
                             Løren leir felt A
                             Kort informasjon, elektro

HOVEDFORDELING/UNDERHOVEDFORDELING
Hovedfordeling for hele felt A samt underhovedfordeling for rad 3 er plassert i tavlerom i rad 3.
I denne fordelingen er det sikringer for alle underhovedfordelinger, utvendig varmekabler og lys.
I underhovedfordelinger er det sikringer for stigere til leiligheter, samt fellesanlegg innvendig.
Fordelinger er koblet av Ørnulf Wiig Installasjon AS og levert av: Langsjøen Elektro ,Skiveien 123, 
1411 Kolbotn

SIKRINGSKAP.
Sikringskapet er plassert inne i leilighetene. Alle sikringer er automatsikringer.
Overlastvern (hovedsikr.) er 40A. Kursfortegnelse, samsvarserklæring og sluttkontroll -
skjema er lagt i plast lomme bak sikringskap dør.
Badromskursene er utstyrt med en jordfeilbryter. Denne bryter strømmen ved jordfeil
på elektrisk utsyr på badet. Hvis denne løser ut gjenntatte ganger må elektriker 
kontaktes. 
NB. Det er 400 volt fordelingspenning inn  til skapet men vanlig 230 volt ut på kursene.
Sikringskap er koblet av Ø.W. og levert av: Langsjøen Elektro, Skiveien 123, 1411 Kolbotn.

BRANNVARSLING.
Det er montert felles brannvarsling for garasjeanlegget.
Det er overføring til brannvesenet. Brannsentralen sitter i sluse (syd) mellom garasje og trapperom i 
rad 2. Anlegget er koblet av Ø.W. Og levert av ESMI AS, P.B 438, 1471 Lørenskog

BELYSNINGSANLEGG.
For belysning er det delvis montert takpunkter og  stikkontakter ved tak som
er styrt over brytere. Under overskap (hvor dette er montert) er det armatur med stikkontakt, i boder 
er det montert beslag. Lysrør bør byttes hvert fjerde år sammen med starter.

BRYTERE OG STIKKONTAKTER
Alt utstyr er levert av: Schneider Elektric Norge AS, P.B. 6541, 0606 Oslo

Baderom
Det er levert prefabrikerte baderom, her er installasjonene levert/utført av andre.

GÅRDSLYSANLEGG.
Følgende installasjoner er felles for sameiet: 
Lys utvendig og i fellesrom/garasjer. Heiser og ventilasjon i fellesarealer.
Alt belysningsutstyr er levert av: Thorn Lighting AS, P.B. 63, 1483 Skytta

ANTENNE/TELEFON
Se eget skriv. 

RINGEANLEGG
I de leilighetene som har porttelefon er dette utsyret levert av: Phono elektro akustikk AS,
P.B 1020, 0218 Oslo.

Service
Dersom feil oppstår, kontakt:
Ørnulf Wiig Installasjon AS, PB. 93, 1306 Bærum Postterminal, tlf. 67 57 20 20, fax 67 57 20 21
E-post: post@wiig.no


