Załącznik do specyfikacji technicznej
ZESTAWIENIE ROBÓT MODERNIZACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PRZEDSZKOLA nr 7 w USTRONIU
Rzeczowy zakres prac modernizacyjnych - PARTER
Lp Nazwa pomieszczenia
1

Wejście główne do budynku (20)

2

Wejście do zaplecza kuchennego

Zamontować oprawę oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonać połączenie przycisku z głównym pożarowym wyłącznikiem prądu
Zamontować kasetę zewnętrzną domofonu
Zamontować kasetę domofonową i oprawę oświetlenia awaryjnego. Wykonać oprzewodowanie instal.domofonowej
oraz ośw.ewakuacyjnego. Zdemontować korytka instalacyjne a oprzewodowanie natynkowe ukryć pod tynkiem.

3

Holl przy wejściu głównym (19)

Wymienić oprawy oświetleniowe. Wymienić rozdzielnicę główną TG pozostawiając półpośredni układ pomiarowy bez zmian

4

Biuro Dyrektora (7)

Nad biurkiem wymienić oprawę na 3-świetlówkową LED. Pod biurkirm zamontować 2 podwójne gniazda RJ45 i 3 podwójne

Zamontować w drzwiach wejściowych elektrozamek. Zdemontować korytka instalacyjne a oprzewodowanie natynkowe ukryć pod tynkiem.
gniazda 230V. Uporządkować linie sygnałowe monitoringu wizyjnego. Zdemontować korytka instalacyjne kryjąc oprzewodowanie
pod tynkiem.
5

Korytarz i klatki schodowe

Wykonać modułowy sufit podwieszony na wysokości 3m od posadzki demontując wcześniej istniejące oprawy oświetleniowe

1 i 16 (parter)

Wykonać nową instalację teleinformatyczną i oświetlenia ewakuacyjnego. Wymienić tablice rozdzielcze T2 i T3-TS-TS1

6

Sale zajęć (6 i 9)

Doprowadzić zasilania przew. YDY3*2,5mm2 do gn.230V z tablic rozdzielczych do wnętrza sal. Gniazda z blokadami montować na wys.0,4m
od posadzki wykonując przewierty od strony korytarza. Nad drzwiami wejściowymi od wewnątrz sal zamontować oprawy ośw. ewakuacyjne.
W umywalniach przy salach zajęć wymienić oprawy oświetleniowe i zamontować oprawy awaryjne.

7

Szatnia (15)

W zapleczu sanitarnym szatni wymienić oprawy na hermetyczne LED. Zamontować oprawy oświetlenia awaryjnego.

8

Zaplecze kuchenne (pom.23, 24

Wymienić oprawy oświetleniowe. Wykonać instalację interkomową wind. Wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego.

25, 26, 27 , 28, 29, 30 )

Zamontować oprawy hermetyczne LED nad zlewem zmywalni i stołem roboczym kuchni oraz w tych rejonach podwójnych gniazd wtyczkowych
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Sale zajęć (105, 108, 113 , 115)

Doprowadzić zasilania przew. YDY3*2,5mm2 do gn.230V z tablic rozdzielczych do wnętrza sal. Gniazda z blokadami montować na wys.0,4m

9

od posadzki wykonując przewierty od strony korytarza. Nad drzwiami wejściowymi od wewnątrz sal zamontować oprawy ośw. ewakuacyjn.
W umywalniach przy salach zajęć wymienić oprawy oświetleniowe i zamontować oprawy awaryjne.
10 Korytarz i klatki schodowe
(101 , 124 , 112)

Wykonać modułowy sufit podwieszony na wysokości 3m od posadzki demontując wcześniej istniejące oprawy oświetleniowe
Wykonać nową instalację teleinformatyczną i oświetlenia ewakuacyjnego. Wymienić tablice rozdzielcze T4 i T5-TS2
Wykonać nową instal. gniazd wtyczk. Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego montować w modułowym suficie podwieszonym.
Wykonać montaż rozdzielnicy prądu stałego fotowoltaiki oraz falownik. Ułożyć kabel od falownika do TG i od rozdz.TG do TP1.

11 Kuchnia 118 i 119 wraz ze
zmywalnią 117 i obieralnią
12 Biuro intendenta

Instalacja elektryczna siły i światła jest wyremontowana. Wymienić na nowe tylko oprawy żarowe w korytarzu wewnętrznym kuchni.
Zamontować dodatkowe 2 gniazda 1-faz podwójne (nad stołem roboczym i w rejonie zlewu w zmywalni. W zmywalni dodatkowa oprawa LED)
Wykonać nową instal. ośw i gn. wtyczk. Zamontować nowe oprawy oświetlenia podstawowego oraz oprawę ośw. awaryjnego.
Wykonać nową instalację teleinformatyczną
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13 Pralnia i prasowalnia oraz

Wykonać nową instalację gniazd wtyczkowych. Zamontować nowe oprawy oświetleniowe .

magazyn bielizny
14 Archiwum

Zamontować nowe oprawy .

15 Salka zabaw

Zamontować 3 nowe oprawy oświetlenia podstawowego. Zamontować oprawę oświetlenia awaryjnego.

16 Magazyny

Zamontować oprawy świetlówkowe LED

17 Wszystkie pomieszczenia

Wykonać prace malarskie w kolorystyce uzgodnionej z Dyrekcją Przedszkola nr 7

objęte remontem inst elektr.

Uwagi

