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 Dotais elektroapgādes shēma izstrādāta  pirmskolas izglītības iestādes
" Gundega" vienkāršotā renovācija Lāčplēša ielā 7, Koknesē, saskaņā ar pasūtītāja
un citu inženier tīklu projektētāju norādījumiem.
Shēmā tiek risināta jaunas iekšējas elektroinstalācijas izbūve,
ēkas zibensaizsardzība, sazemējums.
Veicot montāžas darbus ir jāievēro:
1. Elektroietaises metāliskās daļas , kuras normāli neatrodās zem sprieguma , bet
izolācijas bojājuma rezultātā var zem tā nokļūt, attiecīgi saemēt un sanullēt
atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos dokumentos izvirzītajām prasībām;
2. Projektējamos apgaismojuma ķermeņus montēt pie griestiem, griestos un
sienām.
3. Spēka projektējamos el. kabeļus, kurus montē zem grīdas, pa koka, metāla
konstrukcijām, ievērt plastmasas, TXM-M tipa, caurulēs.
4. Apgaismojuma vadības slēdžus montēt 1.7 m augstumā, personāla telpās 1.0m,
el. rozetes 1.7m, personāla telpās 0.3m augstumā no grīdas līmeņa.
5. Esošos apgaismojuma ķermeņus, kuri ir tehniski ekspluotējami, izmantot
apgaismojuma montāžai.
6. Āra apgaismojumu montēt ar kontaktoru  caur krēslas slēdzi.
7. Montāžas un ekspluatācijas darbus veikt sertificētiem speciālistiem un saskaņā
ar pastāvošajām normām un noteikumiem.
8. Objekta el. instalācijas montāžas speciālistiem pieslēgt visas nepieciešamās
elekltroiekārtas pie sprieguma.
9. Sadalni GS sazemēt, Rz jābūt 10 omiem.
10. Pasūtītājam ja nepieciešams griezsties pie AS sadales tīkla par jaudas
palielināšanu.
11. Jaunizbūvētās elektroinstalācijas el. sadaļu shēmojumu un sadalījumu pa
grupām, risināt montāžas laikā.
12. Projektējamajā objektā ir divi el. ievadi un divas komerc uzskaites, līdz ar to
sadalīt šā objekta jaunizbūvēto el. instalāciju attiecīgi aptuveni divās
proporcionālās daļās.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

 Elektroietaišu ierīkošanas noteikumi.

 "Būvprojekta saturs un noformēšana".

LR likums " Būvniecības likums ".
LR MK noteikumi Nr.112
 " Vispārējie būvnoteikumi ".
LR MK noteikumi Nr.1069"Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".

LR likums "Aizsargjoslu likums"

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

1 stāva apgaismojuma tīkla plāns
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EL-6

EL-7

2 stāva apgaismojuma tīkla plāns

1 stāva el. rozešu un spēka tīkla plāns

2 stāva el. rozešu un spēka tīkla plāns

EL-9 Materiālu specifikācija

EL-8

Pagrabstāva el. apgādes   tīkla plāns

Jumta vent. iekārtu pieslēguma tīkla plāns

Zibens aizsardzības tīkla plāns

Luminiscētais  gaismeklis   2 * 28W 230V pie griestiem ar polikarbonātu IP20 
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Projektējamā El. sadalneS1

Divvietīgā virsapm.rozete ar PE  IP 44
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vienkāršotā renovācija  Koknesē, Lačplēša ielā 7
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D.Lamberts

VISPĀRĪGO RĀDĪTĀJU LAPA

D.Lamberts

9


