Anläggningsbeskrivning
ELMÄTARE
I er elcentral sitter en elmätare som skickar iväg uppgifter på aktuell förbrukning . Ute
i trapphusen finns elcentraler som säkrar av lägenheterna. Där sitter också era första
säkringar för lägenheten. Blir det strömlöst i delar av lägenheten och ni inte kan finna
felet i lägenhetens elcentral så sitter felet troligen här. Se alltid till att ha
reservsäkringar i rätt storlek hemma.

JORDFELSBRYTARE
I er elcentral sitter det en jordfelsbrytare. Den slår ifrån om någon elapparat börjar bli
”utsliten”. Den bryter strömmen innan det blir personfarligt. Under gruppförteckningen
som sitter på insidan av dörren till elcentralen, finns det en felsökningsguide om
jordfelsbrytaren har löst ut.

ELCENTRAL
Er elcentral är uppbyggd med automatsäkringar. Uppstår ett fel så löser säkringen ut
och vippan pekar nedåt. Tag bort den trasiga produkten från vägguttaget och fäll
sedan upp säkringen igen. Automatsäkringarna är inte outslitliga, utan upprepade
kortslutningar kan skada säkringen.

MEDIACENTRAL
Under elcentralen sitter mediacentralen. Inkommande media är fiber. Fibern är
extremt känslig för åverkan och kontakterna tål inte någon smuts. Tag aldrig ur
fiberkontakterna. Längst ner sitter patschpanelen, dessa jack är de som förbinder
uttagen ute i huset. De är numrerade lika i båda ändar av länken. I dessa uttag kan
man själv koppla mellan jack och operatörens router, och bestämma vad man vill ha i
de olika uttagen. Drift och felsökning av mediacentralen hänvisas ni till er operatör.
Vid entreprenadöverlämnande är det Telia som är avtalad operatör.

LAMPUTTAG
Lamputtagens krok tål en max belastning av 5kg. Lamppropp är av typen DCL och är
inte kompatibla med gamla runda typen av lamppropp.

YTTERBELYSNING OCH POLLARE PÅ INNERGÅRD
Ytterbelysning och pollare på innergård styrs centralt från elcentralen i elrummet i
trapphus A.

BRANDLUCKA I TRAPPHUS
Varje trapphus har en elektrisk röklucka. Den styrs från apparatskåpet i trapphuset.

PASSERSYSTEM FÖR DÖRRAR OCH GARAGEPORT
Systemet är av fabrikat RCO och styrs från en databas. Denna förvaltas av
fastighetsägaren. All omprogrammering av taggar måste ske i denna databas.

