










Punctul de bransare se va materializa prin executia unui camin de bransament, 

dotat cu un apometrul pentru apa rece, multi jet, cadran umed, doua vane si o clapeta de 

retinere, pentru masurarea debitului de apa potabila. 

6.2 INSTALATIA INTERIOARA DE APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER 

Distributia pe verticala si orizontala a retelei de apa rece din cadrul obiectivului va 

fi realizata din ţeavă tip PP-R polipropilenă cu fibră compozită (SDR 11, PN 1 O), fiind 

fixată în brăţări metalice şi izolată pe tot traseul. 

Obiectivul este prevazut cu grupuri sanitare si bai echipate cu obiecte sanitare 

conform cerintelor impuse de aceasta destinatie si prezenta in tema de arhitectura. 

Alimentarea cu apa rece, la parametrii de debit şi presiune, se va asigura de la 

reteaua publica. 

6.3 INSTALATIA INTERIOARA DE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER 

Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unei instalatii solare alcatuita din: 

• Panouri solare cu tuburi vidate si statie completa de automatizare/pompare

pentru sisteme solare;

• Boiler solar;

• Controller digital;

• Structura metalica;

6.4 INSTALATIA INTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA 

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va realiza prin 

conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP. 

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare 

pozate orizontal sub radier si de aici vor fi evacuate pe traseul cel mai scurt spre exteriorul 

cladirii de unde vor fi preluate de reteaua exterioara de canalizare menajera. 

Apele menajere vor fi preluate de caminele de canalizare menajera si vor fi 

transportate prin intermediul unei retele de canalizare exterioara realizata din tuburi de 

scurgere tip PVC, catre reteaua de canalizare stradala. 

6.5 INSTALATIA INTERIOARA DE CANALIZARE PLUVIALA 

Apele meteorice de pe învelitoarea cladirii, sunt colectate prin intermediul 

sistemului jgheab - burlan, la cota trotuarului si de aici prin sistematizare pe verticala in 

zona. 


