
Kiitos sähkösuunnittelun toimeksiannosta !!

Valaistus- ja sähkösuunnittelun lähtötietojen kysely.!
!

Lomake versio 150210!
!
Lomake on avattavissa Adobe Reader -ohjelmalla ja sen voi tallentaa.!

Kokeile heti aluksi ennen koko lomakkeen täyttämistä, että tallentaminen onnistuu. 
Joskus joillakin tietokoneilla ongelmia voi esiintyä.!

Kaikki lomakkeen tiedot voi lähettää myös vapaamuotoisesti sähköpostiviestinä tai 
vaikka paperilla postitse.!

Osoite: Selega Tuote Oy, Saarenmaantie 3, 45360 Valkeala!

Muista laittaa lähettäjän nimi mukaan.!

!
!

Valo & Sähkö!
yksinkertaisesti viisas



Suunnittelutyö etenee vaiheittain seuraavasti:!
1. Vastaa tämän lomakkeen kysymyksiin nyt heti siltä osin kuin osaat. Tietoja voi täydentää myöhemminkin.!

2. Valitse perusratkaisun taso kohdassa ”Varustelu”. Easy/Wise/Smart (lisätietoa kotisivulla www.selega.com).!

3. Tallenna lomake ja lähetä se sähköpostina sähkösuunnittelijalle (lasse.honkala@selega.com).!

4. Lähetä myös talon rakennuspiirustuksen dwg-tiedostoina sähkösuunnittelijalle.!

5. Suunnittelija lähettää ns pistekuvan ja symbolien selitykset katsottavaksi.!

6. Anna palaute pistekuvasta suunnittelijalle; voit helposti lisätä tai vähentää  varustelua.!

7. Suunnittelija lähettää pistekuvan uudelleen tarkastettavaksi.!

8. Jos muutostarpeita ei ole, niin suunnittelu jatkuu toimistotyönä ja valmistuu sopimuksen mukaan.!

9. Voit halutessasi myös varata neuvotteluaikoja ja antaa lisätietoja vapaamuotoisesti.!

!
!

TILAAJAN TIEDOT (laskutusosoite):!
Nimi!

Lähiosoite!

Postinumero! ! Postitoimipaikka!

Puhelin!

Sähköposti!!
RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT!

Talon nimi (yleensä rakennuttajan sukunimi esim Talo Nieminen)!!
Lähiosoite!

Postinumero! ! Postitoimipaikka!!
(Henkilöiden nimi, puhelin tai sähköposti)!

Pääsuunnittelija!!
LVI-suunnittelija!!
Sähköurakoitsija
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TIEDOT RAKENNUKSESTA !
Talon perusrakenne!

Talopaketin toimittaja!

Muut tontille rakennettavat rakennukset!

Ilmansuunta, josta sähköliittymä tulee tontille!

Aikataulu!
Rakennuslupa myönnetään / myönnetty!

Perustusten rakentaminen alkaa!

Sähkösuunnitelma tarvitaan talotehtaalle!

Varustelu!
Lämmitysjärjestelmä, merkki, malli, tehot!

IV-kone, merkki ja malli!

Keittiön ilmanvaihto!

Keskuspölynimuri, tila, johon sijoitetaan:!

Sähkökiuas, merkki ja malli!

Sähköliittymän koko!

Mittauskeskuksen paikka!

Pääjakokeskuksen paikka!

Alajakokeskuksia!

Toiminnallisuuksia!
Kotona / poissa -kytkin!

Kaikkien valojen sammutus!

Osittainen valojen sammutus!

Perusvalojen sytytys!

Pihan yleisvalojen ohjaus!

Pihan kohdevalojen ohjaus!

Yövalot ulkona!

Yövalot sisällä!

Varavalot sisällä!

Pistorasiat autolle (1 ja 2), ohjaus sisältä!

Turvatoimintoja!
Vuotovalvonta ja veden katkaisu!

Palovalvonta ja sähköjen katkaisu!

Murtovalvonta!

LVI-valvonta!

Sähkölukkojen ohjaus!



Saarenmaantie 3 45360 Valkeala  Puhelin 0400 344 205  info@selega.com!

www.selega.com

VALAISTUS / MUUT TOIVEET!
Kuvaile vapaamuotoisesti toiveet ja ideat.!

http://www.selega.com
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