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ESS sadaļas skaidrojošs apraksts. 

Vispārīga daļa. 

Būvprojekta sadaļā ir izstrādāta elektronisko sakaru sistēma slimnīcas ēkas (liters Nr.002) 

remontējamajās telpās Rīgā, Duntes ielā 22. 

Sistēmu kabeļus guldīt pa atsevišķiem vājstrāvu kabeļu trepēm vai griestu un sienu konstrukcijām 

slēpti/atklāti plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām. 

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVH caurulēs. Pēc cauruļu 

montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma 

ugunsdrošības pakāpei. 

Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem: 

ugunsdrošajām noslēgmanšetēm — plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas kabeļiem; 

ugunsdrošu tapu — elektroinstalācijas kabeļiem;ugunsdrošu masu — elektroinstalācijai kabeļu 

plauktos. 

Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai minerālvati. 

Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc elektroinstalācijas 

ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

 

Elektronisko sakaru sistēma. 

Elektronisko sakaru sistēmas būvprojekta sadaļa ir izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, Latvijas 

Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem. 

Elektronisko sakaru sistēmas sistēma ir komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta telekomunikāciju 

(balss) un datu tīkliem. Sistēma ietver sevī kabeļus (transmission media), savienojošo aparatūru 

(connecting hardware), savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas kontaktligzdas (information 

outlets). 

Tiek veidota kabeļu sistēma, kas ir paredzēta datu pārraidei. Objektā paredzēts jaunprojektējamais 

datu komutāciju skapis. Esošo datu komutācijas skapi serveru telpā saglabāt. Sistēmas savienošanai 

tiek izmantoti datu kabeļi UTP 5.Cat 4x2x0.5. Pēc pasūtītājauzdevuma katrai RJ45 kontaktligzdai tiek 

projektēti divi UTP 5.Cat 4x2x0.5 kabeļu pievadi. 

 

Būvprojekta ESS sadaļas vadītājs      Valentīns Ščedrovs 

          2016. gada 15. augustā 









Būvprojekta nosaukums: Slimnīcas ēkas (liters Nr. 002) telpu remonts Rīgā, Duntes ielā 22.

Pasūtījuma Nr.:

Projekta sadaļa: ESS

Elektronisko sakaru sistēma.

Iekārtu un materiālu specifikācija.

Nr. Nosaukums, tehniskais raksturojums Mērv. Skaits Piezīmes

1 19" komutācijas skapis kompl. 1

2 19" komutācijas panelis 24 port CAT6, 1U gab. 3

3 19" kabeļu turētājs 2U gab. 3

4 19" kontaktligzdu bloks 9 kontaktligzdas gab. 1

5 19" ventilatoru panelis ar termostatu gab. 1

6 Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda Z/A (RJ 45 CAT5) gab. 25

7 Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda montāžai kabeļu penālā (RJ 45 CAT5) gab. 30

8 Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda montāžai PVH kārbā (RJ 45 CAT5) gab. 1

9 Gofrēta caurule Ø16mm EVOEL FL, "evopipes" m 600

10 Kabelis UTP, CAT5, 4x2x0.5 m 3500

11 Kabelis HDMI, L=6m gab. 1

12 Kabelis VGA, L=6m gab. 1

13 Palīgmateriāli kompl. 1

ESS.IS-1 Sastādīja: ___________inz. V.Ščedrovs


