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El-installationer

Eltavlen er placereti teknikskabet,og de enkeltesikringsgrupperog
relreerer tilgrngelige ved at vippe lflgerneop. Sikringerneer
smeltesikringer,der skal srttes nye i af sammetype ved udfald. Ved
gentagende
udfald kontaktesautoriseretelinstallatsr.
i allevrerelser.
Der er opsatstik for antenneog telefonforbindelse
Lejlighederneer tilkoblet TDC Kabel TV, sevedlagtebrochure.I
teknikskaber der opsatfordeler,detteer forberedtfor internetforbindelse,
sefolder fra TDC KabelTV WebSpeed.
For indstillingaf TV kanalersevedlagteprogramnagle.
Pi badevrerelser
er dermulighedfor ekstralamperphvng over spejl.
I kskken er transformerentil spotsplaceretbag det midtersteoverskabI
emhretteskabet
Elmfllerener placeretteknikrumpe trappen.Elmilerne er markeretmed
tilhsrsforhold. Strsmforbrugfra pulterrumbliver mfllt pfl
lejlighedsmilerenog sikringentil pultemrmmetsidderi denenkelte
lejlighedstavle.
Preretil spotsi lofter er af typenGU 10-40"50 watt 230volt hvorimod
spotsunderkskkenskabebrugerlawolts halogen10watt stiftprere.Det
anbefalesat der ved udskiftninganvendessammetype lyskilde.Vrer
opmrerksomph, athvis man ikke skifter halogenspotsnir de er sprunget,
nedsretterman levetidenfor de ovrigespotsi sammeinstallation
vrsentligt.
i lejligheden.
Der er vedlagten tegningoverelinstallationerne
Der er opsatrogmelderi lejligheden.Rogmelderforsynesfra 230V
installation,samtet batteritil backup.Sevedlagtebygningsdelskort.
er automatisk,og betjenesmedudleveret
Porteni parkeringskrelderen
fi ernbetjening. Se vedlagtebygningsdelskort.
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SPECIFIKATION
rum.Placering
i terransamti bygningens
Omfangog lokalisering. Derer udfortbelysningsanlag

ELterranplan,
fremgiraf landskabsarkitektens
af armaturer
fremgAraf ELloftplan.
Armaturtyper
samtarkitektens
lysinstallationer,
armaturfortegnelse.

Entreprenor:

15,2900Hellerup,
A/S,Teknik,TuborgHavnevej
NCCConstruction
tlf. 39103910vrnrwtrr.ncc.dk

Leverandor:

SV
6, 2450Kobenhavn
PhilipsDanmarkA/S,Frederikskaj

/ type:
Materiale

somPhilips,
farve
udfsrtmedlyskilde
er belysningsanlagget
Generelt
vedudskiftning.
anvendt
830.Sammetypeanbefales
tegningBC(63)9.01
til armaturlisten
Armaturer
er levereti henhold

!

IndbygningsAr:

2007

DRIFTOPLYSNINGER
20 Ar.
levetid:
Forventet
Eftersynog vedl.interval: 3 mdr/1ir
iul2008
1. gang:
Eftersyn

VEDLIGEHOLDELSE
med
er detvigtigtat opsattearmaturer
af armaturer
Eftersynog vedligehold: Ved udskiftning
lsva
rende
data/ydeevne.
ti
- se armaturlisten
Armaturlyskilder
1 Ar
Lysror:3 mAneder - Armaturer:
Eftersynsinterval:
md det anbefales,
at
er udfsrtmedlysrorsarmaturer,
Hvorbelysningen
pi eengang,idetderellervil kunneiagttages
allerar i et rumudskiftes
fra nyeog gamlerar,hvilketvil giveanledning
i lysudsendelsen
forskelle
belysning.
til en uensartet
jvf.skema.Levetiden
er dog
levetid
Lyskilder
haren gennemsnitlig
Dennelevetider angivetud
afhangigaf, hvortit de tandesog slukkes.
fra en brandetidpd ca. 3 timerpr.tanding.En korterebrandetidpr.
levetid,
mensen forogelse
af brandetiden
tendingnedsatterlyskildens
levetid.
tilsvarende
ogerlyskildens
spotsndrde er
Ver opmarksomp6,at hvisikkemanskifterhalogen
for de ovrigespotsi samme
nedsattermanlevetiden
sprunget,
vastenligt.
installation
holdesrene.
Belysningsarmaturerne
skalaf hensyntil lysudbyttet
\/'

skaldet yderligereanbefales
For at opnd den bedstmuligelysudsendelse
at rengarelysrorenejavnligt.
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levetid.
af hensyntil armaturets
skaderog ridser bsr udbedres
Eventuelle
snart
si
ud-skiftes
o.s.v.
reflektorer
Defektedele,somafskarmninger,
opdages.
defekterne
atsr.
af aut.el-install
bsr foretages
Udbedring/udskiftning
kapitel62 (driftog
til Starkstromsbekendtgorelsen,
I ovrigthenvises
af installationer).
vedligeholdelse
EfterbrandetidpA 100timerregnesrareneat vare indbrendteog
er faldettil ca.B0o/o
settes da til 100%.Ndrlysudsendelse
lysudsendelse
udskiftes.
lyskilderne
bar
vardi,
af denoprindelige
det samtidigat
anbefales
af lysrorene
medudskiftning
I forbindelse
(startere).
af alleglimtandere
foretageudskiftning
er sAledes:
belysningsanlag
for det projekterede
Forudsatningen
generelt,nir de udbrendes.Ved udbrandterar
udskiftes
Lyskilder
armatur,evt.i helelokalet.
samtligerar i det pAgaldende
udskiftes
en gang
dogminimum
armaturer,
reng@res
af lyskilder
Vedudskiftning
siderog bundafvaskesmedmild
indvendige
hvertandetdr.Armaturernes
kan
medblad,tor klud.Rengoring
Eftertsrres
sabe (opvaskemiddel).
foretagesaf rengoringspersonalet.
HENVISNINGER
inger:
Producentoplysn
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