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Projektowany pierścień wyrównawczy prowadzony

na wys. ok 0,3m od poziomu posadzki

Projektowane uziemienie

wyprowadzone na zewnątrz

prowadzone na dnie wykopu

kablowego z liniami zasil urządz.

technologiczne. Przejście

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.

Połączyć z ist. uziemieniem budnku

Proj. koryta kablowe

prowadzone po ścianie
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UWAGA:
- instalację wykonać natynkowo przewodami na napięcie 750V,
prowadzonymi w korytach kablowych i rurach/kanałach
elektroinstalacyjnych,
- przewody należy układać po liniach pionowych i poziomych,
- miejsce doprowadzenia przewodów do urządzeń stałych
ustalić na budowie,
- przejścia na zewnętrz budynku wykonać poprzez przepusty
szczelne,
- wykonać połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu węzła z
wykorzystaniem  projektowanej bednarki St/Zn 30x3,5mm oraz
szyn wyrównawczych, rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczać wartości R<10Ω, połączyć z proj. uziemieniem,
- bednarkę w pomieszczeniu prowadzić po ścianie na
wysokości 0,3-0,5m od poziomu posadzki,
- stalowe rury uziemić z wykorzystaniem opasek obejmowych i
przewodu Lyżo 6mm,
- miejsca kolizyjne powstałe na budowie rozwiązywać w
porozumieniu z wyk. pozostałych branż,
- instalacje wykonać w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym, również w odniesieniu do szczegółów, które nie
zostały ujęte w nieniejszej dokumentacji,
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LEGENDA:
- proj. bednarka stalowa ocynkowana St/Zn 30x3,5mm,

- szyna wyrównawcza,

 - trasa kablowa z wykorzystaniem białych sztywnych rur
elektroinstalacyjnych PCV o odporności 750N,

 - proj. trasa kablowa z wykorzystaniem metalowych koryt
kablowych 100x35mm,
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