
I para przewodów instalacji 
alarmowej w położeniu 10°° i 14°°

       Przewód alarmowy - OCYNOWANY

            Przewód alarmowy - MIEDZIANY

Długość instalacji alarmowej

OZNACZENIA:

      Projektowana instalacja alarmowa

Taśma papierowa Łącznik zaciskowy

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

PRZEWODÓW W MUFIE

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

Skala:  -

UWAGA:

1. Rury w wykopie należy układać tak, aby przewód ocynowany (biały) był zawsze po prawej stronie, patrząc
w kierunku przepływu od źródła ciepła - zgodnie ze schematem instalacji alarmowej.

2. Rury i elementy preizolowane średnic ujętych w niniejszym opracowaniu muszą być wyposażone w jedną parę
przewodów instalacji alarmowej, usytuowanych w pozycji: I para - 10:00 i 14:00 na tarczy zegara.

3. Przewody instalacji alarmowej w pomieszczeniach węzłów wyprowadzić na zewnątrz końcówek
termokurczliwych w koszulkach i wprowadzić do puszki hermetycznej o stopniu szczelności IP 56.

4. Do rurociągów przyspawać płaskownik stalowy z zamontowaną w/w puszką hermetyczną
5. Wytyczne dotyczące przewodów instalacji alarmowej  usytuowanych w pozycji: 10:00 i 14:00 na tarczy zegara:

a) przewody instalacji alarmowej należy:
- zapętlić pod końcówkami termokurczliwymi w proj. studzienkach: Sodp.1, Sodp.2, Sodp.3, Sodp.4,
Sodw.1, Sodw.2 oraz Sodw.4.
- zapętlić pod mufami w miejscu połączenia z istniejącą siecią preizolowaną w punktach "A" i "C",
- zapętlić pod mufami końcowymi (MK),
- w przyłączanych budynkach wykonać zgodnie z rys. szczegółowymi (patrz powyżej).

6. Instalację alarmową należy podzielić na dwie pętle:
- I pętla - umożliwi pomiar instalacji alarmowej projektowanych przyłączy do budynków mieszkalnych
wielorodzinnych nr 37, 38, 39, 40, 41 w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie.
Pomiar będzie odbywał się w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku nr 37.
- II pętla - umożliwi pomiar instalacji alarmowej projektowanych przyłączy do budynków mieszkalnych
wielorodzinnych nr 42, 43,  44, 45 w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie.
Pomiar będzie odbywał się w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku nr 45.

7. Podczas montażu notować długość poszczególnych rurociągów oraz lokalizację muf.
8. Wykonać pomiary końcowe instalacji alarmowej, a wyniki zanotować w tabeli:

- po zakończeniu montażu (przed zasypaniem rurociągu), 
- po uruchomieniu rurociągu.

9. Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie powykonawczego schematu instalacji alarmowej
w charakterystycznych punktach.

10. W przypadku stwierdzenia podczas pomiarów zawilgocenia wstrzymać roboty i o tym fakcie poinformować
inwestora i projektanta.








































