Megjegyzés:
Névleges feszültség: 400/230 V
Frekvencia: 50 Hz
Érintésvédelem: Nullázás - TN-S rendszer kiépítésével
A lépcsőház világítás vezérlése lépcsőházi impulzus relével történik, amit
nyomóbombbal lehet müködésbe hozni. A normál világítási hálózaton kivül kiépítésre
kerül egy vészvilágító rendszer is amely a villamos hálózat kimaradása után a biztonsági
világítást biztosítja a közlekedési utakon. A biztonsági lámpatestek teljesítménye
legalább 8 W és saját akumlátorral rendelkeznek, amely legalább 1 órán át tudja
müködtetni a lámpát.
Védőcsővek:
A vezetékeket műanyag védőcsőbe kell helyezni.
Javasolt típus: SYMALEN hajlékony lépés álló védőcső
Védőcső elhelyezés és kötésdobozok:
A védőcsővek nagy része a szint mennyezetében kerül elhelyezésre.
A védőcső szereléshez Kaiser típusú betonba és téglafalba építhető dobozokat kell
alkalmazni.
Két áramkör kötéséhez - Kaiser 60 mm átmérőjű dobozt kell alkalamzni, míg több
áramkör kötéséhez 128x128 mm-es elágazó dobozt.
Vezetékezés:
Világítási áramköröket egységesen egyerű tömör HO7V-U típusú 1x1,5 mm2 vezetékkel
kell megszerelni.
Helyiség áramköröket HO7V-U típusú 1x2,5 mm2 vezetékkel kell megszerelni.
Egy dugaszoló aljzat beköthető HO7V-U típusú 1x1,5 mm2 keresztmetszetű vezetékkel
de két dugaszoló aljzat már csak 1x2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékkel köthető be.
Lakásfütőkészülék megtáplálása:
A betervezett központi lakásfütő készülékeket villamossan megtápláljuk a helyiség
áramköréről.
Szellőzés:
A Fürdő és WC-be ki állást terveztünk az elszívó ventilátor részére a helyiség
áramkörréről és világításáról, míg a konyhában a tűzhely fölött biztosítunk villamos
csatlakozást az elszívó részére (dugaljt kell felszerelni).
Villamos tűzhely:
A villamos tűzhely a lakás főelosztójából egy külön önálló három fázisú áramkört kap
(Mkh 5x2,5 mm2 Cu).
Kaputelefon rendszer:
Választott kaputelefon rendszer: Codefon Kft.
Típus: 111s (falba süllyesztett)
A földszinti elosztóból villamos megtáplálást kap a
tápegység doboz amiből 2x1 mm2 keresztmetszetű hajlékony vezetékkel kell
megtáplálni.
A lakás készülékeket párhuzamossan kell bekötni ügyelve a helyes polarításra
(vezetékezés 2x1 mm2 hajlékony rézzel). A lakás készülékre kerül rákötésre a bejárati
csengő nyomógomb is mivel a lakás készülék el tudja látni azt.
Kábel TV
A pincei elosztóból a lakások főelosztója mellett elhelyezésre kerülő elosztó dobozba 1 db
RG6-os TV kábelt kell kiépíteni.
A vezetéket egy 200x200 mm-es elosztódobozban kell fogadni az elektromos elosztó
mellett.
A lakásokban elhelyezésre kerülő TV aljzatok végpontiaknak kell lenniük!
A lakásban elhelyezett TV aljzatokat külön - külön 1 - 1 db RG6-os TV vezetékkel kell
levezetékelni (csillag pontossan). A vezeték befűzése érdekében minden iránytörésnél el
kell helyezni kötésdobozt.
Telefon
A pincei elosztóból a lakások főelosztója mellett elhelyezésre kerülő elosztó dobozba 1 db
UTP Cat 6.-os informatikai vezetéket kell kiépíteni. A vezetéket egy 200x200 mm-es
elosztódobozban kell fogadni az elektromos elosztó mellett.
A lakásokban elhelyezésre kerülő Telefon aljzatokat külön - külön kell levezetékelni az
elosztó dobozhoz egy - egy UTP Cat 6.-os vezetékkel (csillag pontossan).
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