
Standard wykonania

Opis 

I ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

A 
ROBOTY ELEKTRYCZNE  BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY  ULICA 

WĄSKA  w Radomiu.

1 Rozdzielnice główne NN i tablice rozdzielcze

1.1 Główny wyłącznik prądu 

1.2 tablica główna, licznikowa,administracyjna i inne

1.3 Tablice mieszkaniowe TM

2 Kable i przewody wraz rurkami inst.

2.1 WLZ od złącza kablowego do TG

2.2 linie zasilające lokale mieszkaniowe

2.3 Linia zasilajaca dla kuchni elektrycznej zakonczona puszką.

2.4 instalacja wewnetrzna mieszkaniowa 

2.5 instalacja klatek schodowych

2.6 instalacje w pomieszczeniach technicznych z zasileniem urządzeń

2.7 linia zasilajaca  windę osobową

2.8 linie zasilające elektrozaczepy w drzwiach wejściowych, domofony  itp.

3. 
Osprzęt do instalacji siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych

3.1 Wyłącznik główny 

3.2 Łączniki dwubiegunowe pomieszczenia techniczne 

3.3 Gniazda wtyczkowe bryzgoszcelne  w pomieszczeniach technicznych 

3.4 Dzwonki + łącznik przyciskowy do dzwonka do mieszkań

3.5 Puszki w mieszkaniach i częściach ogólnych 

3.6 Kostka łaczeniowa na wypustach oswietleniowych w mieszkaniach 

3.7 Wentylatory łazienkowe w mieszkaniach 

4. Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła części ogolne

4.1 Oprawy oswietleniowe klatek schodowych  z czujnikiem ruchu.

4.2 Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych 

4.3
Oprawy oświetleniowe nad wejsciem do budunku sterowwane na czujnik 

ruchu i zmierzchowy,

4.4
Oprawy oświetleniowe w lokalach mieszkalnych do wykonania   we własnym 

zakresie przez Nabywcę 

5. Instalacja uziemiająca i odgromowa

5.1 Instalacja uziemiająca 

5.2 Instalacja odgromowa

6 Prace pomiarowo - kontrolne

6.1 Pomiary instalacji wewnetrznych

6.2 Pomiar instalacji odgromowej

7 Instalacja domofonowa do lokali mieszkalnych

7.1 Moduł rozmówno - wywoławczy

7.2 Unifon

7.3 Elektrorygiel

7.4 Oprzewodowanie

8

Instalacja Telewizyjna i Internetowa Firm zewnętrznych VECTRA, 

TRONIC, ORANGE - dostawa sygnału i uruchomienie po podpisaniu 

umow z operatorem

8.1 Puszka elektroinstalacyjna p/t ewentualnie z gniazdem abonenckim 

8.2 Oprzewodowanie

9
Instalacja telewizyjna satelitarna  + naziemna cyfrowa w lokalach 

mieszkalnych 

9.1 Puszka elektroinstalacyjna p/t, gniazdo abonenckie 

9.2 Oprzewodowanie, anteny,

B Roboty elektryczne zewnętrzne 

2 Monitoring terenu przy budynku.

2.1 kabel 

2.2 kamery obrotowe + stacjonarne



2.3 rejestrator 


