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DS 432/Till. 1:2012 Norm for afløbsinstallationer Hent PDF Forlaget skriver: Denne norm, DS 432/tillæg 1
gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand,

regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og
til nedsivning.Normen gælder for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb,
overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere. Normen gælder såvel for nye

installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Reparation af ledninger og mindre
ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan også udføres

med materiel og metoder, der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens
udførelsestidspunkt. Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen. De overordnede krav i punkt

2 gælder for alle typer af afløbsinstallationer, herunder de i punkt 8 anførte særlige afløbsinstallationer.
Kravene og anvisningerne i kapitlerne 3-7 sigter primært på afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i

Danmark. Der er således tale om gravitationssystemer, hvor begrænsning af tryk-svingninger sker ved
lufttilførsel gennem de vandførende ledninger, fx fra eventuelle udluftninger. Vedrørende drænsystemer

henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker. Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-
ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

 

Forlaget skriver: Denne norm, DS 432/tillæg 1 gælder for
afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til
bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan
ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og

til nedsivning.Normen gælder for afløbsinstallationer for
møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb

fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og
tilføjelser i eksisterende anlæg. Reparation af ledninger og mindre
ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer,
apparater, beholdere mv. kan også udføres med materiel og metoder,
der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens

udførelsestidspunkt. Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet
af normen. De overordnede krav i punkt 2 gælder for alle typer af

afløbsinstallationer, herunder de i punkt 8 anførte særlige
afløbsinstallationer. Kravene og anvisningerne i kapitlerne 3-7 sigter

primært på afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i
Danmark. Der er således tale om gravitationssystemer, hvor

begrænsning af tryk-svingninger sker ved lufttilførsel gennem de
vandførende ledninger, fx fra eventuelle udluftninger. Vedrørende
drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker.

Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-
ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering

af ledningsanlæg i jord.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=DS 432/Till. 1:2012 Norm for afløbsinstallationer&s=dkbooks

