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Gniazda do podłączenia
zegara treningowego
na wysokości 230 cm

projekt wnętrz

architektura

Obiekt:
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Numer rysunku:

Skala:
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Podpis:
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Wypust pod neon (łącznik przy recepcji siłowni)
UWAGA: W przestrzeni nad sufitem podwieszonym
należy umieścić transformator do neonu

LEGENDA:

Gniazda istniejące2

2 Gniazda do wykonania przy recepcji
(wys. jak istniejące)

Kinkiet do wykonania

Wypust elektryczny do wykonania do podłączenia
neonu
UWAGA: W przestrzeni nad sufitem podwieszonym
należy umieścić transformator do neonu
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Włączniki istniejące

Włączniki nowe

Kinkiet - Lampa ścienna wykonana z rur metalowych,
w formie rozgałęziającej się instalacji, w rdzawym lub
miedzianym kolorze, z miejscem na conajmniej 5 żarówek.
Jako źródła światła należy zamontować żarówki
dekoracyjne, tzw. żarówki Edisona.
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2 Gniazda do wykonania do TV
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2 Gniazda do wykonania do maszyn (wys. ok. 30 cm, tj. należy
wykonać na tej samej wysokości co istniejące)

h=230

Sterownik szafkowy z czytnikiem -
montaż wewnątrz szafki

Sterownik szafkowy z czytnikiem -
montaż wewnątrz szafki

UWAGA - Wszystkie urządzenia zamontowane w sali
siłowni i korytarzu takie jak kamery, czujniki, głośniki itd.
pozostają bez zmian. Urządzenia te oraz osprzęt
elektryczny należy zdemontować lub zabezpieczyć
przed uszkodzeniami i zabrudzeniami na czas robót, a
następnie zamontować z tym samym miejscu.
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Gniazda do przesunięcia

Szafa rack do przesunięcia

Szafa rack

Gniazda do przesunięcia
na wys. 180 cm (do TV)

W celu podłączenia systemu
otwierania szafek nalezy poprowadzić
kable sieciowe do serwerowni w
przestrzeni sufitu podwieszonego.

Do szafek należy doprowadzić
zasilanie. Aby nie naruszyć istniejących
płytek kabel zasilający można
poprowadzić wraz z kablem sieciowym
z serwerowni w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Gniazdo do zaślepienia
(gniazdo za lustem)
Gniazda do zaślepienia
(gniazda za lustem)
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UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic
wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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RZUT - WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Skala 1:50


