
KÖLTSÉGVETÉS

Fót, Kossuth L. u. 16. szám alatti lakás villanyszerelés

A 255-22/2016.sz. jk. 3. sz. melléklete

1 Horonyképzés helyreállítással, P2 falazatban, 16cm2-ig

40,0 m a: -                             

d: -                            

2 Fészekfúrás helyreállítással P2 falazatban, elektromos dobozok részére,

átmérő: 65mm

10,0 db a: -                             

d: -                            

3 Fészekfúrás helyreállítással, YTONG P2 falazatban, elektromos dobozok

részére, átmérő: 80mm

5,0 db a: -                             

d: -                            

4 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, vörösréz vagy alumínium vezeték

leszerelése védőcsőből kihúzva, 10mm2-ig

350,0 m a: -                             

d: -                            

5 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása, mindennemű fényforrás és 

lámpatest leszerelése

10,0 db a: -                             

d: -                            

6 Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó

dobozokkal, belső átmérő: 11-16mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III.

vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16mm, Kód: MU-III-16

40,0 m a: -                             

d: -                            

7 Elágazó doboz, illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés

nélkül, VI-KO ViSZD65s+f sorolható doboz fedéllel, Csz: 90926002

10 db a: -                             

d: -                            

8 Elágazó doboz, illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés

nélkül, KAISER elágazó doboz téglafalba, IP20, 80x80mm, R: 1094-01

6,0 db a: -                             

d: -                            

9 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 

fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5mm2, Mcu 450/750V 1x1 mm2, tömör vezetővel, /H07V-U/

60,0 m a: -                             

d: -                            

10 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 

fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5mm2, Mcu 450/750V 1x1,5 mm2, tömör vezetővel, /H07V-U/

300,0 m a: -                             

d: -                            
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11 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 

fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5mm2, Mcu 450/750V 1x2,5 mm2, tömör vezetővel, /H07V-U/

60,0 m a: -                             

d: -                            

12 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 

fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

4-6mm2, Mkh 450/750V 1x6 mm2, különlegesen hajlékony rézvezetővel,

/H07V-K/

72,0 m a: -                             

d: -                            

13 Érintésvédelmi és tűzrendészeti felülvizsgálat

1,0 egység a: -                             

d: -                            

14 Vezetékösszekötők elhelyezése WEIDMÜLLER D 2.5/5 vezetékösszekötő,

1.2.5mm2, 5m tömör vezeték, 450V/25A, Rsz: 174645

60,0 db a: -                             

d: -                            

15 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, "Legrand Kontavill" Kontállux

Kbi2-102 cks kétpólusó kapcsoló, fehér, R:82842

2,0 db a: -                             

d: -                            

16 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, "Legrand Kontavill" Kontállux

Kbi2-105 cbs kétáramkörös (csillár) kapcsoló, barna, R82875

2 db a: -                             

d: -                            

17 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A, "Legrand Kontavill" Kontállux

Kbi2-106 cbs alternatív kapcsoló, barna, R82876

6 db a: -                             

d: -                            

18 Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A "Legrand Kontavill" Kontállux

Daf2-162 ks földelt csatlakozóaljzat, fehér, R: 82853

25 db a: -                             

d: -                            

19 Kismegszakítók elhelyezése alapsínes szerelőlapra, 4,5 kA zárlati 

szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú

8,0 db a: -                             

d: -                            
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20 Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú

kioldásra, gyorskioldással (6…40ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú

"Legrand Kontavill" LEXIC DX áram-védőkapcsoló, 2P 30mA, 40A, 

R: 09057

1 db a: -                             

d: -                            

21 Áramköri kiselosztók, falba süllyesztett kivitelben kalapsínes szerelőlappal,

N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védő-

kapcsolók, távkapcsolók, stb. számára), üresen, kiselosztók 12 egység

VI-KO ViDO-1/12+1/S süllyeszthető elosztódoboz 1/12+1 szerelt, IP40, 

Csz.: 90913012

1 db a: -                             

d: -                            

22 Foglalatok elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, foglalatok elhelyezése

műanyag köpennyel, "Legrand Kontavill" F 27-301m normál foglalat, hőálló

műanyag köpennyel, E27, 4A, 250V, R:61305

10 db a: -                             

d: -                            

23 Hálózati feszültségű izzólámpa elhelyezése TUNGSRAM 75W E27 normál

gázlámpa világos 250V

10 db a: -                             

d: -                            

-                             -                            

- Ft                           Nettó összesen:


