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proj. zasilanie instalacji c.o.

w części mieszkaniowej

2xDN40

rozdzielnia

elektryczna

kotłowni RK

do instalacji

uziemienia budynku

bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4 mm

- mocowana około 0,2 m nad posadzką

na uchwytach osadzonych w ścianach

bocznych

szyna wyrównawcza

osadzona 0,3 m nad

posadzką pod rozdzielnią

400/230V RK

UWAGA:

1. Połączenia rurociągów z uziemieniem wykonać następująco :

- rurę opasać taśmą TU-1 odpowiedniej długości

- taśmę zacisnąć na rurociągu przy pomocy zacisku ZT1

- do taśmy dołączyć przewód LgY 16 mm k. żółtozielony

- na wolnym końcu przewodu LgY 16 zacisnąć końcówką kablową KM16/6 i przykręcić ja śrubą

ocynkowaną do płaskownika Fe/Zn 25 x 3

2. Instalację połączeń wyrównawczych należy połączyć z :

- uziomem otokowym budynku , płaskownikiem Fe/Zn 25 x 3

- z szyną wyrównawczą, płaskownikiem Fe/Zn 25 x 3

3. Do projektowanej instalacji połączeń wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe obudowy

urządzeń technologicznych, rurociągi, sieci CO,CWU, wody zimnej oraz zacisk PE szafki

4. Po wykonaniu instalacji wykonać wymagane przepisani pomiary, a w szczególności pomiar skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej

UWAGI MONTAŻOWE:

1.Oprawy oświetlenia podstawowego zwieszone ze stropu 1 - 1,5 m. Lokalizacje opraw uszczegółowić przy

montażu

2. Oprawy oświetlenia ewakuacji - mocowanIe oraz lokalizacje opraw ustalić przy montażu. Oprawa bez

piktogramu , na obudowie oprawy nanieść pasek koloru żółtego o szerokości 3 cm.

3. Przewody oświetlenia prowadzone po ścianie w korytku plastikowym LS12 x 12

4. Przewody sterownicze i zasilające w korytku plastikowym LS35 x 18

5. Wyłączniki typu na tynkowego WNt 100Y mocowany 1,4 m nad posadzką

6. Przewody prowadzone po scianie w korytku plastikowym LS 15 x 10

7. Przewody zasilajace rozdzielnie prowadzone po murze na uchwytach

8. Przewody do szyny wyrównawczej prowadzone w korytku LS 15 x 10
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przycisk awaryjnego

wyłączenia prądu

centralka detektora

gazu i sterowania zaworem

MAG-3

proj. czujnik gazu

DEX na stropie

kotłowni
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syrena alarmowa

WLZ z rozdzielni

głównej budynku

corematic


