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Vanninnlegg/fordelingsledninger
Vannimilegg er tilkoblet offentlig ledning beliggende ved gangvei, øst for bygningen.
Vanninnlegg er ført inn i bygget i garasjekjeller akse 1 med avsatte hovedstoppekraner for
bYgaingeneKaldtvann fordelingsledninger er lagt via guiv frem til sentralt plassert oppstikk av gulv for videre
fordeling ved tak garasjekjeller frem til sjaktposisjoner.
Tilførselsiedninger for vann føres viderc vertikalt opp i sjaker med fordeling til de enkelte
leilighetene.
Vannledninger for kaldt- og varmt vann internt i de enkelte leiligheter er lagt som sjult anlegg med
føringer i lettvegger og over nedforede himlinger.
For bokollektivleiligheter er det i vegg på vaskerom avsatt fordelerskap for vannledninger. Ved
lekkasje på røranlegget i leiligheten vil lekkasjevann ledes ut på guht i vaskerom via overløpsrør som
er avsluttett over gulv bak vaskemaskin.
Alle fordelingsledninger er isolert mot kondens
Materiell
Vannledninger i grunnen:
Vannledninger åpent:
Vannledninger sjult

Plastrør type PE 50
Kobberrør for kapillarlodding.
Plastrør type rør i rør

Spffivannsledninger
Spillvannsiedning fta bygget er tilkoblet offentlig spillvannsledning beliggende ved gangvei, øst for
hygniro-en.
Spillvannsnettet er lagt som gravitasjonssytem med selvfall, og alle spillvannsopplegg i sjakter er ført
til lufting over
Spilivannsledninger i garasjekjeller er lagt delvis som butmiedning under gulv og delvis på vegg, og
ført videre ved tak frem til oppstikksposisjoner for sjakter og overliggende leiligheter.
Materiell
Spillvannsledninger utvendig og i winn:
Spillvannsiedninger innvendig bunniedning
Spilivannsiedninger gjennom boligetasjer:

PVC grunnaviøpsrør
PVC grminaviøpsrør
Støpejemrør type MA
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Takavvanningioverflateavvanning
Avvanning av taktlater ledes via taksiuk i lukket rørsystem innvendig i bygget.
Rørledninger fra de enkelte sjakter er sammenkoblet i plan garasjekjeller og ligger i grunnen frem til
utløp i Akerselva.
Som ekstra sikkerhet mot frost i utløpsrør mot Akerselva, er det montert et overløp på
overvannsledningen fra plan parkeringskjeller med utspyler over terreng ved gavelvegg akse 1.
Terrasser på byeets sydside er tilkoblet samme avervannssysterre
På byggets nord- og sydside er det i bakkeplan avsatt overvannskummer med sandfang for avvanning
av overflatevann.

Varmtvann
Standardleiliahet
Det er avsatt bereder i kjøkkenbenk
Beredervolum er 120 liter mielektrisk kolbe effekt 2,0 kw. Elementet er termostatstyrt
Berederen er påmontert blandeventil for regulering av utgående tempratur. Forinnstilt tempratur er ca.
55 grader C.
Overløp fra sikkerhetsventil er tilkoblet vannlås for kjøkkenbenk.
2 plan leilighet
Det er avsatt bereder i kjøkkenbenk som forskyner installasjoner i øvre plan, og bereder i bod som
forskyner nedre plan.
Beredervolum er 120 liter m/elektrisk kolbe effekt 2,0 kw. El=nentet er termostatstyrt.
3=-ederm er påznontert blandeventil for regulering av utgående tempratur. Forinnstilt tempratur er
55 zeader C.
Ov=-Lapfra sikkerhetsventil er for bereder i kjøkkenbenk tiikoblet vannlås for kjøkkenbenk, og for
bereder plassert på bed er overløp ført inn i bad og avsluttet over gulv bak vaskeenaskin.
Bokolektivleili eter
Det er avsatt bereder i vaskerom
Beredervolum er 200 liter m/eiekerisk kolbe effekt 2,0 kw. Elementet er termostItstyrt
Bered=en er påmentert blandeventil for regulering av utgående tempratur. Forinnstilt ternpratur er ca.
55 zrader C.
Fleksileilieizeter
Det er avsatt be-ezier i kjøkkenbenk som fcrskyner kjøkkeabenk og tilstøtende bad.
For det andre baderommet er det avsart bereder i skap plas= på tilstøtende soverom
Beredervolum er 120 liter mleiektrisk kolbe effekt 2,0 kw. Elementet er terrnostatstyre
Berederen er påmontert blandeventil for regulering av utgående tempratur. Forinnstilt tempratur er ca.
55 geader C.
Ovm-lsepfra sfiekerbetsventiler for bereder i kjøkkenbenk tilkoblet vannlås for kjøkkenbenk, og for
berer plassert i skap på soverom er overiøp ført inn i bad og avsluttet over gulv.

Isolasjon
Alle vanniedninee- laet eom fordelinesledninaer er :soiert mot kondens. Vanniedninger internt i de
enkelte1eiligheter er ikke isolert.
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BRUKERVEILEDNING

Rernetx
Fordelinzsledninger for varmt- og kaldt vann internt i leiligheten er 1agt som system rør i rør. Fra
fordeicskap er det frela til hvert enkeit tappested lagt heitrukne rør uten skjøter. Ved en eventuell
lekkasje vil vann 1es ut på gulv via et overløpsrør.
Spillvannsledninø= er lagt som et selvfallssytern frem til offentlig ledningsnett. For å unngi
fLas..oppeisei rørnettet må det ikke kastes bleier, kluter eller lignende i klosettet.
Spffivannsnettet må ikke utsettes for kjemilcalier da dette kan skade rørnettet.

Bad
Baderommet er fabrikkprodusert. Se eget kapittel i brukermanual for nærmere opplysninger.

Varmtvanasoppvarming
Det er i hver enkelt leilighet avsatt agen bereder. Se IcapittelAnleggsbeskrivelse for nærmere
opplysninaer.
Bereder= er påmontert blandeventil for regulering av ugående tempratur. Forinnstilt tempratur er ca.
55 gader C. Som er anbefalt maksimaltempratur for å unngå skoldingsfare.
Vcd ønske om endring av utgående tempratur kan dette .øres ved å dreie på blandeventil påmontert
bereder etter viste pilretninger.

Braanslukningsutstyr
Det er for hver enkeit leilighet avsatt husbrannsiange i kjøkkenbenk
I garasjekjeller er det montert branntrornmeler.

Avstengningsventiler
Det er avsatt avstengningsventiler for hver enkelt leilighet.
Se kapittel 3, vannavstengning.

Sanitærutstyr
Se kapittel 5, leverandørlisteibrosjyrernatriell

Iltførende rørlegger
Ing. Sverre Hollie ais
Fossumveien 200
0988 Oslo
rx 22101510
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VANN4NSTENGNING

Leiligheter
Det er for de enkelte leiligheter avsatt stoppekran for avstengning av vanntilførsel.
Ved lengre fravær fra leilighetenanbefaler vi at vanntilførsel til leilighetenstenges.
Stoppekraner er plassert følgende steder:
Standardleili et
Stoppekran er avsatt i kjøkkenbenk.
2 olan leilighet
For installasjoner i øvre plan er stoppekran avsatt i kjøkkenbenk,
ogfor installasjoner i nedre plan er
stoppekran avsatt ved bereder på bod.
Bokolektivieflia eter
Stoppekran er avsatt i kjøkkenbenk
Fleksileilizbeter
Stoppekran er avsatt i kjøkkenbenk
foravstengning
avkjøkkenbenkog tilstøtende bad.
For det andre baderommet er stoppekran plassert i berederskap på tilstøtende soverom

Opplegg fordelingsledninger

For avstengning av de vertlale fordelingsledningeri sjakter, er det avsatt stoppekraner på rørnettet
ved tak plan parkeringskjeller.

Se plantegning sanitæranlew for riktig posisjon.

Hovedstoppekran
Hovedstoppekran er avsatt i parkeringskjellerbyggetrinn

Busk nabovarsel ved avsteagning av stoppekraner på feilesaniegg.
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VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Generelt
Denne vedlikeholdsinstruksen er med som en veiledning vedrørende sjekk og løpende vedllehold av
anlegget.
Det er normalt lite vedlikehold på et sanitæranlegg, men for å ungå skader og driftsproblemer
anbefaler vi kontroll av sannærinstallasjonene i følge vedlagt kontrollsjema.

Vedlikeholdhyppighet
Hyppigheten for vedilehold og kontroll er angitt på vedhleholdsjemaet som et forslag.
Hyppigheten må til enhver tid tilpasses aniegget.

VEDLIKEHOLDSARBEED

ETIERSYNPERIODE
6 mnd.

Rengjøring av vannlåser sanitærutstyr og gulvsluk
6 mnd.
Renøring av balkong,sluk
6 mnd.
Rendøring av siler sanitærarmatur
12 mncL
Kontroll av utgående varmtvannstempratur
12 mnd.
Prøving av brannslanger
6 mnd.
Kontroll av sanitærutstyr for lekkasje
6 mnd.
Generell kontroll av rørnett crilarmatur

Driftspersonell
Vår og høst
Renwring av takshik for iøv eto.
12 mnd.
Kontroll og eventuell tømming av sandfang.kummer
6 mnd.
Generell kontroll av sanitærinstallasjoner i feilesanlezg

LEVERANDORLISTE

LEVERANDØR

UTSTYRGJENSTAND
Avløpsrør

Kristiansang jernstøperi

MA rør

Vannledninger rør i rør

Probata a/s

Sanitærutstyr

Porsgrund vvs a/s

Sanitærarmatur

Sanco sanitærpartner

Rubitor servant og kjøkkenbatteri

Baderomsmøbler

Foss fabrikker a/s

Foss hvit glatt

Beredere

Oslo a/s

120 og 200 liter RB

Husbrannslanger

Ebeling ais

Sørum husbrannslange

Branntrommel

Industritjeneste ais

ITA

Gulvsluk

Joti vvs a/s

Joti K-sluk

Utekran

Fvf

Nort2ea/s

FMM vannutkaster

Oppsettet gjelder ikke for sanitærutstyr i hovedbad.

