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AS Energofirma “JAUDA” 

Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija 

AS Energofirma “JAUDA” patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atškirīgu 
komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma “JAUDA”. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. 
Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izguves līdzekļus, kopumā vai pa daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA” atļaujas. 

Vispārējs apraksts 
 
 PM sērijas pamatnes ir sadaļņu pamatnes, kas paredzētas 
sadaļnu uzstādīšanai atklātā vietā. Pamatnes izgatavotas no 2 mm 
bieza tērauda un karsti cinkotas. Sadalne sastāv no 5 elementiem: 
divas sānu malas, divi vairogi un pēda. Vairogi un sānu malas 
savstarpēji stiprināti ar bultskrūvi (M10), paplāksni, atsperpaplāksni un 
iepresētu uzgriezni (M10). Sadalnes stiprināšanai pie pamatnes, tās 
sānu malās iepresēti uzgriežņi (M10). Noņemamie vairogi nodrošina 
ērtu kabeļu montāžu sadalnē. Uzskaites sadaļņu pamatnēm 
nepieciešamības gadījumā iespējams nobloķēt vairogu ar uzgriezni no 
pamatnes iekšpuses, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi uzskaitei. 
 Sadalnes stiprināšanas skrūves un paplāksnes iekļautas 
pamatnes komplektācijā. Sadaļņu pamatņu škēršļi u.c. aksesuāri 
jāpasūta atsevišķi. 

* Gabarītu izmēriem un svaram ir informatīvs raksturs.   

Pamatne Augstums, 
mm 

Platums, 
mm 

Dziļums, 
mm 

PM-1 1090 800 230 

PM-2 1090 1100 230 

PM-3 1000 365 275 

PM-4 1000 549 286 

Ierakšanas 
dziļums, mm 

800 

800 

700 

700 

Svars, 
kg 

44 

53 

28 

35 

PM-UAKS 1000 584 286 700 36 

PM-US 1000 800 288 700 45 

Pamatņu gabarītu izmēri 
1. tabula 

Pamatne PM Analogs MP Piezīmes 

PM-1 MP-1 A-DUS-1..III; KS-4, KS-III, UKS, AKS-II; TASU-XII 

PM-2 MP-2 Pamatne paredzēta KS-6A un AKS-III sadalnēm 

PM-3 MP-II Pamatne paredzēta KS-I sadalnēm 

PM-4 MP-III Pamatne paredzēta KS-II un TASU-XI sadalnēm 

PM-UAKS MP-I Pamatne paredzēta UAKS-2 EG sadalnēm 

PM-US —- Pamatne paredzēta US-XXA-B** sadalnēm 

Pamatņu pielietojums 
2. tabula 

Uzstādīšana un ekspluatācija 
 Pamatni paredzēts uzstādīt būvbedrē (minimālais izmērs 
0,3 m no pamatnes ārējiem gabarītiem), kuras pamatā ir blietētas 
grants slānis (frakcija 4/8 0,25m virs kuras izlīdzinošā kārta frakcija 
0/3 0,05m). Nav pieļaujams uzstādīt pamatni vietās, kur 
gruntsūdens līmenis ir augstāks, nekā pamatnes ierakšanas 
dziļums (0,8 m). Lai to novērstu ir jāveido uzbērums, kas ir 
pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgas sadalnes stabilitāti vai arī 
uzstādīšanas vietā jāveido ūdens drenāžas sistēmu, kas pazemina 
gruntsūdens līmeni. Sadalnei pieslēgtos kabeļus jāiever gofrētajās 
caurulēs, cauruļu galus  hermetizējot.  Pamatnes daļu līdz 
vairogiem jāaizber ar garnti. Virs grants slāņa pamatnē jāieber 
keramzīts (frakcija 4/10) zemes siltuma izolācijai. Aizliegts izmantot 
keramzītu ar vaļējām porām vai sadrupušiem graudiem, lai 
novērstu mitruma uzsūkšanu. Būvbedri līdz ierakšanas dziļuma 
atzīmei aizbērt ar granti (frakcija 0/3) un noblietēt. Nepieciešamības 
gadījumā ap pamatni ierīkot cieto segumu (bruģi vai asfaltbetona 
segumu). Pamatnei jābūt uzstādītai līmenī, ieraktai līdz ierakšanas 
dziļuma atzīmei. 
 
Beramo materiālu aptuvenais daudzums norādīts 3. tabulā. 
Materiālu daudzums samazinās, ja caur pamatni tiek ievadīts 
maksimālais kabeļu skaits. Pamatņu uzstādīšanas būvbedres 
piemērs parādīts 2. attēlā. 
 
 Pamatnes uzstādīšanu un sadalnes pieslēgšanu atļauts 
veikt elektromontāžas komersantiem, kuriem ir licence 
elektroietaišu montāžai ietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V. 
  
 Sadalnes pamatne paredzēta ekspluatācijai normālos vides 
apstākļos kopā ar attiecīgu sadalni.  
  
 Mehāniski vai kā savādāk bojāto virsmas pārklājumu ir 
jāatjauno ar piemērotiem virsmas pārklājumiem. 
 
 Aizliegts sadaļņu pamatnes izmantot tām neparedzētiem 
mērķiem. 

Pamatne Grants 0/3, m3 Grants 4/8, m3 Keramzīts 4/10, l 

PM-1 0.95 0.3 37 

PM-2 1.15 0.35 51 

PM-3 0.7 0.2 20 

PM-4 0.84 0.26 32 

PM-UAKS 0.86 0.26 34 

PM-US 1.0 0.3 46 

Grants un keramzīta daudzums 
3. tabula 

1. att. Sadaļņu pamatne PM-1 

* * Sadalni nepieciešamības gadījumā atļauts uzstādīt arī uz pamatnes PM-1  
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2. att. PM sērijas sadaļņu pamatnes būvbedres piemērs (izmēri milimetros) 

Garantija 
 AS Energofirma „JAUDA” nodrošina ražotāja 24  mēnešu garantiju šim izstrādājumam no tā izgatavošanas datuma, ja tas nav 
noteikts savādāks līgumos starp ražotāju un pircēju. Ši garantija attiecas tikai uz sadalnes pamatni. Uz pamatnes uzstādītajām sadalnēm ir 
atseviška garantija. 
 Garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus vai atteices, kas rodas sakarā ar: 

• pamatņu ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem; 

• pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu pamatņu lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 

• neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu vai atsevišķu sastāvdaļu apvienošanu 
vai savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

• nepārvaramas varas apstākļiem.  
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Pamatnes ierakšanas dziļuma atzīme 


