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UWAGA:
- zasilanie węzła ciepła wykonać z ist. RG szkoły zlok. na końcu korytarza
budynku, poprzez rozdzielnię wyłączenia pożarowego, umieszczonej przy
drzwiach wejściowych do węzła. W RG zabudować rozłącznik
bezpiecznikowy z bezpieczikami 32A,
- dopuszcza się inną lokalizację łączników, gniazd i wypustów zasil. po
uzgodnieniu z inwestorem oraz ustalonej aranżacji wnętrz,
- oprawy oświetleniowe montować nastropowo,
- oprawy awaryjne kierunkowe wyposażyć w odpowiednie piktogramy
stosownie do miejsca montażu,
- oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej,
- instalację wykonać natynkowo przewodami na napięcie 750V,
prowadzonymi w trasach kablowych i rurach/kanałach
elektroinstalacyjnych,
- przewody należy układać po liniach pionowych i poziomych,
- przewody łączyć bezpośrednio pod osprzętem, stosować osprzęt
natynkowy o IP min 54, montowany na wysokosci 1-1,2m od poziomu
posadzki,
- miejsce doprowadzenia przewodów do urządzeń stałych ustalić na
budowie,
- przejścia na zewnętrz budynku wykonać poprzez przepusty szczelne,
- 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:
 - gniazdo pojedyncze natynkowe bryzgoszczelne IP55, 16A, 250V,

 - wypust kablowy 230/400V do podłączenia urządzenia elektrycznego,

 - łącznik jednobiegunowy natynkowy bryzgoszczelny IP55, 10A, 250V,

 - p.pożarowy wyłącznik prądu, obudowa p/t, IP65,

 - tablica bezpiecznikowa węzła ciepła,

 - tablica automatyki (w zakresie dostawcy kotłów i pomp),

 - adres, numer obwodu/przyłączenia w tablicy bezpiecznikowej,

 - oprawa oświetleniowa LED, IP65, IK05, Ra>80, T=4000K; strumień po
przejściu przez zespół optyczny = 3300lm; pobór mocy: 23W; montaż
nastropowy; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, 1x36W,

 - oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 7,5W, T=6000K, czas autonomii 1h,
z funkcją autotest, strumień 800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA,
zakres pracy: -20°C ÷ +50°C,  II kl. izolacji,
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