
Mājas elektroinstalācijas informācija.

Lai taupītu Jūsu laiku un līdzekļus, kā arī nekavētu māju montāžas darbus, t.sk.,
elektroinstalācijas uzstādīšanu, esam izstrādājuši mūsu māju konstrukcijām un tehnoloģijai
atbilstošus (balstoties arī uz iepriekšējo Pasūtītāju visbiežāk izdarītajām izvēlēm) standarta
elektroinstalāciju plānus, kuros ir redzams māju tāmēs iekļautais rozešu skaits, gaismas izvadu
skaits, izvietojums un slēgumi.

Mēs, protams, saprotam, ka katra Pasūtītāja vajadzības mājā var atšķirties, tomēr ņemiet vērā, ka
rūpnieciski ražotās mājās atsevišķas plāna izmaiņas var nebūt iespējamas mājas konstrukciju
specifikas dēļ, kā arī to izpilde var radīt papildus izmaksas.

Ņemot vērā mājas montāžas tempu, izmaiņu informācija ir nepieciešama noteiktā dienā un
stundā. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai Jūs varētu iepazīties ar elektroinstalāciju plāniem un pielāgot tos
Jūsu mājas izkārtojumam savlaicīgi. Nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar elektriķiem
elektroinstalāciju montāžas darbu uzsākšanas dienas rītā (8:00-9:00), iepriekš precizējot tikšanās
dienu. Pasūtītājam neierodoties noteiktajā laikā, elektriķi darbus veic saskaņā ar standarta
plānojumā paredzēto.

Zemāk ieteikumi un informācija, domājot par elektroinstalāciju mājā:
 Griestu un sienu paneļos nav iespējama iebūvējamo gaismas ķermeņu montāža (paneļu

pildījumā nav paredzēta ventilācijas vieta gaismas ķermeņu korpusiem, tie, ieskaitot LED
lampas, var pārkarst);

 Līvas Grupa neuzstāda gaismas dimmeru slēdžus. Tie ir pieejami dažādos izpildījumos,
attiecīgi to tips ir jāsaskaņo un jāiegādājas kopā ar izvēlēto apgaismojumu. Dimmeri var
tikt uzstādīti vēlāk pašu spēkiem;

 Līvas Grupa neveic ne ārējo, ne iekšējo gaismas ķermeņu montāžu;
 Līvas Grupa neuzstāda kustības vai krēslas sensorus;
 Ja tiek paredzēti papildus iekštelpu sienu apgaismojuma izvadi, pirmajā elektriķu

montāžas darbu dienā ir jāiesniedz precīzi izvadu novietojumi. Jāņem vērā, ka mainoties
mēbeļu izvietojumam, sienu izvadi nevar tikt pārnesti vai mainīti;

 Ņemot vērā mūsu ražoto māju sienas paneļu uzbūvi un maksimāli iespējamo kabeļu
apjomu sienās, neuzstādām papildus pārslēdžu kontūru slēgumus apgaismojuma
ieslēgšanai/izslēgšanai no vairākām vietām;

 Līvas Grupa nepieslēdz bioloģiskās attīrīšanas kompresorus, iebraucamo vārtu
automātiku, saimniecības ēku barošanu vai dārza apgaismojumu. Šīm pozīcijām mājas
komplektācijā varam paredzēt izvadkabeļus ar atsevišķiem automātiskajiem slēdžiem, bet
kabeļu pieslēgšana un ierakšana paliek Pasūtītāja ziņā;

 Līvas Grupa neveic elektroinstalāciju ierīkošanu saimniecības ēku telpās;
 Līvas Grupa var pieslēgt mājas galveno elektropievadkabeli, ja ir uzstādīts abonenta

elektrosadalnes skapis ar skaitītāju (uzstāda Sadales tīkli). Pievadkabelis tiek pievienots
aiz uzskaites skaitītāja, ievilkts aizsargcaurulē un pieslēgts mājas elektrosadalē. Kabeļa
ierakšanu veic Pasūtītājs;

 Pievadkabeļa un aizsargcauruļu garums tiek fiksēts individuāli un to izmaksas
pievienotas līguma gala norēķinam.


