LAPU SARAKSTS
Lapa

Nosaukums

ELT-1
ELT-2

Visp rējie dati
Projektējamo kabe u un ielu apgaismojuma principi l shēma

ELT-3

Projektējamo kabe u un ielu apgaismojuma trases pl ns

SITU CIJAS PL NS

NOR D JUMI
Piez mes

Tehnisk projekta "Bazn cas ielas rekonstrukcija, Ludz , Ludzas novad " elektroapg des t klu sējums
izstr d ts saskaņ ar izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem, k ar pas t t ja nor d jumiem.
Projekt paredzēta vecas elektroapg des un apgaismojuma l nijas demont ža un jauno t klu izb ve T lavijas
un Bazn cas ielu krustojuma rajon .
Apgaismojuma l niju izb vei pielietot AXPK markas kabe us Ø50mm caurulē vis garum un 10m met la
cinkotus apgaismojuma balstus ar pamatni un 1,5m kronšteinu. Gaismek u aizsardz bas pak pe IP-65. Gaismek i
Malaga SGS102 komplektēti ar 1xSON-T n trija spuldzēm ar nomin lo jaudu 150W. Apgaismojuma l niju
barošana paredzēta no TP-8007 apgaismojuma sadales. Visus pieslēgumus veikt atbilstoši shēmai (lapa ELT-2).
Ievērot piez mes un nor d jumus uz projekta dokument cijas.
Pirms b vdarbu uzs kšanas izsaukt visu ieinteres ēto organiz ciju p rst vjus, veikt esošo un rekonstruējamo
komunik ciju (kabe u) šurf ēšanu un precizēt to novietojumu pl n (dab ) un projekt . Visas piesaistes preciz ēt
b vniec bas laik atbilstoši re lajai situ cijai. Visus darbus veikt tikai p ēc vertik la pl nojuma darbu beig šanas
(saskaņ ar deta pl nojumu).
Projektējam trasē izcirst kr mus 1m att lum no ab m pusēm. Nepieciešam bas gad jum p rvietot esoš s
ce a z mes uz att lumu, kas netrauc ētu ieprojektēto kabe u guld šanai.
Projektējamos kabe us guld t tranšej 0,7m dzi um no zemes virsmas un nokl t ar kabe u sign la un
aizsardz bas lentu. Šķērsojot brauktuves un komunik cijas, projektējamos kabe us guld t tranšej 1m dzi um Ø110
plastmasas caurulēs. Kabe u guld šanas laik nepieciešam bas gad jum paredzēt papildus kabe a aizsardz bu.
Br din juma lenti j liek 0.3-0.4m virs aug šēj kabe a vai caurules.
B vdarbu laik nodrošin t esošo un jauno b vējamo inženiert klu aizsardz bu un nostiprin šanu.
Komunik ciju tuvum darbus veikt bez meh nismu pielietošanas. Pēc darbu pabeigšanas veikt teritorijas
sak rtošanu, atjaunot esošo segumu un z l jus.
B vdarbu laik nepieciešam bas gad jum koriģēt kabe u trasi, saskaņojot ar pas t t ju un informējot projekta
autorus. Pēc projektējam s trases izb ves veikt teritorijas sak rtošanu, atjaunot esošo segumu un z l jus.
Demontējam s iek rtas, kabe us un vadus nodot ET atbilsto šai strukt rvien bai.
Projekts saskaņots ar vis m ieinteresētaj m iest dēm, organiz cij m un zemes pašniekiem. Pirms darbu
uzs kšanas mont žas organiz cijai j br dina zemes pašniekus par paredzētajiem darbiem ne v ēl k k 2 nedē as
iepriekš.
Visus mont žas darbus j veic ievērojot Elektroietaišu izb ves noteikumus un Latvijas B vnormat vu pras bas,
k ar LR spēk esoš s normas un noteikumus. Katras da as t klus skat t attiec gaj sējuma.
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