában lehetséges, melyet a Vállalkozó köteles intézni.
A közterület használata után, annak átadása előtt a területen teljeskörű takarítást kell
végezni, az eredeti állapotot helyreállítva.
 A szükséges közterület használatának igénylése, annak minden feladata és költsége a
Vállalkozót terheli.
 A Vállalkozó folyamatosan köteles a munkaterületet tisztán tartani.
 A munkaterületet ideiglenesen le kell zárni. Felvonulási területként - az intézménnyel
egyeztetetten - csak a legszükségesebb terület foglalható el. Az igénybevett területeket a
munkák befejezésével teljes körűen helyre kell állítani.
 A vállalkozó felvonulási és munkaterületeiről, annak szükség esetén bekerítéséről valamint
tulajdona őrzéséről magának kell gondoskodnia. A munkaterületet a Megrendelő nem őrzi,
az őrzés nélkül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállal.
 A vállalkozók dolgozói az Egyetem által - a helyszíni bejáráson egyeztetett – kijelölt
helyiséget, öltözőt, WC-t annak folyamatos tisztántartásával használhatják, az épület egyéb
helyiségeibe – az átadott munkaterületen kívül – nem léphetnek be.
 A Vállalkozó köteles ellenőrizni minden általa végzett munka hatását, következményét.
 Vállalkozó köteles a meglévő rendszerek megóvása mellett, körültekintően végezni a
munkáját.
 Az épület udvarába való bejutás csak a Veress Pálné utca felől lehetséges max. 1 t-s
kisteherautóval. A bejárat szabad nyílása a helyszíni bejárás során ellenőrizendő. Be- és
kijutás csak a portaszolgálat igénybevételével, menetlevél igazolásával történik. A
vállalkozók munkavállalói részére személyi bejárás csak az épület személyportáján keresztül
lehetséges.
 A Kivitelező számára csak az augusztusi munkavégzés ideje alatt 1 db személygépkocsi
parkolása biztosított az udvarban – a munkaterület átadáskor kijelölt területen térítésmentesen. Ezenkívül az udvarra beállni más járművel nem lehet.



















Az Egyetem ingyenesen biztosítja az áram- és vízvételezési lehetőségeket.
A meglévő műszaki rendszerekről a kivitelezést érintő területeket oly módon kell
leválasztani, hogy azok üzemszerűen tovább működhessenek.
A munkaterületet a Megrendelő nem őrzi, az őrzés nélkül hagyott tárgyakért felelősséget
nem vállal.
A bontási munkákat „szakszerű” bontással kell végezni, az elbontott anyagok átadásáról a
Megrendelő részére vagy a Kivitelező általi elszállításáról a Megrendelő szemrevételezés
után dönt.
A kivitelező aznapi munkavállalóinak névsorát a képviselt/alvállalkozó cég
megnevezésével minden nap munkakezdés előtt a portán le kell adja, illetve az építési
naplóban kell tartani.
A Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterületként használt helyiségben lévő bútorok,
eszközök fóliával történő letakarásáról.
Vállalkozó köteles a meglévő rendszerek megóvása mellett, körültekintően végezni a
munkáját. (pl: riasztó, tűzvédelmi rendszer, UTP rendszer védelme stb.)
A tűzjelző ideiglenes kikötése Megrendelő feladata, melyet a leadott ütemterv szerint előre
elvégez.
A helyiségben lévő szerelvények letakarása/maszkolása és a letakarás/maszkolás
eltávolítása a kivitelezési munkák befejezésével a Vállalkozó feladata.
Minden beavatkozás után az eredetivel egyező állapot tökéletes helyreállítása szükséges.
A Vállalkozó köteles a munkák befejeztével teljeskörű (pormentes) piperetakarítást végezni
mindenhol az ingatlanon belül, illetve a használatba vett közterületen ahol tevékenységéből
származóan szennyeződés eljutott.
Az Intézmény szellemiségét messzemenőkig figyelembe kell venni, és ahhoz alkalmazkodni
kell (öltözet, hangoskodás, beszédstílus…).
Dohányozni az épület teljes területén TILOS.
A beázás elleni védelemre minden tekintetben különös figyelmet kell fordítani!

Munkavégzés belső- és külső körülményei, munkavédelem:
 Munkavégzés csak a jogszabályok teljeskörű betartásával végezhető (Pl. Önkormányzat
környezetvédelmi rendelete) szükség esetén a napi szokásos munkaidőn túl pedig a
Megrendelővel előre írásban egyeztetetten.
 Munkavégzés munkanapokon a zajvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben
meghatározott időpontok között lehetséges.
 Poros, zajos munkákat a Megrendelővel csak előre egyeztetett időpontban lehet végezni.
 Vállalkozó minden esetben legalább 18 munkaórával előre írásban köteles jelezni és
engedélyt kérni, ha az épület egyéb rendszereit érintő feladatot kíván végezni. ( pl:
riasztó, áramtalanítás, vízelzárás). Az ilyen jellegű munkák során az egyetem adott
szakági karbantartója jelen kell legyen.
 Vállalkozó köteles a munkavédelmi és tűzgyújtás követelményeknek, előírásoknak és
jogszabályoknak megfelelően eljárni, dolgozni és dokumentálni.
 A kivitelezési munkák megkezdése előtt a Megrendelő munkabiztonsági és tűzvédelmi
megbízottja oktatást tart. Az oktatásról jegyzőkönyv készül, amit a résztvevők aláírásukkal
igazolnak.



Vállalkozó köteles a munkabiztonsági jogszabályok teljes körű betartására. A
munkavédelmi feltételeket a munkavédelmi felelőssel folyamatosan egyeztetni kell különös
tekintettel a tetőn való mozgatásra, munkavégzésre.
 A Vállalkozó a hulladék és veszélyes hulladék tárolásáról és elszállításáról a
jogszabályokban meghatározott módon, a Megrendelővel egyeztetve köteles gondoskodni.
 Vállalkozónak tűzveszélyes tevékenység, nyílt láng használata esetén a Megrendelővel
illetve a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyása után, előre egyeztetetten tűzgyújtási engedélyt
kell kérnie. (Renner Szilvia, PPKE ÜO, Tel.: +36 30 206 3270).
Tűzgyújtás esetén az érvényes jogszabályban előírt mennyiségű poroltó készüléknek kell
lennie a munkaterületen.
 Az Üzemeltetési Osztály részéről kapcsolattartók:
- Kőhalmi Zoltán Osztályvezető-helyettes tel: +36 30 678 1516
- Romanek László HTK gondnok tel:
+36 30 992 4441








Munkaterület megközelítése, szállítási útvonalak:
Az egyes részek kiviteli munkáinak végzésénél gondoskodni kell minden irányban a
szomszédos helyiségek, illetve az anyagmozgatással érintett útvonalak állagvédelméről és
folyamatos tisztántartásáról.
A liftek nem használhatók.
A tetőtér kizárólag a Megrendelő által kijelölt útvonalon keresztül közelíthető meg. A
kijelölt közlekedési útvonalon kívül egyéb terület semmilyen tevékenység céljára nem
használható. Amennyiben mégis megtörténik, többszöri felszólítás után a Vállalkozó az
Egyetem területéről kitiltható.
A bontott anyag letermelése a tetőtérből kizárólag épületen kívül lehetséges építési felvonó
használatával. Az építési felvonó Megrendelővel előre egyeztetetten, az organizációs
helyszínrajz alapján helyezhető el.











Az építési felvonó használata során a homlokzat (falfelületek, nyílászárók) megvédése,
annak sérülése esetén szín és felületi struktúra azonos módon történő kijavítása Vállalkozó
kötelessége, beleértve a kikötési pontok helyének javítását is.
Az építési forgalom esetenként az egyetemi, irodai forgalmat keresztezi, vagy azzal azonos
útvonalon halad, ezért ezeken a területeken Vállalkozó fokozottan köteles ügyelni a
személyi forgalom biztonságára, a terület folyamatos tisztaságára. Az egyetemet használók
biztonságos közlekedését akadályozni, veszélyeztetni tilos.
Felvonulási területre vonatkozó előírások:
Az építési munkáknál az udvar csak a Megrendelő által meghatározott helyen és módon
használható felvonulási- és munkaterületként.
Vállalkozó köteles a felvonulási területnek kijelölt helyiség parkettázott padozatának
védelméről gondoskodni (pl kartonpapírra fektetett OSB lapokkal).
Vállalkozó köteles a szállítási útvonal megvédésére OSB lappal (pl. bádogtető, folyosók).
Az emelőgéphez szakképzett kezelőszemélyzet biztosítása szükséges.
A felújítás időbeli ütemezési tervét szintenként lebontva - a lentebb meghatározott időpontok
figyelembe vételével - a Kivitelező készíti el a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés
után.
Fenti munkákra vonatkozó általános feltételek:










Az ütemezést Megrendelővel szoros együttműködésben kell kialakítani, a Megrendelő által
meghatározott organizációs útmutatások figyelembevételével.
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az 2. emelet 218. sz. termének belső festése
(Dékáni tárgyaló) fokozottan védett. A freskók Vállalkozó által okozott sérülése (leáztatása) esetén
annak restaurálási és járulékos költségei a Vállalkozót terhelik, ezért a terem külső oldalfalain csak
körültekintően szabad munkát végezni.
Sittes konténer csak a Megrendelővel előre egyeztetett organizációs helyszínrajz alapján helyezhető
el. A munkaterület rendezettségéről a bontási hulladék folyamatos elszállításával gondoskodni kell.
Bontott anyag az épületben, és közterületen hosszabb ideig nem tárolható, annak folyamatos
elszállításáról Vállalkozó gondoskodni köteles.
A bontási munkákkal érintett területekkel szomszédos helyiségek és a munkaterület közötti nyílás
pormentes lezárását Vállalkozónak biztosítania kell. Azon helyiségek és területek kitakarítása is
Vállalkozó feladata, amelyek a nem megfelelő pormentes lezárás miatt porral, vagy az építési
tevékenységből származó egyéb anyaggal szennyeződnek.
A felvonulási és munkaterület, valamint a munkaterület megközelítését szolgáló közlekedőterületek
épületszerkezeteiben, berendezéseiben okozott kárért Vállalkozó teljeskörűen tartozik felelősséggel,
károkozás esetén azok helyreállítási költsége Vállalkozót terhelik.

Az Egyetemi rendezvények tervezett időpontjai a 2017-es évben, amelyek során munkavégzés
csak az Egyetemmel egyeztetetten, korlátozott módon lehetséges:
- Doktori avató ünnepség: június 23.
- Kánonképzés: június.24-július 26.
Munkaszüneti napok:
- 2017. augusztus 15. Egyházi ünnep
- 2017. augusztus 20. Állami ünnep
Kivitelezési munkára vonatkozó egyedi feltételek munkafázisonként (ld. Organizációs alaprajz
mellékletek):









2017. június 24 - július 26. a kánonképzés ideje alatt csak csendes munkavégzés folytatható,
illetve reggel 7:00-8:00 közötti időpontokban végezhető zajjal járó tevékenység. Ez idő alatt
végezhető a szellőzőgép bontása, erős- és gyengeáramú szerelés.
2017. július 27-től minden szerelési tevékenység megengedett szeptember 08-ig Szeptember
09-től csak csendes munkavégzés folytatható az oktatás zavarása nélkül.
Megrendelő a munkaterületet szakaszosan adja át a Vállalkozónak.
A munkaterület átadásra a 100 fős előadó és a mellette lévő 401, 405 és 406. sz. termek,
illetve az ide vezető oktatási területek kivételével leghamarabb 2017. június 26-án, de
legkésőbb 2017. július 3-án kerül sor.
A 100 fős előadó (402.sz.) és a mellette lévő 401, 405, 406. sz. termek tekintetében a
szerződéskötés időpontjától függetlenül a munkaterület átadásra 2017. július 27-én kerül sor,
és a munkaterület legkésőbb 2017. augusztus 28-ig (a részhatáridőig) biztosított.

1.sz. melléklet: Organizációs alaprajz a munkavégzéssel érintett összes szintről.
2. sz. melléklet: Átadási dokumentáció fájl és mappa struktúrája
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PPKE – Átadási Dokumentáció CD Minta v1.2
! Minden megvalósulási terv file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is
vonatkozik): KészítésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_MVT_Dokneve
KarNeve:
BTK, HTK, JÁK, ITK
ÉpületNeve:
Szentkirályi ucta 28-30.= SZK28-30;
Szentkirályi utca 26.. = SZK26;
VeresPálné u. 24. = VP24;
Mikszáth Kálmán tér 1. = SO;
Práter utca 50/a = PR50;
Majer i úti épület = MA
Vizéz János Kollégium épülete = VJK
Esztergom Kisházak = KH
…továbbá Piliscsaba épületenként eredeti nevükkel jelölve egyedi rövidítéssel
pl.:
20150901_BTK_SO_Vizesblokk_MVT_E-01_Fszalaprajz vagy ***_GH-01_Hűtés
vagy
20150902_BTK_SO_Vizesblokk_ MVT_ÉpítészMűszakiLeírás vagy ***_GépészMűszakiLeírás
! Minden „nyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik):
KeltezésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_NY_Dokneve
pl.: 20150901_BTK_SO_Vizesblokk_NY_KivitelezőiNyilatkozat
! Minden „jegyzőkönyv” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik):
KeltezésDátuma_KarNeve_ÉpületElnevezése_Tervneve_NY_Dokneve
pl.: 20150901_BTK_SO_Vizesblokk_JKV_ÉrintésvédelmiJegyzőkönyv
! Minden „teljesítménynyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is
vonatkozik): BeérkezésDátuma_TNY_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_TNY_GipszkartonProfilCW50;
! Minden „gyártói megfelelőségi nyilatkozat” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűkkisbetűkre is vonatkozik): BeérkezésDátuma_GYMF_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_GYMF_GipszkartonProfilCW50;
! Minden „ÉME engedély” file elnevezése az alábbi elv és forma szerint (alulvonásra és nagybetűk-kisbetűkre is vonatkozik):
BeérkezésDátuma_ÉME_SzerkezetNeve - pl.: 20150901_ÉME_GipszkartonProfilCW50;

Az Átadási CD mappa és file rendszere:
amennyiben online file küldés történik, azt is az alábbi mapparendszerben kell elkészíteni, majd ZIP formátumba
tömörítve megküldeni.
Jelen rendszer használata elválaszthatatlan részét képezi a Kivitelezővel kötött szerződésnek, azaz az átadási
dokumentáció teljesítése akkor fogadható el, amennyiben Kivitelező a jelen struktúra szerinti tartalommal szolgáltat
dokumentumokat az Egyetem részére.
MAPPARENDSZER:
CD:\1_KIVITELEZŐI NYILATKOZATOK
benne: Szakági kivitelezők nyilatkozatai külön-külön PDF/A-ban eredeti aláírással szkennelve
benne: Hulladék nyílvántartó lap, Törmelék befogadó nyilatkozat
CD:\2_JEGYZŐKONYVEK
benne: Mérési jegyzőkönyvek, Betanítási, oktatási jegyzőkönyvek
CD:\3_MEGLÉVŐ ÁLLAPOT FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
benne: készítési dátum szerinti almappákban a fotók (munkaterület átadása-átvételekori állapot)
 DÁTUM_HELYSZINFOTÓ

CD:\4_MEGVALÓSULÁSI FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
benne: készítési dátum szerinti almappákban a fotók – munkaközi fotók (pl.eltakart szerkezetek), rész és
végátadáskori fotók
 DÁTUM_HELYSZINFOTÓ
CD:\5_BEÉPÍTETT TERMÉKEK KATALÓGUSA
benne: gyártói megfelelőségi nyilatkozat, teljesítménynyilatkozat, EME engedély, leírás, szállítói nyilatkozat








1_ÉPÍTÉSZET
• SZAKIPARONKÉNTI ALMAPPÁK (pl.:SZÁRAZÉPÍTÉS, BURKOLÁS, stb.)
2_ÉPÜLETGÉPÉSZET*
3_ELEKTROMOS*
4_TARTÓSZERKEZET*
5_GYENGEÁRAM*
6_TŰZJELZŐK*
7_EGYÉB SZAKÁG*

CD:\6_TERVEK
•

PDF/A








•

1_ÉPÍTÉSZET
• 1_TERVJEGYZÉK és TARTALOMJEGYZÉK
• 2_MŰLEÍRÁS
• 3_MEGVALÓSULÁSI TERVEK
• 4_RÉSZLETTERVEK (kivitelező által készített terv, amennyiben van)
• 5_KONSZIGNÁCIÓ (kivitelező által készített konszignáció, amennyiben van)
• 6_ÜTEMTERV
• 7_STB
2_ÉPÜLETGÉPÉSZET*
3_ELEKTROMOS*
4_TARTÓSZERKEZET*
5_GYENGEÁRAM*
6_TŰZJELZŐK*
7_EGYÉB SZAKÁG*

SZERKESZTHETŐ (DWG,DOC)
 1_ÉPÍTÉSZET
• 1_TERVJEGYZÉK és TARTALOMJEGYZÉK
• 2_MŰLEÍRÁS
• 3_TERVEK
• 4_RÉSZLETTERVEK
• 5_KONSZIGNÁCIÓ
• 6_ÜTEMTERV
• 7_STB
 2_ÉPÜLETGÉPÉSZET*
 3_ELEKTROMOS*
 4_TARTÓSZERKEZET*
 5_GYENGEÁRAM*
 6_TŰZJELZŐK*
 7_EGYÉB SZAKÁG*

CD:\7_ÜZEMELTETÉS
benne: PDF/A formátumban - forgalmazók adatai, kezelési útmutatók garancia biztosításához szükséges
karbantarási feladatok tételes megadása, jótállási jegyek, rendszerismertetés, sematikus kapcsolási rajzok


1_ÉPÍTÉSZET
• TARTALOMJEGYZÉK
• BEÉPÍTETT ELEM 1.








• BEÉPÍTETT ELEM 2.
• …
2_ÉPÜLETGÉPÉSZET*
3_ELEKTROMOS*
4_TARTÓSZERKEZET*
5_GYENGEÁRAM*
6_TŰZJELZŐK*
7_EGYÉB SZAKÁG*

*Minden SZAKÁGI almappában 1_ÉPÍTÉSZET mappában meghatározott rendszer szerinti mappák készülnek!

