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LEGENDA:
 - kablowe linie zasilające typu YKY (przekroje zgodnie ze schematami),

 - linia kablowa zasilania ośw. terenu typu YKY 3x2,5mm,

 - proj. przewód komunikacyjny ModBus (wg standardu dostawcy),

 - proj. rura ochronna,

 - proj. uziemienie ochronne z bednarki St/Zn 30x4mm,

 - proj. uziemienie pionowe 4,5m miedziowane,

 - proj. gniazdo 230V, 16A, IP66 do zast. zewnętrznych,

 - proj. złącze kablowe zasilania urządzeń kotłowych z wyłączeniem 
pożarowym,

 - proj. naświetlacz LED 3000lm, symatryczne, IP65, IK09, 4000K, 25W, szkło 
hartowane pryzmatyczne, odlew aluminium, montaż na wysokości ok 4-5m

RK+WGP

UWAGA:
- Rozdzielnię kotłowni zasilić z rozdzielni węzła ciepła, kabel zasilający i komunikacyjny prowadzić razem z rurami ciepłowniczymi, 
zachować stosowne odstępy, 
- W terenie zielonym linie kablowe układać w gruncie zgodnie z normą N-SEP-E 004 na głębokości min. 0,6-0,7m, od poziomu gruntu,
- Wszystkie miejsca kolizyjne powstałe na budowie, rozwiązywać na budowie. Na skrzyżowaniu linii kablowych z ist. i proj. infrastrukturą 
podziemną jak również pod drogami i placami zabudować rury ochronne RHDPE a na ich końcach dławice czopowe EK,
- Równolegle z liniami kablowymi na dnie wykopu kablowego prowadzić bednarkę stalową St/Zn 30x4mm, łącząc ją do zacisku 
ochronnego konstrukcji urządzeń, konstrukcji wsporczych, do inst. uziomowej przyłączyć wszystkie metalowe elementy obiektu,
- Oświetlenie terenu realizować z wykorzystaniem naświetlaczy LED montowanych na wysokości ok 4-5m od poziomu terenu, na 
istniejących elewacjach budynków, sterowanie poprzez zegar astronomiczny z RG, 
- Wejścia do budynków uszczelnić przed przedostaniem się wilgoci, stosować przepusty szczelne, 
- Na zewnątrz stosować kable dopuszczone do układania w ziemi odporne na działania warunków atmosferycznych i promienie UV,  
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