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SYMBOL

Klatka 8

OPIS TECHNICZNY
Oprawa nastropowa LED 51W, 5900lm, 4000K dyfuzor
akrylowy. Obudowa blacha stalowa malowana
proszkowo.
Oprawa awaryjna nastropowa LED z optyką
symetryczną. Do oświetlenia powierzchniowego, 3W,
250lm. IP31
Multisensorowyczujnik ruchu/poziomu oświetlenia 312 DALI
,montaż dostropowy, funkcja oszczedzania energii
( wykorzystanie światła dziennego), funkcja
podtrzymywania, integracja z BMS

UWAGA:
Przejścia instalacji przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności
ogniowej elementów przez który przechodzą w zakresie parametru
EI (szczelność, izolacyjność ogniowa). Przejścia przez ściany i
stropy pomieszczeń „zamkniętych” o średnicy większej niż 0,04 m
dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa
niż EI60 lub REI 60 należy zabezpieczyć do klasy odporności
ogniowej elementów przez który przechodzą w zakresie parametru
EI (szczelność, izolacyjność ogniowa). Szczegóły zostaną
przedstawione w projekcie wykonawczym.

E2

klapa

Centrala
Oddymiania

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I
WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI
OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
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91572 Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział
Chirurgii Naczyniowej
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