
a) b)

c)

Příloha č. 1

               Zobrazení rozložení tlaku

               a) Uložení v trubce s kabely do trojúhelníku

               b) Volné uložení ve vzduchu s kabely do trojúhelníku

               c) Uložení v kabelovém žlabu s kabely do trojúhelníku



a) b)

c)

Příloha č. 2

               Zobrazení rozložení tlaku

               a) Uložení v trubce s volnými kabely

               b) Volné uložení ve vzduchu se souosými kabely

               c) Uložení v kabelovém žlabu se souosými kabely



a) b)

c)

Příloha č. 3

               Zobrazení rozložení teploty

               a) Uložení v trubce s kabely do trojúhelníku

               b) Volné uložení ve vzduchu s kabely do trojúhelníku

               c) Uložení v kabelovém žlabu s kabely do trojúhelníku



a) b)

c)

Příloha č. 4

               Zobrazení rozložení teploty

               a) Uložení v trubce s volnými kabely

               b) Volné uložení ve vzduchu se souosými kabely

               c) Uložení v kabelovém žlabu se souosými kabely



a) b)

c)

Příloha č. 5

               Zobrazení rozložení rychlosti proudění (kontury)

               a) Uložení v trubce s kabely do trojúhelníku

               b) Volné uložení ve vzduchu s kabely do trojúhelníku

               c) Uložení v kabelovém žlabu s kabely do trojúhelníku



a) b)

c)

Příloha č. 6

               Zobrazení rozložení rychlosti proudění (kontury)

               a) Uložení v trubce s volnými kabely

               b) Volné uložení ve vzduchu se souosými kabely

               c) Uložení v kabelovém žlabu se souosými kabely



a) b)

c)

Příloha č. 7

               Zobrazení rozložení koeficientu přestupu tepla

               a) Uložení v trubce s kabely do trojúhelníku

               b) Volné uložení ve vzduchu s kabely do trojúhelníku

               c) Uložení v kabelovém žlabu s kabely do trojúhelníku



a) b)

c)

Příloha č. 8

               Zobrazení rozložení koeficientu přestupu tepla

               a) Uložení v trubce s volnými kabely

               b) Volné uložení ve vzduchu se souosými kabely

               c) Uložení v kabelovém žlabu se souosými kabely



a) b)

c)

Příloha č. 9

               Zobrazení rozložení rychlosti proudění (vektorově)

               a) Uložení v trubce s kabely do trojúhelníku

               b) Volné uložení ve vzduchu s kabely do trojúhelníku

               c) Uložení v kabelovém žlabu s kabely do trojúhelníku



a) b)

c)

Příloha č. 10

               Zobrazení rozložení rychlosti proudění (vektorově)

               a) Uložení v trubce s volnými kabely

               b) Volné uložení ve vzduchu se souosými kabely

               c) Uložení v kabelovém žlabu se souosými kabely


