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Hő- és füst elenni védelem

A tervezett tető által kiatakuló padlástérben helyiségek nem kerünek kialakításta, az huzamos
emberi tartózkodásra nem lesz alkalmas, íry ott menekülési úwonalak sem lesznek, igy azok
hő- és fiistelvezetésének tervezése sem indokolt.

9.

Yillamos

és villámv&elmi berendezések:

Kisfeszültségű erősáramú berendezések
háúőzat nem kerül kiépítósre, az épület meglévő elektromos hálőzaát
a tető raépítésmiatt nem kell átalakítani.
9. 1.

A tetőtérben elektromos

9.2. Villámvédelem
Az épületről villámvédelmi kockazatelemzést kell készíteni,és az alapján a villámvédelmet a
meglévő épületrészekmeglévő villámvédelemi rendszeréhez hasonlóan biztosítani kell.
(OTSZ 141.§, 142.§, 143.§, 144.§.)
l 0.

Biztonsáei világítás, biztonsági ielzések

A

tervezett tetóráépítésnem érinti az épüetszárny menekülési útvonalut, ezeftaz épi,iletbe új
biaonsági világítasi rendszert nem kell létesíteni,az esetleges meglévö rendszert nem szükséges
bővíteni. Azezel<re vonatkozó elöiraso§ így csak iranymutatások (OTSZ 146.§ (1)
o a menektilési útvonalakon,
o a fűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részérea
helyiség megkOzelítésérehasznárlt útvonalon,
o űzjelző központ helyiségében és a tiizoltó egységek részérea helyiség
megkozelítésérehasznalt útvonalon,
o ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menektilés biaosítása érdekébenelőírja.
o Mivel az épületben, épületrészekben tartózkodó menekülő személyek megfelelő
helyismerettel rendelkeznek, a meneki,ilési jelek megvilágításának új létesítésesetén sem
kell a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek lennie,
l Tűzvédelmi jelekkel kell azonban megielölni a:
o űzoltó készülékeket,
o fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a szánaz, oltóvízvezeték
betáplalási és vízkiveteli pontj ait,
o bármely tartózkodási helyről nem láthatő tílzjelzőkéá jelzésadőkat,
o kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelö szerkezeteit és
o beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáraát.
o A közművek főelzárő szerelvényeinek helyét az építrnényfőbejáratanal jelezni kell.
o A tüzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett
legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 meter magasságban kell elhelyezni úgy,
hogy azok könnyen felismerhetöek legyenek, az OTSZ 13. mellékleí1. ábrája alapjan.
Meneki}lési utánvilágítós jelek e lhe lyezése
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