
Standard wykonania

Opis 

I ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

A 
ROBOTY ELEKTRYCZNE  BUDYNEK MIESZKALNY "ZIMA" C  OSIEDLE "CZTERY PORY 

ROKU" ULICA WARSZTATOWA  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 zakończona puszką.

2.4 instalacja wewnętrzna mieszkaniowa 

2.5 instalacja klatek schodowych

2.6 instalacje w pomieszczeniach technicznych z zasileniem urządzeń

2.7 linie zasilajace  windy osobowe

2.8 linie zasilające  urządzenia wentylacyjne 

2.9 linie zasilające bramy, wentylatory, drzwi wejściowe, klapy dymowe itp..

3. 
Osprzęt do instalacji siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych

3.1 Wyłącznik główny 

3.2 Łączniki dwubiegunowe pomieszczenia techniczne 

3.3 Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne  w pomieszczeniach technicznych 

3.4 Dzwonki + łącznik przyciskowy do dzwonka do mieszkań

3.5 Puszki w mieszkaniach i częściach ogólnych 

3.6 Kostka łączeniowa na wypustach oswietleniowych w mieszkaniach 

3.7 Wentylatory łazienkowe w mieszkaniach - dostawa i montaż przez Nabywcę.

4. Oprawy oświetleniowe ze źródłami światła części ogolne

4.1 Oprawy oswietleniowe klatek schodwych  z czujnikiem ruchu i zmierzchowym.

4.2 Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych .

4.3 Oprawy oświetleniowe na parkingu podziemnym, itp. wraz ze sterowaniem w garazu podziemnym, 

4.4 Oprawy oświetleniowe nad wejściem do budunku sterowane  czujnikiem ruchu i zmierzchowym,

4.5
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 Telefoniczna i Internetowa kablowa  -  w lokalach mieszkalnych

8.1 Puszka elektroinstalacyjna p/t  + gniazda operatorów komercyjnych 

8.2 Oprzewodowanie

9 Instalacja telewizyjna satelitarna + naziemna cyfrowa w lokalach mieszkalnych 

9.1 Puszka elektroinstalacyjna p/t  



9.2 Oprzewodowanie

9.3 Anteny na dachu 

9.4 Bez dostawy i montazu dekodera.

10 Oświetlenie terenu

10.1 Kable i przewody

10.2 Słupy oświetleniowe z oprawami i źródłem światła

10.3 Pomiary

10.4 Podświetlany element symbolizujacy ZIMĘ na elewacji budynku,

11
przyłacza  teletechniczne operatorów komercyjnych wprowadzone do budynku i rozdzielni 

teletechnicznych mieszkaniowych 
12 Monitoring terenu przy budynku oraz parkingu podziemnego.

12.1 kabel 

12.2 kamery obrotowe + stacjonarne

12.3 rejestrator 


