
                                        Redes de comunicações eletrónicas instaladas em infraestruturas da rede elétrica

N° do processo E-REDES

Nº de apoios

Início Fim

Assinalar: (V) Conforme; (X) Não Conforme; (-) Não aplicável; (NA) Não foi possível avaliar, mas é aplicável;
(Nos itens que forem preenchidos com (NA)  deverá indicar-se o motivo)

Observações:

Operador ________________________________________________________________________ 

Vistoriador _________________________________________________________________________

Estado da Instalação (Conforme / não conforme)

 Auto de Vistoria

Operador

n° do processo do operador

Distrito Concelho

Freguesia

Período de realização dos trabalhos

2. Distâncias mínimas entre cabos de energia elétrica e entre estes e cabos de telecomunicações nas condições, mais desfavoráveis de temperatura ambiente e 
de flecha.

1. Distâncias regulamentares em relação ao solo, ao longo das vias, em travessias e em relação a edifícios.

3. Os cabos do operador de comunicações eletrónicas foram montados utilizando as furações inferiores dos apoios de betão e apenas estas, garantindo
cumprimento das distâncias regulamentares ao solo, aos edifícios e aos cabos da rede de distribuição.

4. Espaço de reserva para a instalação de cabos de distribuição, garantindo 0,25m abaixo do cabo existente situado no plano inferior.

5. Acesso dos técnicos da E-REDES às redes elétricas de distribuição, às baixadas e aos equipamentos de Iluminação Pública.

6. Fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios efetuada na face oposta à via pública

7. Nos apoios com luminárias de IP, fixação de caixas dos operadores de comunicações eletrónicas nos apoios efetuada na face oposta à da luminária.

8. Cabos e equipamentos do operador de comunicações eletrónicas identificados em todos os apoios, através de etiqueta colorida com a cor atribuída ao 
respetivo operador de comunicações eletrónicas e colocadas por baixo do cabo de forma a serem visíveis do solo e da via pública.

9. Ausência de derivações fixadas em apoios da E-REDES, nomeadamente cabos de ligação de clientes (“drops”)

    Data da Vistoria

Condições necessárias para o Comissionamento


