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NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

5 – NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME št.: AOP-02/18-S

načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; načrt
telekomunikacij; tehnološki načrt; načrt izkopov in osnovne podgradnje; drugi gradbeni načrti

INVESTITOR:

OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292 IG

ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež

OBJEKT:

GRADNJA INTERPRETACIJSKEGA CENTRA NA IGU Z ZUNANJO
IN KOMUNALNO UREDITVIJO
poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:

Projekt za izvedbo (PZI)
idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo

ZA GRADNJO:

Nova gradnja

nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja

PROJEKTANT:

STROJPROJEKT, ŠADL ERIH s.p., ČREŠNJEVCI 14A, 9250 GORNJA RADGONA
naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig

ODGOVORNI PROJEKTANT:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

Erih Šadl univ.dipl.inž.str. S-0149

Aleksander S. Ostan, univ.dipl.inž.arh. A-1145

ime odgovornega projektanta, strok. izobrazba, id. številka, osebni žig, podpis

ime odgovornega vodje projekta, str. izobrazba, id. številka, osebni žig, podpis

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:
št. projekta:

AOP-02/18

kraj in datum: Črešnjevci,

Številka izvoda: 1
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5.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA
5 - NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
ŠT. NAČRTA: AOP-02/18-S

5.1 Naslovna stran načrta
5.2 Kazalo vsebine načrta
5.3 Tehnično poročilo
5.4 Risbe
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE
Objekt:

GRADNJA INTERPRETACIJSKEGA CENTRA NA IGU Z ZUNANJO
IN KOMUNALNO UREDITVIJO

Investitor:

OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6

Ulica, naselje:
Kraj:

1292 IG

Katastrska občina(e):

k.o. IG

Parcelna(e) številka(e):

12, 15/1, 15/2, 13-del, 11-del

Namembnost

POSLOVNA
PRITLIČJE, NADSTROPJE

(stanovanjska, poslovna, ...)
Etažnost (klet, pritličje,
etaža, mansarda, ....)

Celotna zunanja površina stavbe A (m2)

A=

707,31

m2

Vp =

307,56

m3

fo = A/Vp = 2,3

m-1

(samo za klimatizirane stavbe)

Ao =

431,30

m2

Predvideno število ljudi v prezračevanem / klimatiziranem delu
stavbe

N=

50

(samo za klimatizirane stavbe)

Prezračevana / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m2)
Prezračevalni faktor fo = A/Vp (m-1)
(samo za klimatizirane stavbe)
2

Neto uporabna površina stavbe Ao (m )

ljudi

Projektirane naprave in sistemi – raba energije
Električna energija
Tip naprave

Prezračevana
prostornina
(m3)

Lossnay VL-100EU5-E
Lossnay VL-100EU5-E
TurbovexTX 500 A
Limodor LF/M-UP 60
Limodor LF/M-UP 100
Limodor LF/M-UP 100
Limodor LF/M-UP 60
Skupaj

Priključna moč
(kW)

78,65
71,50
99,63
15,95
15,95
7,70
18,18
Σ=

307,56
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Predviden letni
čas obratovanja
(h)

0,062
0,062
0,180
0,011
0,024
0,024
0,011
Σ = 0,374

Predvidena letna
raba električne
energije
(kWh/a)

1000
2000
1000
750
750
750
750

62
124
180
8
18
18
8
Σ=

418

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Toplota in hlad
Tip naprave

Priključna moč
prenosnika toplote
(kW)
Grelnik

Hladilnik

Lossnay VL-100EU5-E

/

/

Lossnay VL-100EU5-E

/

/

0,65
/
/
/
/
0,65

/
/
/
/
/
/

TurbovexTX 500 A
Limodor
Limodor
Limodor
Limodor

LF/M-UP 60
LF/M-UP 100
LF/M-UP 100
LF/M-UP 60

Skupaj

Predvideni letni čas
Predvidena letna raba
obratovanja prenosnika
energije
toplote
(kWh/a)
(h)
Grelnik

Hladilnik

Toplota

Hlad

/

/

/

/

/

/

/

/

320
/
/
/
/

/
/
/
/
/

208
/
/
/
/
208

/
/
/
/
/
/

Projektna skupna količina zraka

Vtočni zrak
(m3/h)

Odtočni zrak
(m3/h)

Tip naprave

Lossnay VL-100EU5-E

105

105

Tip naprave

Lossnay VL-100EU5-E

105

105

Tip naprave

TurbovexTX 500 A

500

500

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 60

/

60

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 100

/

100

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 100

/

100

Tip naprave
Skupaj

Limodor LF/M-UP 60

/

60
Σ = 1030

Σ=

Predvidena izmenjava zraka n (h-1) v prostornini Vp

n=

3,35

h-1

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote η
Tip naprave

Lossnay VL-100EU5-E

η=

80

%

Tip naprave

Lossnay VL-100EU5-E

η=

80

%

Tip naprave

TurbovexTX 500 A

η=

84,5

%

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 60

η = (samo odvod)

0

%

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 100

η = (samo odvod)

0

%

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 100

Tip naprave

Limodor LF/M-UP 60

η = (samo odvod)

0

%

η = (samo odvod)

0

%

Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav
Projektna letna poraba energije za prezračevanje
celotne stavbe
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Q=
Q=

1,024 kW
626

kWh/a
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Projektivno
podjetje

STROJPROJEKT
ŠADL ERIH s.p.

Ident. št.:

Odgovorni
projektant

ŠADL ERIH udis

Ident. št.:

S-0149

Št. projekta:

AOP-02/18

Podpis:

Kraj:

ČREŠNJEVCI

Datum:

stran 5 od 70

28.09.2018

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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I.

PROJEKTNA IZHODIŠČA

1.1 SPLOŠNO
V skladu z arhitekturnimi podlogami, Elaboratom - študijo požarne varnosti št.: AOP-6/12PV, projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja št.: AOP-02/18, zahtevami investitorja in
soglasji soglasodajalcev, je za obravnavani objekt izdelati načrt strojnih napeljav, faza
projekta PZI, ki naj obsega:
- načrt napeljav ogrevanja in hlajenja,
- načrt toplotne postaje,
- načrt napeljav notranjega vodovoda in kanalizacije,
- načrt hišnega vodovodnega priključka,
- načrt napeljav prezračevanja,
- načrt napeljav notranjega plinovoda,
- načrt hišnega plinovodnega priključka.
1.2

OGREVANJE IN HLAJENJE

Ogrevanje in hlajenje objekta se predvidi z ventilatorskimi konvektorji – dvocevni sistem. Za
razstavni prostor v pritličju, recepcijo in vetrolov se predvidi ogrevanje in hlajenje z
ventilatorskimi konvektorji, stropne kasetne izvedbe. Za razstavni prostor v nadstropju,
dvorano in trgovino se predvidi ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji, talne –
parapetne izvedbe. V ostalih manjših prostorih se predvidi radiatorsko gretje s kompaktnimi
ploščatimi radiatorji.
Vir toplotne in hladilne energije je naj postrojenje toplotne postaje.
1.3
TOPLOTNA POSTAJA
Kot vir toplotne in hladilne energije za ogrevanje in hlajenje objekta ter pripravo sanitarne
tople vode se predvidi postrojenje toplotne postaje, sestavljeno iz stenskega kondenzacijskega
plinskega kotla, reverzibilne toplotne črpalke zrak/voda, zalogovnika grelne/hladilne vode,
stenskega
toplovodnega
grelnika
sanitarne
vode
ter
razdelilnika/zbiralnika
ogrevalnih/hladilnih vej.
1.4 NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Za vse, v gradbenih načrtih predvidene porabnike, se predvidi napajanje s hladno in toplo
sanitarno vodo kakor tudi fekalna kanalizacija. Objekt naj bo priključen na javno vodovodno
omrežje preko tipskega vodomernega jaška, fekalna kanalizacija pa bo priklopljena na javno
kanalizacijsko omrežje. Priprava sanitarne tople vode naj bo predvidena centralno s
toplovodnim grelnikom sanitarne vode, ki je sestavni del postrojenja toplotne postaje.
V skladu s študijo požarne varnosti je predvideti postavitev notranjega hidranta, priključenega
na notranji razvod hladne vode z zahtevanim pretokom 0,27l/s pri tlaku 2,5bar.
1.5
PRIKLJUČEK NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
Za potrebe objekta je izdelati načrt strojnih napeljav zunanjega vodovodnega priključka v
skladu z izdanim soglasjem za priključitev št. 3513-0009/2018 upravljalca javnega
vodovodnega omrežja. Priključek na javni vodovod se mora izvesti v skladu s tehničnimi
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zahtevami podanimi v dokumentu Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega
vodovodnega sistema v Občini Ig.
1.6
PREZRAČEVANJE
Prezračevanje objekta naj bo predvideno naravno vzgonsko, z odpiranjem oken in vrat.
V prostorih s predvideno občasno večjo zasedenostjo (dvorana) in ostalih prostorih, kjer
naravno prezračevanje ne zadosti potreb po svežem zraku, se predvidi mehansko
prezračevanje.
Prezračevanje prostorov dvorana, trgovina in klet se predvidi z lokalnimi prezračevalnimi
napravami z dovodom svežega zraka in odvodom odpadnega zraka ter z vračanjem energije.
V sanitarijah, prostoru čistila in prostoru pod stopnicami se predvidi samo prisilni odvod
odpadnega zraka.
1.7
PLINSKA NAPELJAVA
Za potrebe ogrevanja objekta je izdelati načrt notranje plinske napeljave zemeljskega plina
Obdela se notranja plinska napeljava zemeljskega plina od od požarne pipe v zunanji fasadni
priključni omarici, do merilnega mesta v pritličju in od merilnega mesta do porabnika v
nadstropju.
1.8
PRIKLJUČEK NA JAVNO PLINOVODNO OMREŽJE
Za potrebe objekta je izdelati načrt strojnih napeljav zunanjega plinovodnega priključka v
skladu z izdanim soglasjem za priključitev št. JPE-351-250/2018(P25830)-5081115
upravljalca javnega plinovodnega omrežja. Priključek na javni se mora izvesti v skladu s
Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodovin notranje plinske
napeljave – Energetika Ljubljana.

INVESTITOR:
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II. TEHNIČNI OPIS
1. OGREVANJE IN HLAJENJE
Toplotne izgube / toplotni dobitki
Izračun transmisijskih toplotnih izgub je izdelan po normativih ( EN 12831 ). Toplotno
prehodnostni koeficienti za vgrajene materiale so povzeti po elaboratu gradbene fizike za
obravnavani objekt oz. vzeti iz tabel, ter so v skladu s “Pravilnikom o učinkoviti rabi energije
v stavbah” (Ur. list RS št. 52/10 ). Upoštevano je prekinjeno obratovanje, samostojna
nezaščitena lega objekta, minimalna projektna temperatura -16oC (Ur. list RS št. 52/10 ), ter
dopustne toplotne izgube zgradb (Ur. list RS št. 52/10).
Temperature prostorov so izbrane v skladu z veljavnimi pravilniki in normativi ( EN 12831 ).
Toplotni dobitki poleti so računani v skladu s VDI 2078.
Ogrevanje in hlajenje je predvideno z ventilatorskimi konvektorji oz. kompaktnimi ploščatimi
radiatorji.
Konvektorsko ogrevanje in hlajenje
Za razstavni prostor v pritličju, recepcijo in vetrolov je predvideno ogrevanje in hlajenje delna klimatizacija z z ventilatorskimi konvektorji, stropne kasetne izvedbe, za vgradnjo v
spuščen strop rastra 60x60cm.
Za razstavni prostor v nadstropju, dvorano in trgovino je predvideno ogrevanje in hlajenje delna klimatizacija z ventilatorskimi konvektorji, zidne talne – parapetne izvedbe.
Ventilacijski konvektorji imajo funkcijo ogrevanja oz. hlajenja prostorov, z možnostjo
regulacije temperature v prostoru. Njihovo delovanje se krmili preko daljinskih
upravljalnikov.
Navedeni sistem je dimenzionirn za pokrivanje celotnih toplotnih izgub pozimi in za
pokrivanje vseh toplotnih dobitkov poleti.
Konvektorji so izbrani tako, da pokrivajo potrebe že v srednji stopnji vrtljajev. Konvektorji
imajo 2-cevni sistem, s priklopom na postrojenje toplotne postaje. Predvideni temperaturni
režim toplovodnega gretja je 55/45°C v odvisnosti od zunanje temperature, temperaturni
režim vodnega hlajenja pa 7/12°C. Sestavni del konvektorja je ventili z opremo, avtomatski
odzračevalni ventil in v primeru stropnih kasetnih konvektorjev še črpalka za odvod
kondenzata.
Odvod kondenzata se spelje v cev za odvod kondenzata, ki je speljana pod stropom pritličja
oz. v tleh v talni izolaciji, zraven ogrevalnih in hladilnih cevi, vse do obstoječih vertikalnih
vodov fekalne kanalizacije. Priklop odvoda kondenza na vertikalo fekalne kanalizacije se
izvede preko sifona. Razvod za odtok kondenza je iz PP (polipropilenskih) kanalizacijskih
cevi in fazonskih kosovi. Spajanje se izvede z obojkami in gumijastimi tesnili. Odvod
kondenza se ustrezno toplotno izolira proti rosenju.
Dovod hladilne/ogrevne vode je speljan iz toplotne postaje. Cevovodi za razvod hladilne in
ogrevne vode za ventilatorske konvektorje so iz bakrenih cevi. Spajanje se izvede s trdim
lotom ali s stisljivi fitingi iz bakra. Kompenzacija raztezkov se vrši z naravnimi U in L
kompenzatorji.
Ves razvod mora biti toplotno izoliran s kvalitetno toplotno izolacijo z visoko upornostjo
prehoda pare, debeline po TSG-1-004:2010 (debelina izolacije je enaka svetlemu premeru
cevi).
Odzračenje sistema je preko odzračnih ventilov na posameznem ventilacijskem konvektorju.
Pri dolgih cevnih trasah pod stropovi, je potrebno na posameznih mestih, kjer obstaja
nevarnost zračnih žepov namestiti avtomatske odzračne ventile.
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Radiatorsko ogrevanje
Za sanitarije, prostor čistila, prostor shramba in klet je predvideno ogrevanje s kompaktnimi
ploščatimi radiatorji z vgrajenim regulacijskim ventilom in sredinskim spodnjim kotnim
priključkom. Radiatorji so opremljeni s termostatskimi glavami ter odzračnimi ventili.
Radiatorji so nameščeni na tipskih zidnih konzolah. Predviden je dvocevni sistem
radiatorskega gretja s temperaturnim režimom 55/45°C v odvisnosti od zunanje temperature.
Razvod radiatorskega gretja ima predvideno ločeno vejo iz toplotne postaje. V toplotni
postaji so na veji radiatoskega gretja predvideni elektromotorni ventili, ki onemogočijo obtok
hladilne vode po razvodnem sistemu radiatorskega gretja v režimu hlajenja. Posamezni
radiatorji se priklopijo na razvodno omrežje z direktnimi odcepi.
Razvodno omrežje radiatorskega gretja je speljano nevidno v tleh (v talni izolaciji) oz. v
zidnem žlebu. Priključki na radiatorje so speljani v steni pod radiatorje, ter se priključijo na
sredinski spodnji priključek radiatorja z dvocevnim priključkom kotne izvedbe. Na tak način
v prostorih cevi za napajanje radiatorjev niso vidne.
Cevovodi za razvod ogrevne vode so mapress sistemskih cevi iz ogljikovega jekla po 1.0034
E 195 (DIN EN 10305), spojenih s stisljivi fitingi iz ogljikovega jekla. Cevi položene v
zidnih utorih in prehodih skozi druge gradbene konstrukcije, so obdane s plastičnim ovojem
za nemoteno krčenje in raztezanje pod vplivom temperaturnih raztezkov. Kompenzacija
raztezkov se vrši z naravnimi U in L kompenzatorji.
Ves razvod mora biti toplotno izoliran s kvalitetno toplotno izolacijo z visoko upornostjo
prehoda pare, debeline po TSG-1-004:2010 (debelina izolacije je enaka svetlemu premeru
cevi).
Odzračenje je preko odzračnih ventilov na najvišjih mestih na radiatorjih in preko odzračnih
lončkov.
Tlačni preizkus
Po končani montaži vseh razvodov izvršimo tlačni preizkus z vodnim tlakom 4 bar. Po
temperaturni stabilizaciji cevovoda tlak ne sme pasti v času 2 uri. O uspešno opravljenem
tlačnem preizkusu napišeta predstavnik izvajalca in nadzorni organ investitorja zapisnik z
vsemi podatki o preizkusu.
Splošno
Ves vgrajeni material in oprema mora ustrezati predpisanim standardom in normativom in se
mora vgrajevati v skladu z navodili proizvajalca.
Opremljena mora biti z navodili o varni uporabi, preizkušanju in vzdrževanju v slovenskem
jeziku.
Ob preizkusnem zagonu je potrebno izvesti regulacijo sistema na zahtevane parametre.
Za vse nejasnosti se naj izvajalec konsultira s projektantom.

2. TOPLOTNA POSTAJA
Vir toplotne oz. hladilne energije
Kot vir toplotne energije za ogrevanje ter pripravo sanitarne tople vode in vir hladilne
energije za hlajenje objekta poleti je predvidena vgradnja reverzibilne toplotne črpalke
zrak/voda, z nazivno grelno močjo 25,0 kW in nazivno hladilno močjo 22,0 kW, v
kombinaciji s stenskim kondenzacijskim plinskim kotlom z nazivno grelno močjo 35,0 kW. V
toplotni postaji je predviden še zalogovnik grelne/hladilne vode, volumna 300l, stenski
toplovodni grelnika sanitarne vode, volumna 65 l, razdelilnik/zbiralnik ogrevalnih/hladilnih
vej, hidravlični seti, ter povezovalne cevi z razteznimi posodami in varnostnimi armaturami.
Predviden je bivalentni način delovanja toplotnih virov.
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Toplotna črpalka zrak/voda
Predvidena je reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda v split izvedbi z inverter kompresorjem,
uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vso
interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo
postavitev in se montira na tla ob objekt. Nazivna moč toplotne črpalke znaša: gretje 25.0 kW
/ hlajenje 22.0 kW. Ostali tehnični podatki so razvidni iz risb in popisa materiala in del.
V toplotni postaji se montira notranja enota, kot na primer sistema hydrobox v kompaktni
izvedbi, z vgrajenim toplotnim zmenjevalcem R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim
električnim grelnikom, vso interno cevno in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem in
upravljalnikom. Toplotna črpalka zrak/voda je vezana na ogrevalni sistem preko zalogovnika.
Toplotna črpalka je opremljena z vso potrebno varnostno in delovno avtomatiko.
Stenski kondenzacijski plinski kotel
V prostor toplotne postaje je predvidena namestitev stenskega kondenzacijskega plinskega
kotla; toplotne moči:5,6-35 kW. Kotel dosega normni izkoristek do 101,7% (ogrevalni sistem
50/30), omogoča zvezno modulirano delovanje v območju od 14-100% nazivne moči, zato se
optimalno prilagaja trenutnim potrebam po toploti ob minimalni porabi plina, ekološki znak
"modri angel" zagotavlja zelo nizke emisije dimnih plinov, izredno tiho delovanje omogoča
vgradnjo tudi v neposredni bližini bivalnih prostorov, izredno preprost za servisiranje in
vzdrževanje, uporabniku zelo prijazno in enostavno nastavljanje regulacijskih funkcij. Kotel
vsebuje: predmešalni ploskovni keramični gorilnik, ventilator za prisilni dovod zgorevalnega
zraka in odvod dimnih plinov, specialni rebrasti cevni toplotni izmenjevalnik iz specialne
aluminij-silicijeve zlitine, univerzalni krmilni avtomat EMS za optimalno delovanje kotla.
Kotel obratuje neodvisno od potreb po zgorevalnem zraku v prostoru.
Montaža plinskega kotla je razvidna iz risb in sicer iz tlorisa toplotne postaje sheme plinske
napeljave in funkcionalne sheme toplotne postaje.
Odvod dimnih plinov in dovod zraka za zgorevanje je izveden preko koaksialniškega
dimniškega sistema skozi streho (C33x). Dimnik mora imeti element za izpust kondenzata in
revizijski kos.
Kotel je kompaktne izvedbe in ima vgrajene vse pomembne komponente ogrevalnega
sistema: raztezna posoda, tripotni preklopni ventil, varnostni ventil, obtocna crpalka, …
Kotel je opremljen z vso potrebno varnostno in delovno avtomatiko.
Za zaščito pred statično elektriko mora biti izvedena povezava vseh kovinskih mas na
sterlovodno napravo in zaščitno zbiralnico.
Zidovi in strop toplotne postaje morajo biti iz ognjeodpornega materiala. Tla morajo biti iz
negorljivega materiala. Vrata toplotne postaje se morajo odpirati navzven.
Prezračevanje toplotne postaje je naravno prečno.
Akomulator toplote/hladu
Za akomulacijo toplotne oz. hladilne energije za potrebe ogrevanja oz. hlajenja objekta je
predvidena postavitev zalogovnika s temperaturnim razslojevanjem v toplotni postaji.
Zalogovnik je namenjen tudi hidravličnemu ločevanju virov toplote oz. hladu in razvodnega
ogrevalnega/hladilnega sistema ter omogoča bivalentno delovanje toplotnih virov.
Toplovodni grelnik za pripravo sanitarne tople vode
Za priprava sanitarne tople vode je predvidena vgradnja stenskega toplovodnega grelnika
sanitarne tople vode, volumna 65l. Priklopljen je na plinski kotel preko tripotnega
preklopnega ventila z elektromotornim pogonom.
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Občasno pregrevanje vode v grelniku sanitarne vode in inštalaciji sanitarne vode je
predvideno prav tako preko plinskega kotla.
Za obvladovanje legionel naj topla voda dosega v grelcu temperaturo 60°C in vsaj 50°C na
pipi. Hladna voda naj ne preseže 20°C.
Dezinfekcija s pomočjo povišane temperature (toplotni šok) temelji na podatkih o
občutljivosti legionel na temperaturo. Temperatura 60°C je za legionelo baktericidna. Voda s
temperaturo 70°C lahko uniči legionele v 10 minutah, voda s temperaturo 60°C pa v 25
minutah.
Razdelilnik in zbiralnik v toplotni postaji
Predviden je razdelilnika/zbiralnika za toplotno oz. hladilno energijo z dvema ločenima
vejama (radiatorsko gretje, konvektorsko gretje/hlajenje).
Radiatorsko ogrevanje ima mešalno vejo in vodeno temperaturo predtoka v odvisnosti od
zunanje temperature - zunanje temperaturno tipalo. Nastavi se maksimalna in minimalna
temperatura in redukcija nočne temperature. Na veji radiatorskega ogrevanja sta dodatno
vgrajena zaporna ventila z elektromotornim pogonom, ki v režimu hlajenja zapreta obtok
medija po razvodnem sistemu radiatorskega gretja.
Konvektorsko ogrevanje/hlajenje ima direktno vejo.
Cevovodi
Vsi cevovodi ogrevne vode v toplotni postaji se izvedejo iz mapress sistemskih cevi iz
ogljikovega jekla po 1.0034 E 195 (DIN EN 10305), spojenih s stisljivi fitingi iz ogljikovega
jekla.
Vsi cevovodi hladilne vode v toplotni postaji se izvedejo iz bakrenih cevi, spojenih s s trdim
lotom ali s s stisljivi fitingi iz bakra.
Kompenzacija raztezkov se vrši z naravnimi U in L kompenzatorji.
Lokacija in način vodenja cevi je prikazan v načrtu. Ker se cevi temperaturno raztezajo, ne
smejo biti trdno zabetonirane pri prehodih skozi stene in strope, temveč morajo teči v večji
cevi, ki jo utrdimo v steni ali stropu. Obešala s katerimi obešamo cevi pod strop, morajo
dopuščati premike cevi.
Odzračevanje sistema je predvideno na najvišjih točkah razvoda z avtomatskimi odzračniki.
Cevi se toplotno izolirajo s cevaki iz izolacijskih materialov (debelina izolacije je enaka
svetlemu premeru cevi).
Označba cevovodov, armatur
Po končani montaži toplotne izolacije je potrebno opremiti vse cevovode in važnejše
armature z napisnimi ploščicami na katerih je označena smer pretoka, odprto-zaprto,…
Prav tako je potrebno v toplotni postaji namestiti na steno shemo ogrevanja v steklenem
okvirju z navodili za uporabo ter kratkim opisom funkcije.
Tlačni preizkus
Po končani montaži vseh novih razvodov izvršimo tlačni preizkus z vodnim tlakom 4 bar. Po
temperaturni stabilizaciji cevovoda tlak ne sme pasti v času 2 uri. O uspešno opravljenem
tlačnem preizkusu napišeta predstavnik izvajalca in nadzorni organ investitorja zapisnik z
vsemi podatki o preizkusu.
Preizkusni zagon
Po uspešnem tlačnem preizkusu pričnemo s hladnim preizkusnim obratovanjem. Pri tem
odpremo mešalni ventil in vklopimo obtočno črpalko na najvišjo hitrost. Po polurnem
obratovanju odpremo vse čistilne kose in jih očistimo nesnage, ki je ostala v ceveh. Nato
preizkus ponovimo z enournim obratovanjem črpalk in spet očistimo čistilne kose. V kolikor
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so čistilni kosi ostali čisti ne ponavljamo preizkusa, v nasprotnem primeru ponavljamo
preizkuse tako dolgo, da ostanejo čistilni kosi čisti.
Nato pričnemo z vročim preizkusom, tako da preklopimo črpalko v delovni hitrost in
vklopimo avtomatiko na avtomatsko delovanje. Z nastavitvijo regulatorja simuliramo
temperaturo predtoka postopoma do 55°C pri čemer opazujemo pomike cevi glede
izračunane. V kolikor ni nobenih večjih odstopanj pričnemo z nastavitvijo pri popolnoma
odprtih zapornih pipah.
V zimskem času pri nižjih zunanjih temperaturah dokončno nastavimo avtomatiko ogrevanja
z ozirom na notranjo in zunanjo temperaturo. Zunanje tipalo je potrebno montirati na S ali SZ
fasadi.
Tedensko programsko uro je potrebno nastaviti z ozirom na delovni čas ter potrebno znižanje
nočne prostorske temperature.
Na začetku vsake kurilne sezone je potrebno kontrolirati nastavitev regulatorja s strani
pooblaščenega strokovnjaka.
Splošno
Vse instalacije je potrebno izvesti po veljavnih predpisih. Ves vgrajeni material in oprema
mora ustrezati predpisanim standardom in normativom in se mora vgrajevati v skladu z
navodili proizvajalca. Zagotoviti je potrebno pooblaščeni zagon sistema s poučevanjem
uporabnika. Ob preizkusnem zagonu je potrebno izvesti regulacijo sistema na zahtevane
parametre.
Vsa oprema mora biti opremljena z navodili o varni uporabi, preizkušanju in vzdrževanju v
slovenskem jeziku.
Izvajalec del je dolžan napisati navodila za varno obratovanje in vzdrževanje toplotne postaje
ter izdelati shemo toplotne postaje.

3.

NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA

Za vse, v arhitekturnih načrtih predvidene porabnike je predvideno napajanje s hladno in
toplo sanitarno vodo kakor tudi fekalna kanalizacija. Do vseh sanitarnih elementov je
speljana hladna in topla sanitarna voda ter cirkulacija.
Vodovodna napeljava obravnavanega objekta se priklopi na javno vodovodno omrežje preko
obračunskega vodomerja v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca.
Celotna napeljava sanitarne vode za sanitarne potrebe se spelje preko samočistilnega
predfiltra 100 mikronov.
Priprava tople sanitarne vode je predvidena centralno s stenskim toplovodnim grelnikom
sanitarne vode, volumna 65 l, ki je sestavni del postrojenja toplotne postaje.
Notranja vodovodna napeljava
Celoten vidno položen razvod hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije v objektu
(toplotna postaja) se izvede iz sistemskih cevi CrNiMo iz nerjavnega jekla za sanitarno vodo.
Spajanje je predvideno s fitingi na zatiskanje (mapress) iz nerjavnega jekla za sanitarno vodo.
Celoten nevidno položen notranji razvod vodovodne napeljave hladne in tople sanitarne vode
ter cirkulacije je predviden iz večplastnih cevi (PEX/AL/PEX) iz zamreženega polietilena in
vmesne plasti iz aluminija. Spajanje je predvideno z zatiskovalnimi fitingi za večplastne cevi.
Cevi hladne vode se speljejo v tleh (v talni izolaciji) in zidu ter se izolirajo z izolacijskimi
cevaki debeline 13 mm.
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Cevi tople vode in cirkulacije se speljejo v tleh in zidu ter se izolirajo z izolacijskimi cevaki.
Debelina izolacije mora biti najmanj enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti
izolacije 0,035 W/(mK).
Razvodi potekajo v tleh in za posamezne sanitarne elemente v steni. Temperaturne diletacije
cevovodov je potrebno kompenzirati z izvedbo zank, lir ali z drugimi izvedbami
kompenzatorjev. Pritrjevanje cevi je treba izvesti z objemkami, ki so obložene z gumo ali
pluto. Glede na dimezijo cevi in temperaturo je potrebno izvesti fiksne in drsne podpore v
skladu s standardi in po navodilih proizvajalca. Obvezno je izvesti fiksne podpore pred
armaturami, krivinami in drugimi priključki, med posameznimi fiksnimimi podporami pa
poskrbeti za izravnavo raztezkov. Cevi je dovoljeno tudi kriviti, skladno z navodili
proizvajalca. Pred vsakim porabnikom je predviden kotni ali podometni regulirni ventil.
Prehode cevovodov skozi nosilne konstrukcije je izvesti z ustreznimi zaščitnimi cevmi.
Sanitarna oprema
Predvidena je sanitarna oprema je 1. kvalitete srednjega cenovnega razreda konzolne izvedbe.
Predvidene so enoročne vodovodne armature z omejevalniki pretoka vode. Na pisuarju je
predviden senzorski splakovalnik. WC kotlički so predvideni varčni podometni.
Dodatna oprema (milniki, držala za WC papir, ..) je po izbiri investitorja oz. arhitekta.
Podrobnejši opis sanitarne opreme bo podan v popisu materiala in del. Razporeditev sanitarne
opreme je razvidna iz priloženih risb.
Oprema sanitarnih prostorov mora biti iz materialov, ki jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili
in razkuževati, vsi kovinski deli morajo biti nerjaveči.
Notranja kanalizacija
Vertikalna kanalizacija se spelje v vertikalnih kanalih in zidu. Horizontalni zbirni vodi
fekalne kanalizacije se speljejo v nasutju in se položijo z padci proti zunanjim jaškom, ki
bodo obdelani v zunanji ureditvi.
Odtoki sanitarnih vodov se speljejo v stenah in horizontalno v tleh (v talni izolaciji) do
vertikalnih vodov. Celotna notranja kanalizacija se predvidi s PP (polipropilenskimi)
kanalizacijskimi cevmi in fazonskimi kosi. Spajanje se izvede z obojkami in gumijastimi
tesnili.
Vertikale so opremljene z oddušniki.
Vsi talni odtoki so iz PE z rešetko iz nerjavečega jekla in izolacijsko garnituro. Talni sifoni
služijo kot čistilni kosi.
Za ventilatorske konvektorje je predviden tudi odvod kondenza. Odvod kondenza je preko
sifona speljan v fekalno kanalizacijo.
Kondenzne cevi, speljane v spuščenem stropu, morajo biti izolirane proti rosenju.
Vsak sanitarni element mora biti priključen na odtočno kanalizacijo preko smradne zapore,
t.j. sifona.
Notranje hidrantno omrežje
V skladu s študijo požarne varnosti obravnavanega objekta je predvidena postavitev enega
notranjega hidranta, ki se priklopi na notranje vodovodno omrežje. Cevovod za hidrant se
izvede pretočno, da voda v cevovodu ne zastaja. Predvidena je vgradnja EURO hidranta s
cevjo ø25 dolžine 30 m na kolutu, D-ročnikom z zasunom in gasilskim ventilom.
Hidrant mora zagotavljati 16 l/min (0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na ročniku.
Tlačni preizkus
Po končani grobi montaži se naj izvede tlačni preizkus z izpiranjem cevovoda, po fini
montaži pa še preizkusni pogon z izpiranjem cevovoda.
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Vodovodna inštalacija iz večplastnih cevi z zatisnimi spoji mora biti preizkušen na podlagi
DIN 1988, del. 2, s tlakom, ki je 1,5 krat večji od delovnega tlaka vendar ta ne sme biti
manjši od 15 barov.
Preizkus se izvaja pri sobni temperaturi in sicer v dveh fazah – predpreizkusa in glavnega
preizkusa. Pri predpreizkusu kontroliramo tlak vsakih 10 minut. Po 30 minutah tlak ne sme
pasti za več kot 0.1 bar. Glavni preizkus traja 2 uri. V tem času tlak ne sme pasti več kot 0.1
bar. O poteku in rezultatih preizkusa je potrebno voditi zapisnik.
Splošno
Vse instalacije je potrebno izvesti po veljavnih predpisih. Ves vgrajeni material in oprema
mora ustrezati predpisanim standardom in normativom in se mora vgrajevati v skladu z
navodili proizvajalca.
Vsa oprema mora biti opremljena z navodili o varni uporabi, preizkušanju in vzdrževanju v
slovenskem jeziku.
Po končanju del je treba izvesti dezinfekcijo cevovoda s klorovim šokom.

4. PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD
Predmet načrta
Obravnavana je izvedbo priključka novogradnje locirane na parcelah štev. 12, 15/1, 15/2, 13del, 11-del k.o. Ig, na javno vodovodno omrežje v upravljanju Režijskega obrata Občine Ig.
Predvidena je izvedba novega priključka na javno vodovodno omrežje v skladu z izdanim
soglasjem za priključitev št. 3513-0009/2018 upravljalca javnega vodovodnega omrežja.
Priključek na javni vodovod se mora izvesti v skladu s tehničnimi zahtevami podanimi v
dokumentu Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema v Občini
Ig.
Opis izvedbe
Obravnavani objekt se priklopi na javni vodovod, katerega trasa poteka po parc. št. 2823/1,
k.o. Ig, jugozahodno od objekta.
Vodovodni priključek se izvede z odcepom od javnega vodovoda, skladno z navodili
upravljalca javnega vodovodnega omrežja. Odcep za hišni priključek je iz PE 100 cevi,
dimenzije ¿40 za nazivni tlak PN10 z zaščitnim plaščem in se spelje do vodomernega jaška
izven objekta v neutrjeni površini blizu parcelne meje. Priključna cev mora biti položena z
padcem v smeri proti priključku na javni vodovod, zaradi odzračevanja. V vodomernem jašku
se v smeri dotoka montirajo naslednji elementi: zaporni organ, protipovratni ventil, Y-čistilni
kos, vodomer, zaporni organ z izpustom.
Lokacija priključka na javno vodovodno omrežje, trasa priključka in lokacija vodomernega
jaška je prikazana v situaciji komunalnih vodov.
Priključna cev mora biti položena v zaščitni cevi.
Globina polaganja cevovoda je določena z mero os cevi – končni teren. Razvidna je iz
priloženega karakterističega prečnega profila in se prilagaja konfiguraciji terena.
Pred polaganjem cevi v jarek je obvezna kontrola nivelete in kvalitete opravljenih zemeljskih
del, kar velja še posebej z ozirom na zahteve varstva pri delu. Vso grobo kamenje je potrebno
odstraniti, po potrebi pa vgraditi posteljico z lokalnim materialom po navodilu montažerja in
odločitvi nadzornega organa, kar velja tudi za zasip okoli cevi. Na trasi izkopa z grobimi
izkopanimi zemljinami, pa je obvezna posteljica debeline 10 cm, kakor tudi varovalni zasip iz
dobavljene mivke ali drobnega peščenega materiala. Zasip cevi je opraviti v dveh etapah in
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sicer z obtežitvijo in ročnim zasipom 30 cm nad temenom, končni zasip pa je opraviti strojno
ročno v plasteh po 30 cm s komprimacijo do kvalitete zbitosti raščenega terena.
Po položitvi cevovoda je potrebno izdelati geodetski posnetek in montažni načrt, saj veljata ta
dokumenta kot osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Po končanem zasipu 1 etape
(obtežitev) je opraviti tlačni preizkus in izvesti zaščitne premaze vseh vijačnih spojev. Tlačni
preizkus se izvaja pri tlaku 8 bar v trajanju min 6 ur z grafičnim prikazom spremembe tlakov.
Diagrame se priloži k dokumentom za pridobitev uporabnega dovoljenja. Po kloriranju in
ponovnem izpiranju cevovoda je vzeti vzorce za pridobitev atesta dezifekcije cevovoda.
Vsa dela je izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, kot tudi zahtevami upravljalca
javnega vodovodnega omrežja.
Investitorju je potrebno izročiti vse garancijske liste ter navodila za uporabo in vzdrževanje
posameznih vgrajenih elementov v slovenskem jeziku.
Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter izdelan po veljavnih standardih in mora
imeti veljaven certifikat.
Morebitne spremembe, ki bi nastale v času gradnje, morajo biti opravljene v soglasju s
projektantom, ob koncu del pa je potrebno izdelati PID.
Splošno
Pred pričetkom del, si mora investitor pridobiti pisna dovoljenje lastnikov zemljišč za
izvedbo hišnega vodovodnega priključka.
Pri upravljalcu javnega vodovodnega omrežja je potrebno naročiti zakoličbo glavnega
vodovoda, kjer bo možna izvedba priključka.
Po končani montaži in pred zasutjem se naj izvede tlačni preizkus z izpiranjem cevovoda ob
prisotnosti predstavnika upravljalca javnega vodovodnega omrežja.
Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter izdelan po veljavnih standardih in mora
imeti veljaven atest.
Po končanju del je treba izvesti dezinfekcijo cevovoda s klorovim šokom.
Izvajalec del
Vodovodni priključek lahko izvede izvajalec, ki ima registracijo za te vrste del, odločbo
upravnega organa za takšna dela in je pooblaščen s strani upravljalca javnega vodovodnega
omrežja. Dela se lahko opravljajo pod strokovnim vodstvom in nadzorom delavca s
strokovnim izpitom po zakonu o graditvi objektov.

5.

PREZRAČEVANJE

Splošne zahteve
Prezračevanje objekta je predvideno naravno vzgonsko, z odpiranjem oken in vrat.
V prostorih s predvideno občasno večjo zasedenostjo (dvorana) in ostalih prostorih, kjer
naravno prezračevanje ne zadosti potreb po svežem zraku, je predvideno mehansko
prezračevanje.
Količina zunanjega zraka
Pri izračunu prezračevalnih naprav je upoštevana potrebna količina zunanjega svežega zraka
po DIN 1946 oz. v skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (ur.L. RS št.
42/2002).
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- WC, Tuš
- Shrambe

-

- i = 65 m3/h*prostor
- i = 2,7 m3/h po m2 poda

- Dvorana

-

- i = 30 m3/h * oseba; zasedenost 40 oseb/100m2

- Trgovina

-

- i = 30 m3/h * oseba; zasedenost 10 oseb/100m2

Prezračevanje sanitarij, prostora čistila in prostora pod stopnicami
Za odvod zraka iz sanitarij je predvidena vgradnja majhnih zidnih ventilatorjev
(prezračevalcev) za enocevni sistem prezračevanja, z vgrajenimi protipovratnimi loputami.
Ventilatorji so naj opremljeni s časovnim zakasnilnim stikalom in vezani na vklop luči.
Odvod odpadnega zraka je predviden na fasado in zaključen s samodvižno žaluzijo.
Prezračevalni kanali so predvideni iz pocinkanih spiro kanalov, izoliranih proti rosenju in
hrupu z žlebaki iz izolacijskih materialov.
Dovod zraka v sanitarije in kopalnice je predviden preko vratnih izenačevalnih rešetk oz.
preko spodrezanih vrat.
Prezračevanje dvorane
Za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka iz dvorane je predvidena vgradnja
decentralne prezračevalne naprave z vračanjem energije za zidno montažo. Naprava je
sestavljena iz dovodnega in odvodnega ventilatorja, filtrov, rekuperativne enote za vračanje
energije ter električnega grelca dovodnega zraka. Zajem svežega zraka in izpih odpadnega
zraka je na fasadi, preko zaščitnih rešetk. Dovod svežega zraka v prostor iz odvod odpadnega
zraka iz prostora poteka preko rešetk, ki so sestavni del naprave.
Tehnični podatki naprave:
Izmenjava zraka:
300/500/800 m3/h
El. napajanje:
230 V / 1f / 50 Hz
Priključna moč ventilatorjev: 2 x 90 W
Električni grelec:
650 W
Temperaturni izkoristek:
84,5%
Dimenzije:
DxŠxV=1550x828x493mm
Teža:
57kg
Prezračevanje trgovine in kleti
Za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka iz dvorane je predvidena vgradnja
decentralne prezračevalne naprave z vračanjem energije za zidno montažo. Naprava je
sestavljena iz dovodnega in odvodnega ventilatorja, filtrov ter rekuperativne enote za
vračanje energije. Zajem svežega zraka in izpih odpadnega zraka je na fasadi, preko zaščitnih
rešetk. Dovod svežega zraka v prostor iz odvod odpadnega zraka iz prostora poteka preko
rešetk, ki so sestavni del naprave.
Tehnični podatki naprave:
Izmenjava zraka:
60/105 m3/h
El. napajanje:
230 V / 1f / 50 Hz
Priključna moč ventilatorjev: 2 x 31 W
Temperaturni izkoristek:
80%
Dimenzije:
DxŠxV=620x200x265mm
Teža:
7,5kg
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Splošno o prezračevanju
Vse spremembe na sistemu, ki so bile izvedene med gradnjo, morajo biti zapisane v projektni
dokumentaciji (projekt izvedenih del) in na shemi vgrajenega sistema, ki se izročita
investitorju oziroma lastniku. Investitor oziroma lastnik mora prejeti tudi vsa navodila o
delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku.
Dokumentacija, izročena lastniku, mora poleg tega vsebovati tudi tehnične specifikacije
delovanja, navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnična navodila za sisteme, vse v
slovenskem jeziku.
Sistem sme biti predan v upravljanje le osebju, ki je strokovno usposobljeno (v nadaljnjem
besedilu: upravljavec) v zvezi z uporabo, obratovanjem in vzdrževanjem sistema. Pri
prevzemu sistema je treba pregledati celoten sistem glede na njegovo delovanje in
vzdrževanje in druge pomembne okoliščine v prisotnosti investitorja oziroma lastnika.
Šolanje uporabnika se izvede z aplikativno razlago navodil na licu mesta.
Od vgradnje dalje mora upravljavec voditi knjigo delovanja, servisiranja in vzdrževanja
prezračevalnega sistema oziroma naprave z navedbo časovnih intervalov in odgovornih oseb.
Projektant in izvajalec klimatizirane stavbe sta dolžna zagotoviti izvedbo meritev v prvem
letu rednega obratovanja sistema po izdaji uporabnega dovoljenja. Meritve se opravijo v
zimskem času, ko je zunanja temperatura zraka pod 5 °C, in v letnem času, ko je zunanja
temperatura zraka nad 25 °C. Osnovni namen teh meritev je ugotoviti skladnost izvedbe in
doseganje parametrov notranjega okolja s projektno dokumentacijo.
6.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Zasnova
V načrtu je obdelana notranja plinska napeljava zemeljskega plina potrebe ogrevanja objekta
in pripravo sanitarne tople vode. Obdelana je notranja plinska napeljava zemeljskega plina od
požarne pipe v zunanji fasadni priključni omarici do merilnega mesta v pritličju in od
merilnega mesta do porabnika v nadstropju.
Požarna pipa
Cevovod med priključkom na javno plinovodno omrežje in objektom je zaključen v fasadni
plinski priključni omarici, v kateri je nameščena glavna zaporna plinska pipa z izolacijsko
prirobnico in dvostopenjski regulator tlaka 4bar/22mbar. Priključni tlak za regulatorjem tlaka
mora ustrezati tlaku trošila. Regulator tlaka mora ustrezati DIN 33822 in imeti oznako DIN –
DVGW. Izolacijska prirobnica je integrirana v plinsko pipo. Izolacijska prirobnica mora
ustrezati DIN 3389.
Plinomer
Merjenje porabe plina je predvideno znotraj objekta v prostoru čistila. Za merjenje porabe
plina je predvidena vgradnja mehovnega plinomera G4, priključne dimenzije DN 20 in za
delovni tlak 0,1 bar. Plinomer mora imeti ustrezne oznake v slovenščini in certifikat o skladnosti.
Razdalja med priključki mora biti 250 mm. Plinomer se vgradi na višini 1,8m od tal, skladno z
navodili distributerja plina. Nameščen mora biti tako, da se lahko odčitava in zamenjujejo in
da je zaščiten pred mehanskimi poškodbami. Priključen mora biti tako, da priključki niso
obremenjeni in se ne dotikajo okoliških sten.
Notranji plinovod
Razvod notranje plinovodne instalacije je predviden vidno, delno ob steni in delno pod
stropom, višje od vseh instalacij.
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Cevna napeljava plinske instalacije mora biti izvedena skladno s »Tehničnim predpisom za
plinsko napeljavo - G 600 – TRGI '86/96«. Tehnični predpis podrobneje opisuje vse
materiale, ki se lahko uporabljajo glede na lokacijo uporabe in izbor materiala v uporabi.
Notranja plinska instalacija (22mbar) je predvidena z inox cevjo iz Cr-Ni-Mo jekla 1.4401
(DIN EN 10088) , označene z rumeno, oz. ostalimi ustreznimi materiali skladno s »Tehničnim
predpisom za plinsko napeljavo - G 600 - TRGI '86/96.
Cevi medsebojno spajamo s fitingi za zatiskanje ( press ), na armature pa z navojnimi
priključki.
Tesnenje prirobničnih in navojnih zvez:
Prirobnični spojni morajo biti tesnjeni s tesniIkami, ki so odporne na zemeljski plin, debeline
2 mm (npr. Tesnila, Klingerit).
Navojne zveze morajo imeti predpisano dolžino navoja:
3/8”
11,4 mm
1”
19,1 mm
1/2”
15,0 mm
5/4”
21,4 mm
3/4”
16,3 mm
6/4”
23,5 mm
Tesnjene so s tesniIno pasto (Tite Seal) ali teflonom. Uporaba preje ni dovoljena (uporabljajo
se lahko samo maziva po DIN 3536).
Podpiranje cevovoda:
Maksimalne dopustne razdalje med podporami za dano cev ter priporočene oddaljenosti
sredine cevi od sten – stropa.
Premer cevi
DN 15
DN 20
DN 25
DN 40

21,3 x 2,6 (3,25)
26,9 x 2,6 (3,25)
33,7 x 2,6 (3,25)
48,3 x 2,6 (3,25)

Max. razmak
med podporami
2,5 m
2,7 m
3,0 m
3.5 m

Oddaljenost
od stene
40 mm
50 mm
80 mm
90 mm

Zaščitne cevi:
Plinsko cev je potrebno zaščititi pri vseh prehodih skozi stene z jekleno cevjo trgovske
kvalitete. Prostor med plinsko in zaščitno cevjo je potrebno zapolniti s trajno plastično maso
ter onemogočiti vdor vode s tesnilno maso.
Kontrola trdnosti in tesnosti
Po končani montaži je treba celotno plinsko instalacijo preizkusiti.
Vsi tlačni preizkusi morajo biti opravljeni na način, ki je predpisan v DVGW-TRGI
1986/96 za notranjo plinsko napeljavo.
Pred preizkusom je treba iz instalacije odstraniti občutljive naprave in trošila, ki so izdelana za
nižje tlačne razmere. Elementi, izdelani za tlake višje od predvidenega tlaka pred preizkusa,
lahko ostanejo vgrajeni v cevovodu.
Preizkus na trdnost - ZAČETNI PREIZKUS
Je obremenilni preizkus in je namenjen na novo položeno instalacijo brez armatur. Pred
preizkus se izvede z zrakom ali internim plinom pri tlaku, ki je za 10 % višji od normalnega
delovnega tlaka z nadtlakom 1 bar. Po izenačitvi temperature plina s temperaturo okolice, za
kar zadoščata 2 minuti, mora ostati tlak plina v plinovodu nespremenjen še najmanj 10 minut.
Med preizkusom je treba cevi rahlo obtolči , da s tem odpravimo eventualne napetosti nastale
pri montaži. V našem primeru bomo pred preizkus izvedli z zrakom pri nadtlaku najmanj 1,02
bar. Preizkus na trdnost se izvede na celotni notranji inštalaciji brez armature in to preden je
instalacija ometana, zakrita ali zasuta in ko cevi še niso izolirane. Zrak se iz inštalacije izpusti
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na mestu največjega preseka, da bi se s tem izpihali tujki. Preizkus izvede montažer in o
uspešnosti napiše zapisnik.
Tesnostni preizkus - GLAVNI PREIZKUS
Je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trošil in pripadajočih
regulacijskih ter varnostnih naprav. Glavni preizkus se izvede z zrakom ali inertnim plinom na
cevovodu na katerem so spet vgrajeni vsi elementi, razen varnostnih in regulacijskih
elementov pred trošili. Preizkus opravimo pri tlaku, ki je za 10% višji od normalnega
delovnega tlaka, oziroma najmanj za 100 mbar višji od delovnega tlaka. Po izenačitvi
temperature plina s temperaturo okolice, mora ostati tlak plina v plinovodu nespremenjen še
najmanj 10 minut. V našem primeru bomo glavni preizkus izvedli z zrakom pri nadtlaku
najmanj 0,12 bar.
Merilni instrument, s katerim kontroliramo tlak preizkusnega medija v plinovodu, mora biti
tako natančen, da je na njem mogoče zanesljivo opaziti spremembo tlaka za 0,1 mbar.
Spojna mesta inštalacije s plinomerom, tlačnim regulatorjem in plinskimi trošili, kot tudi
priključnimi cevovodi, se preizkusijo s premazom milnice pod predvidenim obratovalnim
tlakom.
Pri tem preizkusu se nikjer ne smejo pojaviti mehurčki.(glavni preizkus) obsega celotno
notranjo plinsko inštalacijo med glavno požarno pipo in priključki za plinomer in priključno
armaturo med plinskimi trošili pri zaprtih zapornih elementih (preizkus se izvaja brez
priključenih trošil). Preizkusu mora prisostvovati investitor, izvajalec in pooblaščena oseba
distributerja.
Oprema preizkusa:
- manometer:
- skala FI 160
- merilno območje 0-6 BAR
- kategorija 0,6
- termometer za merjenje temperature okolice.
Merilni instrument, s katerim kontroliramo tlak preizkusnega medija v plinovodu, mora biti
tako natančen, da je na njem mogoče zanesljivo opaziti spremembo tlaka za 0,1 mbar.
Na koncu se po uspešno izvedenem preizkusu napiše zapisnik. Zapisnik mora vsebovati
podatke o objektu, investitorju, izvajalcu, montažnih del, označbo preikušanega odseka,
premer cevi odseka, dolžine odseka, podatke o vgrajeni armaturi, delovni tlak, tlak preizkusa,
trajanje preizkusa, trajanje izenačevanja temperatur trajanje merjenja, ugotovljeno odstopanje
tlaka in komentar ugotovljene netesnosti.
Plinska trošila
Predvidena je vgradnja stenskega kondenzacijskega plinskega kotla za potrebe ogrevanja
prostorov in pripravo sanitarne tople vode, toplotne moči cca 35 kW.
Predvidena so plinska trošila tipa C33x z odvodom dimnih plinov in dovodom zraka za
zgorevanje po koaksialni cevi nad streho.
Preglednica predvidenih plinskih trošil:
TROŠILO
(vrsta)
Plinski kotel Bosch Condens 7000iW-35kW

OZNAKA
(po DVGW)
C33x

MOČ
(kW)
5,6-35

MAX. PORABA PL.
3
(Sm /h)
3,56

Vršna poraba zemeljskega plina za posamezno stanovanjsko enoto znaša : 3,56 m3/h
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Puščanje plina v instalacijo
Pred spuščanjem plina v inštalacije je treba ugotoviti, če je bil izvršen tlačni preizkus in
tesnostni preizkus in če je bila inštalacija pri tem preizkusu tesna.
Potrebno je ugotoviti z meritvami tlaka, če ni na inštalaciji kakšen izpust odprt, nato je treba
inštalacijo pogledati, če so vsi izpusti na inštalaciji s čepi, kapami in s slepimi prirobnicami
zaprti.
Neposredno pred spuščanjem plina je potrebno priključke na notranji inštalaciji ali v zemljo
položene plinovode, ki pri glavnem preizkusu niso bili zajeti, premazati z milnico in pri
obratovalnem tlaku preizkusiti na tesnost. Razdelilne vode je treba s plinom tako dolgo
izpihovati, dokler ni ves zrak ali inertni plin iz cevovoda iztisnjen. Na izpust je treba
priključiti gumeno cev in mešanico plina in zraka spuščati na prosto.
Med izpihovanjem je potrebno skrbeti za zadostno zračenje prostora, kjer je izpust plina.
Uporaba ognja, odprtega plamena, kajenje ali posluževanje električnih stikal in podobno, je
prepovedana.
Po spuščanju plina v inštalacijo je treba uporabljene izpuste na notranji inštalaciji ali v
zemlji položenih plinovodov tesno zapreti s kapami, Čepi ali slepimi prirobnicami. Priključne
vode je treba pred priključitvijo na plinomer preizkusiti na tesnost in po montaži plinomera
izpihati s plinom. Po uspešnem spuščanju plina v notranjo inštalacijo ali v zemljo položene
cevi je treba priključke plinomera ali plinskih trošil pri obratovalnem tlaku preizkusiti na
tesnost z milnico.
V kolikor plinska trošila na inštalacijo niso priključena je treba priključno mesto zapreti s
kapami, čepi ali slepimi prirobnicami. Netesne inštalacije ni dovoljeno dati v obratovanje.
Neposredno po končanem spuščanju plina v instalacijo je treba opraviti preizkus tesnosti še
na tistih spojih, ki niso bila zajeta v glavni preizkus napeljave. Ravno tako je treba preizkusiti
tudi spoje in armature, ki smo jih uporabili pri priključitvi gumijaste cevi za izpust mešanice
plina iz zraka iz instalacije. Za ta preizkus uporabimo metodo premazovanja s penečim se
sredstvom.
Po spuščanju plina v inštalacijo je treba plinska trošila po navodilih proizvajalca nastaviti na
njihovo toplotno bremenitev in preizkusiti njihovo brezhibnost. Prepovedana je uporaba
plinskih trošil brez termo magnetnega varovala.
Zagon plinovoda je potrebno izvajati ob prisotnosti pooblaščenega predstavnika distributerja.
Nastavitev in preizkus delovanja trošil
Plinska trošila spušča v pogon pooblaščeni serviser proizvajalca, pri čemer mora ustrezno
nastaviti gorilnike. Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trošil je potrebno upoštevati navodila
proizvajalca trošila in distributerja plina.
Navodilo uporabniku postrojenja
Distributer plina mora porabniku predati pisna navodila o uporabi in vzdrževanju postrojenja
ter ga poučiti o ukrepih, po katerih se mora ravnati v posameznih situacijah.
Izvajalec del
Dela na postrojenju smejo opravljati izvajalci, ki imajo registracijo za te vrste del in odločbo
upravnega organa za takšna dela. Dela se lahko opravljajo pod strokovnim vodstvom in
nadzorom delavca s strokovnim izpitom po zakonu o graditvi objektov.
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Kontrola in vzdrževanje
Varnost delovanja plinske napeljave in plinskih trošil, je poleg primernosti in kvalitete
vgrajenih naprav odvisna tudi od kvalitetno izvedenega tlačnega preizkusa, predvsem pa od
vestnega vzdrževanja instalacij in naprav.
Kontrolo napeljave in naprav naj izvaja strokovna oseba s pooblastilom distributerja plina.
Kontrola naj obsega:
kontrola zapiranja vgrajenih pip in ventilov

1 x letno

kontrola tlaka plina pred šobami

1 x letno

čiščenje gorilnika

1 x letno

pregled in preizkus delovanja regulacijskih in nadzornih
elementov

1 x letno

Preizkus delovanja regulacijskih in nadzornih elementov

1 x letno

kontrola naprav za odvod zgorelih plinov

1 x letno

čiščenje filtra po potrebi (najmanj)

2 x letno

čiščenje prezračevalnih odprtin

2 x letno

preizkus tesnosti s penečim se sredstvom

2 x letno

obhod in vizualni pregled plinske instalacije

1 x teden

Splošno
Vsa dela je izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, kot tudi zahtevami upravljalca
javnega plinovodnega omrežja Energetika Ljubljana d.o.o.
Ves vgrajeni material mora biti prve kvalitete ter izdelan po veljavnih standardih in mora
imeti veljaven certifikat.
Morebitne spremembe, ki bi nastale v času gradnje, morajo biti opravljene v soglasju s
projektantom, ob koncu del pa je potrebno izdelati PID.

7.

ZUNANJI PLINOVODNI PRIKLJUČEK

Zasnova
Za potrebe objekta je predviden zunanji plinovodni priključek v skladu z izdanim soglasjem
za priključitev št. JPE-351-250/2018(P25830)-5081115 upravljalca javnega plinovodnega
omrežja. Priključek na javni se mora izvesti v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev
glavnih in priključnih plinovodovin notranje plinske napeljave – Energetika Ljubljana.
Način izvedbe
Predviden je novi plinovodni priključek za obravnavani objekt. Plinovodni priključek se
izvede z odcepom iz javnega plinovodnega omrežja v izvedbi PE¿63, v cesti na parceli št.
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15/1, k.o. Ig, severovzhodno od objekta in se spelje na investitorjevo zemljišče. Zunanji
plinovod se zaključi v zunanji fasadni priključni omarici.
Predvidena je izvedba z navrtalnim sedlom. Neposredno za odcepom je potrebno vgraditi
protilomni oz. t.i. »GAS STOP« ventil.
Plinovod od odcepa iz javnega plinovodnega omrežja do priključka na objektu je položen v
zemljo. Plinovod je predviden iz PE¿32x83,0 cevi in fazonskih kosov po DIN 8074 in DIN
8075, oz. ISO 4437 in ISO 3607. Cca 1.5m pred objektom je prehodni kos PE/jeklo, od tam
pa je plinovod iz srednjetežke brezšivne cevi DN40 po DIN 2448 oz. ISO 65.
Plinovod naj bo položen v globini cca 80cm do 120cm. Pri prečkanju utrjene površine, naj
poteka plinovod v zaščitni cevi. Zaščitne cevi naj bodo nameščene tudi pri vseh križanjih z
ostalimi komunalnimi vodi, pri katerih ne bo mogoče zagotoviti zadostnih odmikov. Zaščitna
cev je iz PE cevi enakega videza kot osnovna cev. Dimenzija zaščitne cevi je za stopnjo višja
od osnovne cevi. Na koncih mora biti nameščena zaščita proti mehanski nečistoči.
Križanje plinovoda izven objekta je dovoljeno, če poteka plinovod vsaj 30cm nad
vodovodom, el. kablom oz. kanalizacijo. Če križamo kanalizacijo, mora biti plinovod položen
v zaščitni cevi, ki je za 0.5m daljša od največje dimenzije kanalizacije.
Če poteka plinovod vzporedno z ostalimi instalacijami, mora biti oddaljen najmanj 40 cm od
njih.
Spajanje PE cevi in fazonskih kosov je dovoljeno le z elektrouporovnim načinom, spajanje
jeklenih cevi pa je dovoljeno le z varjenjem (obločno ali avtogeno). Oblika in kakovost
zvarov mora ustrezati veljavnim predpisom. Armature pa spajamo z navojnimi priključki.
Navojne priključke namažemo s tesnilno pasto "tight seal".
Zadovoljivo kvaliteto zvarov je potrebno zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbišču.
Paziti je potrebno, da se ne vari pri prenizkih temperaturah, pri dežju ali močnem vetru.
Opraviti je potrebno vizuelni pregled zvarov in trdnostni ter tesnostni preizkus.
Če je potrebno (po oceni nadzornika na podlagi vizuelnega pregleda), se opravi preizkus
zvarov z ultrazvokom. Če rezultati pregleda in preizkusov niso ustrezni, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.
Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upoštevati zahteve, ki jih predpisuje predpis
DVGW - G 472. Posebno pozornost je potrebno posvečati naslednjim zahtevam:
- vgrajujejo se samo cevi, ki so dokazano ustrezne za zemeljski plin tlaka 4 bar,
- zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti nižja od O °C
- zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10 % minimalne debeline stene cevi po
veljavnih standardih,
- upoštevti velik temperaturni raztezek, ki je za PE 0.2 mm/m pri 20°C,
- elastična krivijenja cevi ne smejo presegati za PE cevi radija R = 50 D pri O °C, oziroma
radija R = 20 D pri 20°C.
Izkop naj bo prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Kot izkopa naj bo
prilagojen vrsti materiala in globini izkopa. Najmanjša širina dna jarka naj znaša DN + 400
mm. Dno jarka naj bo ravno in gladko, brez izboklin. Na tako izravnano dno se naj nasuje
posteljica debeline minimalno 10 cm iz 2 x sejanega peska ali mivke. Ko je cev položena v
jarek, se jo obsuje do višine 10 cm nad njo z 2 x sejanim peskom in ob straneh dobro nabije.
Jarek se potem zasipa v plasteh po 30 cm z vmesnim nabijanjem.
Približno 30 cm nad plinovodom se položi plastični opozorilni trak rumene barve z napisom
"POZOR PLIN". Cevi iz PE, ki so enakega zunanjega izgleda kot cevi za vodo, imajo po
obodu vtisnjene rumene črte.
Pred zasutjem je potrebno opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgrajenimi elementi
in ga vrisati v kataster komunalnih napeljav.
Vse pomembne elemente plinovoda je potrebno, v skladu z internimi navodili distributerja
označiti s pozicijskimi tablicami. Tablice naj so pritrjene na objektih oziroma betonskih ali
jeklenih stebričkih in vnešene v knjigo plinovoda. Cestne kape v pločnikih, cestah in drugih
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utrjenih površinah naj so izravnane s terenom, izven utrjenih površin pa gledajo iz terena za
10 centimetrov.
Priključna omarica na objektu
Cevovod med priključkom na javno plinovodno omrežje in objektom se zaključi v fasadni
omarici iz inox pločevine v podometni izvedbi. Fasadna omarica je dimenzije 600x350x250
in se montira s spodnjim robom 300 do 1400 mm nad koto terena. Omarica za glavno plinsko
zaporno pipo mora imeti predvidene ozemljitvene nastavke za povezavo na ozemljitvene
povezave. Na te ozemljitvene nastavke je potrebno navezati ozemljitev notranjih kovinskih
napeljav.
V fasadni omarici je predvidena glavna zaporna pipa z izolacijskim elementom, dimenzije
DN25 in dvostopenjski regulator tlaka.
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III. TEHNIČNI IZRAČUN
1. OGREVANJE IN HLAJENJE

Toplotna bilanca
N1 Klet
P
P1

Prostor
K1-Klet

tn
(°C)
20

Skupno: Klet

Qn Qi(rad) Qi(vk)
(W)
(W)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

(%)
114

1419

1620

0

1620

-201

1419

1620

0

1620

-201

Qn Qi(rad) Qi(vk)
(W)
(W)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

(%)

št.

ogrevalo/notranja
enota

1

22 VM/900/1400

št.

ogrevalo/notranja
enota

5

SQ 30/S2

N2 Pritličje
P
P1

Prostor

tn
(°C)
20

7111

0

13550

13550

-6439

191

P2

P1-Razstavni
prostor+recepcija
P2-Vetrolov

20

499

0

2590

2590

-2091

519

1

P3

P3-Čistila

20

275

361

0

361

-86

131

1

SQ 20/S2
21 VM-S/600/520

P4

P4-WC M invalidi

20

324

361

0

361

-37

111

1

21 VM-S/600/520

P5

P5-Predprostor

20

108

0

0

0

108

0

P6

WC Ž

20

205

278

0

278

-73

136

1

21 VM-S/600/400

P7

P7-Trgovina

20

5335

0

5580

5580

-245

105

2

SC 40/S2

13857

1000

21720

22720

-8863

Qn Qi(rad) Qi(vk)
(W)
(W)
(W)

Qinst
(W)

Qost
(W)

št.
(%)

ogrevalo/notranja
enota

Skupno: Pritličje

N3 Nadstropje
P

Prostor

tn
(°C)

P1

N1-Razstavni prostor

20

9088

0

9900

9900

-812

109

6

P2

N2-Shramba

20

137

170

0

170

-33

124

1

P3

N3-Hodnik

20

856

0

0

0

856

0

P4

N4-Dvorana

20

2092

0

5580

5580

-3488

267

2

SC 40/S2

P5

N5-Pisarna

20

344

0

1470

1470

-1126

427

1

SC CH 2/S1

Skupno: Nadstropje

12517

170

16950

17120

-4603

Skupno:

27793

2790

38670

41460 -13667
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Bilanca hlajenja
N2 Pritličje
P
P1

Prostor

P2

P1-Razstavni
prostor+recepcija
P2-Vetrolov

P7

P7-Trgovina

tn
(°C)
26

Qn Qi(spl)
(W)
(W)
9953
0

Qi(vk)
(W)
9400

Qinst
(W)
9400

Qost
(W)
553

(%)
94

št.

notranja enota

5

SQ 30/S2

26

588

0

1540

1540

-952

262

1

SQ 20/S2

26

1034

0

3680

3680

-2646

356

2

SC 40/S2

11575

0

14620

14620

-3045

Qn Qi(spl)
(W)
(W)
6753
0

Qi(vk)
(W)
7020

Qinst
(W)
7020

Qost
(W)
-267

št.

notranja enota

(%)
104

Skupno: Pritličje

N3 Nadstropje
P

Prostor

tn
(°C)
26

P1

N1-Razstavni prostor

6

SC CH 2/S2

P4

N4-Dvorana

26

3561

0

3680

3680

-119

103

2

SC 40/S2

P5

N5-Pisarna

26

1055

0

1080

1080

-25

102

1

SC CH 2/S1

Skupno: Nadstropje

11369

0

11780

11780

-411

Skupno:

22944

0

26400

26400

-3456
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2. VODOVOD IN KANALIZACIJA
DOLOČITEV MAKSIMALNEGA PRETOKA SANITARNE VODE
Izračun skupnih pretokov hladne sanitarne vode (HV) in tople sanitarne
vode (TV), ter določitev maksimalnega pretoka vode po DIN 1988 Teil 3
Računski pretok
PORABNIK

VR (HV)
[l/s*kos]

umivalnik
bide
prha
kopalna kad
WC kotliček
pisuar
trokadero
pomivalno korito
gosp. pomivalni stroj
gosp. pralni stroj
izpustni ventil DN15
izpustni ventil DN20
izpustni ventil DN25

0,07
0,07
0,15
0,15
0,13
0,13
0,13
0,07
0,15
0,25
0,30
0,50
1,00

Št. elem.

VR (TV)
[l/s*kos]

∑VR (HV) ∑VR (TV)
[l/s]
[l/s]

kos

0,07
0,07
0,15
0,15
0,00
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
0
0
0
2
1
1
1
0
0
1
0
0

SKUPAJ

∑VR

SKUPAJ ∑VR (HV)+∑VR (TV)

∑VR =

0,21
0
0
0
0,26
0,13
0,13
0,07
0
0
0,3
0
0

0,21
0
0
0
0
0
0,07
0,07
0
0
0
0
0

1,1

0,35

1,45 [l/s]

Maksimalni pretok iz skupnega pretoka (po DIN 1988 Teil 3, tabela 12):
0,67 [l/s]
VS =
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DOLOČITEV MAKSIMALNE PRETOČNE KOLIČINE FEKALNE
ODTOČNE KANALIZACIJE
Izračun maksimalne pretočne količine fekalne kanalizacije na podlagi
priključne vrednosti (Du) posameznih vrst odtočnih sanitarnih naprav
po EN 12056-2
Št. elem.
PORABNIK

Du
[l/s*kos]

umivalnik
bide
prha
kopalna kad
WC kotliček
pisuar
trokadero
pomivalno korito
gosp. pomivalni stroj
gosp. pralni stroj
talni odtok DN50
talni odtok DN75
SKUPAJ

∑Du
[l/s]

kos

0,50
0,50
0,80
0,80
2,50
0,50
2,50
0,80
0,80
1,50
0,80
2,00

3
0
0
0
2
1
1
1
0
0
3
0
∑Du

Maksimaln pretočna količina fekalne odtočne kanalizacije:

Qww= K √∑Du [l/s] =
Qww
K
∑Du

2,49 [l/s]
odtok fekalne vode [l/s]
koeficient odtoka
vsota vseh priključnih vrednosti
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3. PRIKLJUČEK NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
DIMENZIONIRANJE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA CELOTNEGA VRTCA
Maksimalni pretok sanitarne vode za objekt znaša VS = 0,67 l/s.
Za požarno varovanje objekta z notranjim hidrantnim omrežjem je potrebno zagotoviti:
0,27 l/s na hidrant.
Maksimalni pretok sanitarne vode za potrebe požarne zaščite.
VSpož = 0,27 l/s
Maksimalni skupni pretok sanitarne vode za objekt znaša.
VSskup = VS + VSpož = 0,67 + 0,27 = 0,94 l/s

Določitev vodomerja:
Maksimalni pretok vode: 0,94 x 3600 : 1000 =
Ustreza vodomer
nazivni pretok
Qn=
maksimalni pretok
Qmax=
minimalni pretok
Qmin=

3,38
DN25
3,5
12
40

m3/h
m3/h
m3/h
l/h

Dimenzija priključnega cevovoda hladne sanitarne vode za objekt:
VSskup=0,9 l/s
-4

2

A= Vs / w = 0,94/1000/1,8 = 5*10 m = 500 mm

2

D = √ 4*A / π = √ 4*500 / π = 25,23 mm UUUUUU..Φ28,0
W = 1,5 UU1,8 m/s (hitrost vode v cevovodu).
Izbrani svetli premer cevovoda za priključek hladne vode za objekt je Φ35,2 mm.
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Izračun tlaka na lokaciji vodomernega mesta:
minimalni tlak v cevovodu na mestu priključka
tlačne izgube pri pretoku preko priključne cevi
d = 40
(m1
50,0 x 0,032 m v.st./m1)
tlačne izgube pri pretoku skozi vodomer
minimalni tlak na notranjem hidrantu
višinska razlika med mestom priključka na javni
vodovod in najvišjim iztokom v objektu
Razpoložljiv tlak:
Oz.:

+

40,00

m v.st.

-

1,62
0,80
25,00

m v.st.
m v.st.
m v.st.

-

3,00

m v.st.

+

9,58
0,96

m v.st.
bar

Razpoložljiv tlak 0,96 bara je tlak, ki je oz. bo na razpolago za dimenzioniranje interne
vodovodne inštalacije ob predpostavki, da je tlak v javnem vodovodnem omrežju na
mestu priključitve 4,0 bar.
Padec tlaka interne vodovodne inštalacije:
Padec tlaka interne vodovodne inštalacije znaša 0,7 bara, kar je manj od tlaka, ki je oz. bo na
razpolago 0,96 bara.

Projektirana dimenzija in vrsta priključne cevi:
Priključna cev:
PE 100 SDR 17,0 PN 10bar d 40
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4.

PREZRAČEVANJE

PREZRAČEVANJE - DOLOČITEV POTREBNIH KOLIČIN IZMENJANEGA ZRAKA
Štev.
Prostor:
Površina
Volumen
Zasedenost
prost.:
[m2]
[m3]
[ljudi/100m2]

Zahtevana izmenjava zraka

[m3/h*oseba]

[m3/h*m2] [m3/h*prostor]

[h1]

Izr. potr.
izm.
zraka
[m3/h]

Dovod zraka

Odvod zraka

[m3/h]

[m3/h] Distribut. el.

Distribut. el.

KLET
K1

Klet

32,5

78,65

2,7

88

106

Lossnay
VL-100EU5-E

106

Lossnay
VL-100EU5-E

2,7

16

prehodni
zrak

spodr. vrata

60

Limodor F/M

PRITLIČJE
P3

Čistila

5,8

15,95

P4

WC M + invalidi

5,8

15,95

65

65

prehodni
zrak

spodr. vrata

100

Limodor F/M

P6

WC Ž

2,8

7,70

65

65

prehodni
zrak

spodr. vrata

100

Limodor F/M

Pod stopnicami

10,1

18,18

27

prehodni
zrak

spodr. vrata

60

Limodor F/M

Trgovina

32,5

71,50

10

30

98

106

Lossnay
VL-100EU5-E

106

Lossnay
VL-100EU5-E

47,9

99,63

40

30

575

500

500

Turbovex
TX 500 A

137,4

307,56

P7

2,7

NADSTROPJE
N4

SKUPAJ:

Dvorana

712

stran 31 od 70

Turbovex
TX 500 A

1032

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA STROJNIH NAPELJAV

1. OGREVANJE IN HLAJENJE
2. TOPLOTNA POSTAJA

€
€

3.

NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Z NOTRANJIM HIDRANTNIM OMREŽJEM

€

4.

PRIKLJUČEK NA JAVNO VODOVODNO
OMREŽJE

€

5. PREZRAČEVANJE
6. NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
7. ZUNANJI PLINOVODNI PRIKLJUČEK

€
€
€

SKUPAJ
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1. OGREVANJE IN HLAJENJE
Št. OPIS
Enota

Količin
a

Cena

Skupaj(€)

proizvajalec/
tip/model

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Vsa armatura, obtočne črpalke in vsa ostala oprema mora biti primerno toplotno izolirana v skladu z
zakonodajo.
1.

Dobava in montaža panelnih pločevinastih
radiatorjev, proizvod kot npr. Vogel & Noot,
tip »VM«, komplet z integriranim
termostatskim radiatorskim ventilom,
sredinskim spodnjim kotnim radiatorskim
priključkom za dvocevni sistem DN15,
izpustno odzračevalno pipico in vsem
ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in
montažnim materialom (vključno z
radiatorskimi konzolami).
11 VM/500/400
21 VM-S/600/400
21 VM-S/600/520
22 VM/900/1400

2.

kos
kos
kos
kos

1,00
1,00
2,00
1,00

kos

5,00

Dobava in montaža termostatske glave za
montažo na radiatorske termostatske
ventile, ojačan model za uporabo v javnih
ustanovah z vgrajenim tipalom, z omejitvijo
oziroma blokiranje nastavitve.
Ustreza npr. Danfoss RA 2920 ali podobno.
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3.

Dobava in montaža kasetnega
ventilatorskega konvektorja, 2- cevni sistem
z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi
zahtevami:
- ohišje je iz pocinkane pločevine, s termično
in akustično izolacijo
- zračnega filtra /pralni/, EU1
- vpih zraka je na vse štiri strani
- izstopni priključek je iz bakrene cevi,
- motor ventilatorja ima tri hitrosti,
- zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe
- zbiralnik kondenzata je izoliran s
parozaporno toplotno izolacijo z zaprto
celično strukturo,
- črpalka za prečrpavanje kondenza
- izstopna rešetka je iz IRYS COANDA 360,
- centrifugalni ventilatorji
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (7/12°C): 1,54 / 1,76 / 2,35
kW
- grelna moč ( 55/45°C): 2,59 / 2,93 / 3,74
kW
- pretok zraka:
360 / 450 / 659
m3/h
- pretok vode:
265 / 303 / 404 l/h
- priključna napetost:
230 V,
50Hz
- regulacija moči:
3 st.
- zvočni tlak:
27 / 31 / 40 dB(A)
- dimenzije maske:
720x720x35 mm
- tip maske:
IRYS COANDA 360
- dimenzije konvektorja: 569x569x275 mm
Dodatna oprema:
- AB-QM DN15 regulacjski ventil s pogonom
TWA-Z NC 230V,
- 2x zaporni ventil DN20,
- 2x fleksibilni priključek predtoka in povratka
ojačan z jekleno pletenico DN20,
- kondenzna banica pod ventili,
- fleksibilni priključek za odvod kondenza
Ø20 mm.
Enakovredno kot* : SYSTEMAIR Airwell
Tip: Sysquare SQ 20 2-c

komplet
1,00
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4.

Dobava in montaža kasetnega
ventilatorskega konvektorja, 2- cevni sistem
z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi
zahtevami:
- ohišje je iz pocinkane pločevine, s termično
in akustično izolacijo
- zračnega filtra /pralni/, EU1
- vpih zraka je na vse štiri strani
- izstopni priključek je iz bakrene cevi,
- motor ventilatorja ima tri hitrosti,
- zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe
- zbiralnik kondenzata je izoliran s
parozaporno toplotno izolacijo z zaprto
celično strukturo,
- črpalka za prečrpavanje kondenza
- izstopna rešetka je iz IRYS COANDA 360,
- centrifugalni ventilatorji
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (7/12°C): 1,88 / 2,86 / 3,96
kW
- grelna moč ( 55/45°C): 2,71 / 4,4 / 5,33
kW
- pretok zraka:
323 / 493 / 683
m3/h
- pretok vode:
215 / 334 / 471 l/h
- priključna napetost:
230 V,
50Hz
- regulacija moči:
3 st.
- zvočni tlak:
26 / 35 / 44 dB(A)
- dimenzije maske:
720x720x35 mm
- tip maske:
IRYS COANDA 360
- dimenzije konvektorja: 569x569x275 mm
Dodatna oprema:
- AB-QM DN15 regulacjski ventil s pogonom
TWA-Z NC 230V,
- 2x zaporni ventil DN20,
- 2x fleksibilni priključek predtoka in povratka
ojačan z jekleno pletenico DN20,
- kondenzna banica pod ventili,
- fleksibilni priključek za odvod kondenza
Ø20 mm.
Enakovredno kot* : SYSTEMAIR Airwell
Tip: Sysquare SQ 30 2-c

komplet
5,00
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5.

Dobava in montaža ventilatorskega
konvektorja navpične parapetne izvedbe z
okrasno maske, 2- cevni sistem z
naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi
zahtevami:
- ohišje je iz pocinkane pločevine,
- priključki vode so na desni/levi strani,
električni priključki pa na levi/desni strani,
- centrifugalni ventilator z uravnoteženim
aliminijastim kolesom,
- visokoučinkoviti filter je nameščen na
spodnjem delu enote po celotni površini,
- odzračevalna odprtina je ne zgornjem delu
zbiralnika, izpustna pa na spodnjem,
- izstopni priključek je iz bakrene cevi,
- motor ventilatorja ima tri hitrosti,
- zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe
in tako je omogočen dostop do cevnega
registra in ventilatorskega motorja,
- toplotni izmenjevalnik je iz bakrenih cevi z
aluminijastimi lamelami, ki so pritjene
direktno na bakrene cevi,
- vpihovalna rešetka iz ABS materiala z
lamelami pod kotom
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (7/12°C): 1,84/ 2,14/ 2,39 kW
- grelna moč ( 55/45°C): 2,79/ 3,19/ 3,61
- pretok zraka:
311/ 357/ 411
m3/h
- pretok vode:
318/ 368/ 412 l/h
- priključna napetost:
230 V,
50Hz
- regulacija moči:
3 st.
- zvočni tlak:
26/ 37/ 38dB(A)
- dimenzije konvektorja: 1136x477x225 mm
Dodatna oprema:
- okrasne nogice,
- AB-QM DN15 regulacjski ventil s pogonom
TWA-Z NC 230V
- 2x zaporni ventil,
- 2x fleksibilni priključek predtoka in povratka
ojačan z jekleno pletenico DN20,
- fleksibilni priključek za odvod kondenza
Ø20 mm.
Enakovredno kot* : SYSTEMAIR Airwell
komplet
Tip: Syscoil SC40 2-c
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6.

Dobava in montaža ventilatorskega
konvektorja navpične parapetne izvedbe
brez maske za popolno vgradnjo v zid oz.
parapet, 2- cevni sistem z naslednjimi
konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:
- ohišje je iz pocinkane pločevine,
- priključki vode so na desni/levi strani,
električni priključki pa na levi/desni strani,
- centrifugalni ventilator z uravnoteženim
aliminijastim kolesom,
- visokoučinkoviti filter je nameščen na
spodnjem delu enote po celotni površini,
- odzračevalna odprtina je ne zgornjem delu
zbiralnika, izpustna pa na spodnjem,
- izstopni priključek je iz bakrene cevi,
- motor ventilatorja ima tri hitrosti,
- zbiralnik kondenzata je odstranljive izvedbe
in tako je omogočen dostop do cevnega
registra in ventilatorskega motorja,
- toplotni izmenjevalnik je iz bakrenih cevi z
aluminijastimi lamelami, ki so pritjene
direktno na bakrene cevi.
Tehnične karakteristike:
- hladilna moč (7/12°C): 1,08/ 1,17/ 1,28 kW
- grelna moč ( 55/45°C): 1,47/ 1,65/ 1,87
kW
- pretok zraka:
209/ 244/ 289
m3/h
- max pretok vode:
220 l/h
- priključna napetost:
230 V,
50Hz
- regulacija moči:
3 st.
- zvočni tlak:
28/ 32/ 36dB(A)
- dimenzije konvektorja: 620x460x220 mm
Dodatna oprema:
- AB-QM DN15 regulacjski ventil s pogonom
TWA-Z NC 230V
- kondenzna banica pod ventili,
- 2x zaporni ventil,
- 2x fleksibilni priključek predtoka in povratka
ojačan z jekleno pletenico DN15,
- fleksibilni priključek za odvod kondenza
Ø20 mm,
- okrasni panel iz lesa izdelan v videzu zidne
obloge, z vgrajeno zajemno in izpušno
rešetko,
- vgradno ohišje iz pocinkane pločevine
1015x675x227,
- nastavek za zajem zraka 90°.
Opomba:
Izvedbo okrasnega panela uskladiti z
arhitektom in izdelovalcem zidne obloge,
dimenzije okrasnega panela in rešetk morajo
biti enake dimenzijam standardnih okrasnih
panelov.
Enakovredno kot* : SYSTEMAIR Airwell
Tip: SYSCOIL CH 22

komplet
7,00
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7.

8.

9.

Dobava in montaža stenskega žičnega
termostata z LCD zaslonom in funkcijami:
nastavljanje želene temperature
- nastavitve hitrosti ventilatorja (ročno ali
avtomatsko)
- ročni preklop gretje/hlajenje
- preklop med ekonomičnim in komfortnim
delovanjem
- prikaz dejanske temperature na zaslonu
- možnost daljinskega izklopa preko
tedenske ure oz. digitalnega signala,
za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev,
enakovredno kot* Fantini Cosmi, Tip:
CH130ARR.
LCD žični termostat za konvektor

kos

7,00

Dobava in montaža krmilnega (relejnega)
modula enakovredno kot* Fantini CH172DS
za montažo na konvektor. Omogoča
povezavo večih konvektorjev na en
termostat.
krmilni modul

kos

10,00

Dobava in montaža tlačno neodvisnega
ventila za hidravlično uravnoteženje kombiniranega avtomatskega omejevalnika
pretoka z regulacijskim ventilom,
enakovredno kot* Danfoss AB-QM, za
izvedbo kratke povezave med predtokom in
povratkom na koncu vsake ogrevalne oz.
hladilne veje, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
AB-QM DN10 LF

kos

4,00

m
m

75,00
63,00

10. Dobava in montaža mapress sistemske cevi
iz ogljikovega jekla po 1.0034 E 195 (DIN
EN 10305), za razvode ogrevanja, izolirane
s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo,
enakovredno kot* z Armaflex XG cevaki
debeline v skladu s TSG-1-004:2010, za
nadometno in podometno vgradnjospojene s
stisljivi fitingi iz ogljikovega jekla, skupaj z
loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in
vsem potrebnim spojnim in obešalnim
materialom, dimenzij:
ø15x1,2 + Armaflex XG 13mm
ø18x1,2 + Armaflex XG 19mm
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11. Dobava in montaža trde bakrene cevi,
izdelane po DIN 1786(5.80), za razvode
ogrevanja/hlajenja, izolirane s toplotno
izolacijo toplotne prevodnosti λ≤0,035W/mK,
z zaprto celično strukturo, enakovredno kot*
z Armaflex XG cevaki debeline v skladu s
TSG-1-004:2010, za nadometno vgradnjo in
podometno, spojene z trdim lotom iz istega
materiala, skupaj z loki, redukcijskimi kosi,
odcepnimi kosi in vsem potrebnim spojnim in
varilnim materialom, vključno pritrdilni in
obešalni material, dimenzij:
Cu ø18x1,0
Cu ø22x1,0
Cu ø28x1,5
Cu ø35x1,5
Cu ø42x1,5

+ Armaflex XG 19mm
+ Armaflex XG 25mm
+ Armaflex XG 25mm
+ Armaflex XG 32mm
+ Armaflex XG 40mm

12. Dobava in montaža avtomatskega
odračevalnega lončka, komplet z vsem
potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, dimenzij:
DN10

m
m
m
m
m

42,00
102,00
59,00
46,00
22,00

kos

8,00

kos

1,00

ur

24,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

13. Dobava in montaža inoks zidne omarice z
vratci na zaklepanje, dimenzije cca
300x200x150mm, za avtomatskih
odzračevalnih lončkov.

14. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi,
izdelava utorov v tlaku in zidu za cevni
razvod

15. Tlačna preizkušnja

16. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
čiščenje, regulacija in nastavitev, polnitev
sistema z mehko vodo, odzračevanje
posameznih odsekov, regulacija
posameznih elementov in pretočnih količin
ter izdelava in namestitev oznak, shem in
navodil.

17. Transportni in manipulativni stroški

18. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.
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19. PID dokumentacija.
komplet

1,00

komplet

1,00

ur

10,00

20. Manjša nepredvidena dela in stroški 4%

21. Projektantski nadzor

SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE

OPOMBE:
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim
drugim (z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju
investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij ter omogočiti ogled
ponujene delujoče opreme v Sloveniji!

2.

TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNIM VIROM

Št. OPIS

Enota

Količina

Cena

Skupaj(€)

proizvajalec/
tip/model

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Vsa armatura, obtočne črpalke in vsa ostala oprema mora biti toplotno izolirana v skaldu s TSG-1-004:2010.
1.

Dobava in montaža reverzibilne toplotne
črpalke zrak/voda v split izvedbi, - zunanja
enota, enakovredno kot*: Mitsubishi Electric,
tip: PUHZ-SW200YKA z inverter
kompresorjem, uparjalnikom ter zračno
hlajenim kondenzatorjem. Enota je
kompaktne izvedbe z vso interno cevno in
elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko
mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z
instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Naprava je namenjena za zunanjo
postavitev. Omogoča priklop notranje enote
enakovredno kot* Mitsubishi Electric ERSEYM9EC. Naprava se dobavi komplet z
vsem potrebnim montažnim materialom,
talnim podstavkom za montažo zunanje
enote na teren (betonski postavek).
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Tehnični podatki:
Nazivna moč: gretje 25.0 kW / hlajenje 20.0
kW
ErP Razred: A++
SCOP: A7/W35: 4,14 ; A7/W55: 3.26
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja
ηs = 162%
EER: A35/W18: 4,1
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz /
3×32A
Nivo hrupa (SPL): 62 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 78 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050 x 330
mm
Teža: 136 kg
Medij: R410A
Dim. priklj. inst..: Cu 9.52 / 25.4 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do
80 m / 30 m
Območje delovanja: gretje od -20° do
+21°C, priprava sanitarne vode od -20° do
+35°, hlajenje od -15°C do +46°C
komplet
2.

Dobava in montaža reverzibilne toplotne
črpalke zrak/voda v split izvedbi - notranja
enota, enakovredno kot*: Mitsubishi Electric,
tip: ERSE-YM9EC sistema ECODAN v
HYDROBOX kompaktni izvedbi, z vgrajenim
toplotnim izmenjevalcem R410A/H2O,
raztezno posodo, cevnim električnim
grelnikom, vso interno cevno in elektro
povezavo ter z regulacijskim vezjem PACIF061-E in upravljalnikom PAR-W31MAA vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo
delovanja. Naprava je namenjena za
notranjo postavitev na zid toplotne postaje.
Naprava se dobavi komplet z vsem
potrebnim montažnim materialom.
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Tehnični podatki:
- ploščni toplotni izmenjevalec MWA3
- ne vsebuje bojlerja za sanitarno vodo
- temperaturno območje priprave vode:
ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C,
- temperaturno območje priprave vode:
hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda 10 L / 1 bar
- obtočna črpalka: Grundfos UPMXL GE0 25
- 125 180PWM
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna
voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca)
1F/220~240V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 9 (3+6) kW,
napajanje 3F/380~415V/50Hz, 3×16A
- dimenzija enote (VxDxG) 950 x 600 x 360
mm
- teža enote (brez vode): 53 kg
- teža enote (z vodo): 60 kg
- cevni priključek - voda voda G1 1/2, medij
R410A 3/8F / 3/4F mm
- območje delovanja naprave - temperatura
okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 28 dB

3.

4.

5.

komplet

1,00

kos

2,00

kos

2,00

Dobava in montaža tipala za nadzor
ogrevalne cone, enakovredno kot*:
Mitsubishi Electric, tip PAC-TH011-E SET

Dobava in montaža tipala za obstoječi
ogrevalni sistem, enakovredno kot*:
Mitsubishi Electric, tip PAC-TH011HT-E
VISOKO TEMPERATURNO TIPALO

Dobava in montaža bakrenih predizoliranih
cevi za izdelanih posebej za montažo split
klima naprav, ki uporabljajo hladilni sredstvi
R407C in R410A, vključno z materialom za
lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom,
z dodatkom za razrez in vsem ostalim
pritrdilnim in pomožnim materialom.
Bakrene cevi so znotraj očiščene,
razmaščene in na obeh koncih zaprte.
Izdelane so iz minimalno 99,9 % čistega
bakra in v skladu z Evropskim standardom
EN 12735-1.
Toplotna izolacija z dodatno zunanjo folijo
ima toplotno prevodnost λ = 0,036 W/m2K
pri 0°C, koeficient upora difuzije vodne pare
µ ≥ 11,000 in temperaturno območje
uporabe od -45°C do +95°C (kratkotrajno do
115°C). Izdelana je v skladu z Evropskim
standardom EN13501-1. Samougasljiva
izolacija CL.1 DIN4102 razred gorljivosti B2.
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Cu ø3/8'' (9,52 mm) x 0,8mm ; debelina
izolacije 6mm
Cu ø1'' (25,4 mm) x 1,0mm ; debelina
izolacije 15mm
6.

7.

8.

m
m

Dobava in montaža rebraste cevi iz PE-HD
po SIST EN 61386, za zaščito cevnih in
elektro povezav med zunanjo in notranjo
enoto t.č. položenih v zemljo, dimenzije:
ø75

12,00
12,00

m

6,00

komplet

1,00

komplet

1,00

Dobava in polaganje elektro/signalnih
instalacij (povezav med zunanjo in notranjio
enoto t.č. zra/voda, v skupni dolžini cca 12m

Priklop, zagon , nastavitev parametrov in
testiranje sistema t.č. zrak/voda,
sestavljenega iz dveh zunanjih enot in dveh
notranjih enot:
- priklop cevnih instalacij na notranje enote
- priklop signalnih kablov na notranje enote
- priklop elektro kablov na notranje enote
- priklop cevnih instalacij na zunanjo enoto
- priklop elektro/signalnih instalacij na
zunanjo enoto
- priklop odvoda kondenza zunanje enote
- vakumiranje sistema
- dopolnjevanje sistema z medijem R410A
- zagon sistema
Opomba:
Zagon sistema vključuje zagon celotnega
postrojenja toplotne postaje.
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9.

Dobava in montaža in zagon
kondenzacijskega stenskega plinskega
kotla, enakovredno kot* Bosch, tip: Condens
7000iW-35kW; nazivne moči:35kW
Kotel dosega normne izkoristke do 97,7%,
omogoča zvezno modulirano delovanje v
območju od 14 - 100% nazivne moči.
Vsebuje vse pomembne komponente
ogrevalnega sistema: raztezna posoda,
tripotni preklopni ventil, varnostni ventil,
obtočna črpalka, ...
Robusten toplotni izmenjevalnik iz aluminijsilicijeve zlitine s cilindricnim ploskovnim
gorilnikom (zaprta enota), zagotavlja visok
izkoristek in varcno rabo energenta.
Tehnični podatki:
- nazivna moc kotla pri 80/60°C : 35 kW
- min. nazivna moc kotla pri 80/60°C: 5,6 kW
- višina/širina/globina; 840 x 440 x 350 mm
- teža 46 kg
- kaljeno sprednje steklo: bela barva
- energijski razred: A
Kotel se dobavi komplet z:
- Nr. 993 montažno ploščo z ventili,
- PR.432 sifonom 1",
- AZB 931 adapterjem za dimniški
priključcek.
komplet

1,00

komplet

1,00

10. Dobava in montaža stenskega visečega
bojlerja enakovredno kot* Bosch ST 65-E;
volumna 65 litrov za pripravo sanitarne tople
vode. Bel plašc in kvadratna konstrukcija
omogočata montažo poleg plinskega
grelnika.
Bojler ima:
- emajliran jekleni bojler z zaščitno anodo za
preprečevanje nalaganja vodnega kamna
- vgrajeno temperaturno tipalo
- vgrajena polnilno praznilna pipa
- toplotna izolacija iz trde PU pene brez
vsebnosti freona (brez FCKW).
Tehnični podatki:
- neto masa: 47 kg
- površina toplotnega izmenjevalca: 0,8 m2
- čas segrevanja bojlerja iz 10°C na 60°C:
- z grelnikom moči 18 kW: 20 min
- z grelnikom moči 24 kW 18 min
Maksimalna delovna temperatura 95 °C
Maksimalni dovoljeni tlak bojlerja 10 bar
Dimenzije (š x g x v) 440 x 370 x 840
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11. Dobava in montaža regulatorja za krmiljenje
plinskega kotla in priprave sanitarne tople
vode, enakovredno kot* Bosch CW 400 sobni upravljalnik za EMS2.
Upravljalnik omogoča krmiljenje ogrevalne
naprave z najvec štirimi ogrevalnimi krogi,
dvema krogoma za ogrevanje sanitarne
vode. Ima časovne programe: ogrevanje: za
vsak ogrevalni krog dva časovna programa s
šestimi preklopnimi časi na dan, sanitarna
voda: za vsak krog sanitarne vode en
časovni program za ogrevanje in časovni
program za cirkulacijsko črpalko s po šestimi
preklopnimi časi na dan.
Omogoča modulacijsko delovanje kotla, ter
prikazovanje parametrov ogrevalne naprave
in možnost spreminjanja nastavitev.
Montaža upravljalnika je mogoča na kotel ali
na steno.
Upravljanik za EMS2 vključuje tudi OTS
zunanje tipalo.
Dimenzije: Š x V x G: 101mm x 123mm x
25mm
Nazivna napetost: 10...24V DC
Nazivni tok (brez osvetlitve): 9mA
Podatkovni vmesnik (BUS): EMS plus
Regulacijsko podrocje: 5°C ... 30°C
Dov. temperatura okolice: 0°C ... 50°C
Razred upravljalnika temperature : VI
doprinos upravljalnika k sezonski
ucinkovitosti ogrevanja : 4%
komplet

1,00

kos

1,00

komplet

1,00

12. Dobava in montaža tipala za bojler,
enakovredno kot*: BOSCH - Tipalo SF4

13. Dobava in montaža koaksialnega
dimniškega sistema skozi poševno streho,
sestavljenega iz:
- 2 kos Koaksialna revizijska cev ø80/125,
- 3 kos Koaks. podaljšek 1 m ø80/125,
- 1 komplet DO - Koaksialni dimniški komplet
CRN 80/125mm sestavljen iz:
1. Adapter
2. Nosilna cev zakljucnega kosa
3. Rozeta 2-delna
4. Objemka iz pocinkane plocevine
5. Zakljucni kos skozi streho
- 1 Prehodni kos za poševno streho CRN ø
80/125mm, nagib 35-55°,
komplet z vsem pritrdilnim, montažnim in
tesnilnim materialom, vključno preboj strehe
in strešne obrobe.
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14. Dobava in montaža naprave za
nevtralizacijo kondenzata, tip NE 0.1
komplet

1,00

kos

1,00

kos

1,00

komplet

2,00

kos

2,00

komplet

1,00

15. Dobava in montaža hranilnika vode z
razslojevanjem, izdelanega iz kvalitetne
jeklene pločevine (S235 JR), z univerzalno
nameščenimi priključki,
enakovredno kot*: Thermic energy tip: SPS
300;
Izolacija: 7,5cm PU, snemljiv plašč iz folije 5
mm v srebrni barvi RAL 9006.
Maksimalni delovni tlak: 3 bar
Preizkusni tlak: 10 bar
Maksimalna delovna temperatura: 110°C
Volumen: 300L; dimenzije V/D: 1719/660
mm
Prekucna višina: 1837 mm

16. Dobava in montaža varnostne raztezne
posode za varovanje ogrevalnega sistema
pred raztezki, volumna V=50 litrov, proizvod
enakovredno kot* Reflex, tip N 50,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom ter
servisnim ventilom.

17. Izdelava in montaža razdelilnika oz.
zbiralnika ogrevne vode izdelanega iz
brezšivne črne jeklene cevi dimenzij
76,1x4,5 skupaj z priključki po risbi (dotok
DN40 + 1 veja DN15, 1 veja DN40) na
konceh zaprt z bombiranima pokrovoma,
izpustno pipico DN20, odzračevanjem,
izoliran z Armaflex XP izolacijo debeline 80
mm.

18. Izdelava in montaža odzračevalnega lončka
V=2l, skupaj z izpustno pipico DN15 in cevjo
in komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom.

19. Izdelava in montaža lijaka iz RF pločevine
za zbiranje odpadnih vod (odzračevanje,
varnostni prepust vode od varnostnega
ventila, U), komplet z odtokom fi50 vezano
na notranjo kanalizacijo, spojnim, tesnilnim
in montažnim materialom;
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20. Dobava in montaža obtočne črpalke s
frekvenčnim
pretvornikom
OČ-GR1,
enakovredno kot* Grundfos, tip ALPHA2 2560, za pretok ogrevne vode, skupaj z
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom,
sledečih karakteristik: q=0,24m3/h, dP=26
kPa, Pel=3-34 W; 230 V, 50 Hz; vključno s
toplotno izolacijo.
kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

21. Dobava in montaža obtočne črpalke s
frekvenčnim
pretvornikom
OČ-GR2,
enakovredno kot* Grundfos, tip MAGNA3
25-100, za pretok ogrevne/hladilne vode,
skupaj z spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, sledečih karakteristik: q=4,66
m3/h, dP=62 kPa, Pel=9-153 W; 230 V, 50
Hz; vključno s toplotno izolacijo.

22. Dobava in montaža tri potnega mešalnega
ventila, navojne izvedbe, enakovredno kot*
Danfoss, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom,
tip:
enakovredno kot*VRG-3, DN15 (kvs=1,0
m3/h)
23. Dobava in montaža el. motornega pogona s
trotočkovnim signalom, enakovredno kot*
Danfoss, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in ostalim potrebnim
montažnim materialom, tip:
enakovredno kot* AMV 435/230 V 3t
24. Dobava in montaža magnetnega
odstranjevalca nečistoč z avtomatskim
odzračevanjem enakovredno kot* Zeparo
ZUKM,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom.
enakovredno kot* Zeparo ZUKM 20;
qnaz=1,3 m3/h
enakovredno kot* Zeparo ZUKM 32;
qnaz=3,7 m3/h
enakovredno kot* Zeparo ZUKM 40;
qnaz=5,0 m3/h
25. Dobava in montaža varnostnega ventila za
toplovodno ogrevanje oz. hlajenje z
prednastavljenim tlakom odpiranja 3,0 bar,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij
:
DN25
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26. Dobava in montaža zapornega krogelnega
ventila, navojne izvedbe, za toplo ali hladno
vodo, za NP6, skupaj z dolgo ročko
odgovarjajoče barve, komplet z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, dimenzij:
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40

kos
kos
kos
kos
kos

6,00
6,00
0,00
2,00
14,00

kos

2,00

28. Dobava in montaža poševno - sedežnega
regulacijskega ventila, navojne izvedbe, za
toplo ali hladno vodo, za NP6, komplet z
vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in
montažnim materialom, dimenzij:
DN15
DN40

kos
kos

1,00
1,00

29. Dobava in montaža čistilnega komada,
navojne izvedbe, za toplo ali hladno vodo,
za NP6, komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom,
dimenzij:
DN15
DN40

kos
kos

1,00
1,00

30. Dobava in montaža proti povratnega ventila,
navojne izvedbe, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom,
dimenzij:
DN15
DN40

kos
kos

1,00
1,00

31. Dobava in montaža polnilno praznilne pipe,
navojne izvedbe, za toplo ali hladno vodo,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom,
dimenzij:
DN15

kos

9,00

27. Dobava in montaža zapornega krogelnega
ventila, navojne izvedbe, za toplo ali hladno
vodo, za NP6, skupaj z elektromotornim
pogonom - 2 točkovno delovanje, komplet z
vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in
montažnim materialom, dimenzij:
DN15

32. Dobava in montaža prelivnega ventila, kot
npr Danfoss AVDO, komplet z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom.
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AVDO DN15

kos

1,00

kos

8,00

kos

9,00

kos

11,00

m
m
m

4,00
9,00
10,00

komplet

1,00

ur

8,00

komplet

1,00

33. Dobava in montaža manometra za območje
0 - 6 bar, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom;

34. Dobava in montaža termometra do 110 °C,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom;

35. Dobava in montaža avtomatskega
odračevalnega lončka, komplet z vsem
potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, dimenzij:
DN15
36. Dobava in montaža trde bakrene cevi,
izdelane po DIN 1786(5.80), za razvode
ogrevanja/hlajenja, izolirane s toplotno
izolacijo toplotne prevodnosti λ≤0,035W/mK,
z zaprto celično strukturo, enakovredno kot*
z Armaflex XG cevaki debeline v skladu s
TSG-1-004:2010, za nadometno vgradnjo,
spojene z trdim lotom iz istega materiala,
skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi
kosi in vsem potrebnim spojnim in varilnim
materialom, vključno pritrdilni in obešalni
material, dimenzij:
Cu ø22x1,0 + Armaflex XG 25mm
Cu ø28x1,5 + Armaflex XG 25mm
Cu ø42x1,5 + Armaflex XG 40mm
37. Izdelava in nameščanje nalepk
»TOPLOTNA POSTAJA - NEZAPOSLENIM
VSTOP PREPOVEDAN« na zunanjo stran
vrat v toplotno postajo.
komplet

38. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi,
izdelava utorov v tlaku in zidu za cevni
razvod

39. Tlačna preizkušnja inštalacije ogrevalnega
sistema.
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40. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
čiščenje, regulacija in nastavitev opreme,
polnitev sistema z mehko vodo,
odzračevanje posameznih odsekov v
toplotni postaji, poiskusni zagon z regulacijo
in optimiranjem delovanja posameznih
elementov, naprav in pretočnih količin ter
izdelava in namestitev oznak, shem in
navodil.
komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

ur

12,00

41. Transportni in manipulativni stroški

42. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

43. PID dokumentacija.

44. Manjša nepredvidena dela in stroški 4%

45. Projektantski nadzor

SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNIM VIROM

OPOMBA:
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z
enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij ter omogočiti ogled
ponujene delujoče opreme v Sloveniji!
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3.

NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Z NOTRANJIM HIDRANTNIM OMREŽJEM

Št. OPIS
Enota

Količina

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
Groba inštalacija:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dobava in polaganje PE cevi za vodovod s
certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427,
oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi,
material PE 100, nazivni tlak PN 10, v
kolutu (cevovod od vodomernega jaška do
objekta):
ø 40

m

5,00

Dobava in polaganje PE zaščitne cevi
material PE80 nazivni tlak 8 bar, vključno
gumi manšete (vstop vodovoda v objekt).
ø 90

m

5,00

m

5,00

kos

1,00

kos

1,00

Dobava in polaganje označevalnega traku s
kovinskim jedrom in napisom - vodovod

Dobava in montaža prehodega kosa
PE//PEX/AL/PEX,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom,
dimenzij:
PE100ø40 // PEX/AL/PEXø40x4,0
Dobava in montaža avtomatskega
samočistilnega filtra enakovredno kot*
Pulimatic, avtomatski samočistilni filter,89
mcr, opremljenega z nastavljivim mikro
procesorjem, ki aktivira čistilno proceduro
vsakih 12-24-36-48 ur (dolgi cikel) ali 2-4-68 ur (kratki cikel), skupaj z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
ter priklopom na odtok.
Tehnični podatki:
Priklop: 1" F
Pretok (dp= 02/0,5 bar): 6,0 - 9,6 m3/h
Filtracijska stopnja: 89 (30) mcr
Delovni tlak: 1,5 - 16 bar
Temperatura vode: 5-30 °C
Temperatura okolice: 5-40°C
Električno napajanje: 230V

Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s
tesnilnim materialom.
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7.

DN15

kos

2,00

DN20

kos

3,00

DN25

kos

0,00

DN32

kos

3,00

kos

1,00

DN15/6bar

kos

1,00

Krogelni ventil za vodo z nastavkom za cev
- navojni, komplet z montažnim in tesnilnim
materialom
DN15

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

1,00

kos

3,00

Protipovratni ventil za vodo - navojni,
komplet s tesnilnim materialom.
DN20

8.

9.

Varnostni ventil za vodo - navojni, komplet s
tesnilnim materialom.

10. Dobava in montaža varnostne raztezne
posode pretočne izvedbe za varovanje
sistema priprave sanitarne tople vode pred
raztezki, volumna V=8 litrov, proizvod
enakovredno kot* Reflex, tip DD 8,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom ter
servisnim ventilom.

11. Dobava in montaža cirkulacijska črpalke za
sanitarno toplo vodo (CČ), proizvod
enakovredno kot* Grundfos, tip ALPHA2 2540 N 180, z časovno programsko uro, za
cirkulacijo tople sanitarne vode, skupaj z
spojnim,
tesnilnim
in
montažnim
materialom, sledečih karakteristik: q=0,15
m3/h, dP=15 kPa, Pel=8-18 W; 230 V, 50
Hz; vključno s toplotno izolacijo.

12. Dobava in montaža manometra za vodo 10
bar, komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom;

13. Dobava in montaža termometra za vodo,
komplet z vsem potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom;
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14. Dobava in montaža baterijskega zatisnega
priključka za večplastne cevi, za pritrditev
armatur, komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, dimenzij:
ø16 / DN15 (1/2")

kos

14,00

15. Dobava in montaža podometnega
zapornega krogelnega ventila za sanitarno
vodo, za vgradnjo v steno z ustreznim
nastavkom, navojne izvedbe, tlačne stopnje
PN16, komplet z zidno rozeto, kapo in vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, dimenzij:
DN15 (1/2")

kos

2,00

kompl

2,00

kompl

3,00

kompl

1,00

16. Dobava in montaža kompletnega
podometnega splakovalnega kotlička za
WC, sestoječe se iz:
· podometne nosilne konstrukcije
enakovredno kot* Geberit Duofix za
vgradnjo v suho montažno steno,
· podometnega 2. stopenjskega
izplakovalnega kotlička vgrajenega v suho
montažno steno, enakovredno kot* Geberit,
skupaj z PVC odsesovalno garnituro in PVC
plavačem,
· kotnega regulirnega ventila DN15 z rozeto,
kapico
in vsem ostalim potrebnim spojnim,
tesnilnim in montažnim materialom.

17. Dobava in montaža podometne nosilne
konstrukcije za umivalnik enakovredno kot*
Geberit Duofix za umivalnik 112cm, stoječa
armatura, za vgradnjo v suho montažno
steno, komplet z vsem ostalim potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom.

18. Dobava in montaža podometne nosilne
konstrukcije za pisuar enakovredno kot*
Geberit Duofix za pisuar, 112–130 cm,
univerzalni, za vgradnjo v suho montažno
steno, komplet z vsem ostalim potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom.
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19. Dobava in montaža podometne nosilne
konstrukcije za izlivno korito za montažno
steno enakovredno kot* Geberit Duofix, 175
cm, s podometnim splakovalnikom Sigma,
12cm, komplet z vsem ostalim potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom.
kompl

1,00

kompl

3,00

21. Dobava in montaža večplastnih cevi
(PEX/AL/PEX) iz zamreženega polietilena in
vmesne plasti iz aluminija, izolirane toplotno
izolacijo toplotne prevodnosti
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo,
enakovredno kot* z Tubolit S cevaki
debeline v skladu s TSG-1-004:2010, za za
vgradnjo v tlak oz. v steno, spojene z
zatiskovalnimi fitingi za večplastne cevi,
skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi
kosi in vsem potrebnim spojnim in varilnim
materialom, dimenzij:
ø16x2,0 + Tubolit S 20mm
ø20x2,25 + Tubolit S 20mm
ø25x2,5 + Tubolit S 20mm
ø32x3,0 + Tubolit S 20mm
ø40x4,0 + Tubolit S 20mm

m
m
m
m
m

52,00
20,00
39,00
0,00
19,00

22. Dobava in montaža enakovredno kot*
mapress sistemske cevi iz nerjavečega
jekla primerno za vodovodno instalacijo.
Fitingi iz nerjavečega jekla so označeni z
modrim stisljivim indikatorjem, sistemske
cevi iz nerjavečega jekla pa z neprekinjeno
modro markirno črto. Stisljivi fitingi iz
nerjavečega Cr-Ni jekla po DIN EN 10088,
št. mater. 1.4301 za sanitarno inštalacijo.
Vključno fazonski kosi za kompresijsko
spajanje (T-kos, X-kos, kolena,spojke...)
izdelani po DIN EN 10305, obešalni in
pritrdilni material ter toplotno izolirane s
toplotno izolacijo toplotne prevodnosti
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo,
enakovredno kot* Armaflex XG cevaki,
debeline v skladu s TSG-1-004:2010,
vključno ves pritrdilni in obešalni material.
ø15x1,0 + Armaflex XG 13mm
ø22x1,2 + Armaflex XG 20mm
ø28x1,2 + Armaflex XG 25mm
ø35x1,5 + Armaflex XG 32mm

m
m
m
m

3,00
6,00
0,00
4,00

20. Dobava in montaža talnega sifon 15x15 cm
s horizontalnim dotokom in odtokom DN50.
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23. Dobava in montaža odtočne kanalizacijske
cevi za hišno kanalizacijo, za razvode v
tlaku, iz polipropilena - PP z naglavkom po
ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi
komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi,
čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim
pomožnim materialom;
ø 32
+ enakovredno kot* Tubolit DG
9mm
ø 32

m

39,00

m

94,00

ø 50

m

24,00

ø 75

m

14,00

ø 110

m

29,00

ø 125

m

5,00

čistilni kos ø 75

kos

1,00

odzračnik ø 75

kos

1,00

kompl

1,00

24. PP komadi kot, s tesnilnim materialom

Fina montaža:
25. Dobava in montaža stranišča (WC-Ž),
sestoječega iz:
- konzolne WC školjke z zadnjim odtokom
izdelane iz
sanitarne keramike, prve kvalitete,
srednjega cenovnega razreda, dimenzije
približno 500 x 350 mm, (enakovredno kot*
CATALANO ZERO 50X35, cod.
1VSV50N00),
- sedežne deske s pokrovom z mehkim
zapiranjem (enakovredno kot* CATALANO),
- aktivne tipke (enakovredno kot* Geberit),
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki
in pokrivnimi kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala.
Opomba:
Dodatna oprema kot je sanitarna metlica in
držalo toaletnega papirja je predmet
notranje opreme.
Opomba:
Dodatna oprema kot je sanitarna metlica in
držalo toaletnega papirja je predmet
notranje opreme.
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26. Dobava in montaža stranišča (WC-M +
invalidi),
sestoječega iz:
- konzolne WC školjke za invalide z zadnjim
odtokom izdelane iz sanitarne keramike,
prve kvalitete, srednjega cenovnega
razreda, dimenzije približno 750 x 390 mm,
(enakovredno kot* CERAMICA DOLOMITE
Maia 75X39, cod. V3405),
- sedežne deske za invalide s pokrovom z
mehkim zapiranjem (enakovredno kot*
CERAMICA DOLOMITE),
- aktivne tipke (enakovredno kot* Geberit),
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki
in pokrivnimi kapami,
- preklopnega držala za invalide,
- montažnega in tesnilnega materiala.
Opomba:
Dodatna oprema kot je sanitarna metlica in
držalo toaletnega papirja je predmet
notranje opreme.
kompl

1,00

kompl

1,00

27. Dobava in montaža kompletnega pisoarja
sestoječega iz:
- pisuarja izdelane iz sanitarne keramike
kvalitete, prve kvalitete, srednjega
cenovnega razreda, dimenzije približno
685x325x305 mm, (enakovredno kot*
HATRIA FUSION cod. YXC301),
- elektronskega splakovalnika za pisoar s
senzorjem (24V) za podometno montažo
(enakovredno kot* Geberit), s pripadajočim
transformatorjem 220/24V, z vgradno
škatlo, podometnim ventilom z okrasno
kapo in rozeto in priključno garnituro,
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov,
podložk in tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto
ø32,
- montažnega in tesnilnega materiala.
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28. Dobava in montaža kompletnega umivalnika
sestoječega iz:
- konzolnega umivalnika iz sanitarne
keramike prve kvalitete, srednjega
cenovnega razreda, dimenzije približno
600x500 mm, (enakovredno kot*
CATALANO GREEN 60/50 cod. 160GR00),
- enoročne stoječe mešalne baterije za toplo
in hladno vodo za umivalnik z dvigom
čepa odtoka na umivalniku, (enakovredno
kot* GROHE, EUROSMART
COSMOPOLITAN cod. 32830000),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno
rozeto,
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov,
podložk in tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto
ø32,
- montažnega in tesnilnega materiala.
Opomba:
Dodatna oprema kot so ogledalo, polička,
milnik, podajalnik brisač, koš, ..., so predmet
notranje opreme.
kompl

2,00

kompl

1,00

29. Dobava in montaža kompletnega umivalnika
za invalide, sestoječega iz:
- konzolnega umivalnika iz sanitarne
keramike prve kvalitete, srednjega
cenovnega razreda, dimenzije približno
670x590 mm, (enakovredno kot*
CERAMICA DOLOMITE Maia 67/59 cod.
J4983),
- enoročne stoječe mešalne baterije za toplo
in hladno vodo za umivalnik za invalide,
(enakovredno kot* CERAMICA DOLOMITE
ATLANTIS cod. B1612),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno
rozeto,
- odtočnega ventila,
- sifona z gibljivo priključno cevjo, pritrdilnih
vijakov, podložk in tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto
ø32,
- držala za invalide,
- nagibnega ogledala 90x60cm,
- montažnega in tesnilnega materiala.
Opomba:
Dodatna oprema kot so, milnik, podajalnik
brisač, koš, ..., so predmet notranje opreme.
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30. Dobava in montaža kompletnega trokadera
sestoječega iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom
izdelane iz
sanitarne keramike prve kvalitete
(enakovredno kot* Ceramica Dolomite Brenta),
- enoročne zidne armature za trokadero z
avtomatskim preklopnikom in prho na zvijavi
cevi in obešalko za prho, enakovredno kot*
City 90-354 enoročna trokadero armatura
SBA PRO,
- kromirane podstavne mreže,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki
in pokrivnimi kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala.
kompl

1,00

kompl

1,00

komplet

1,00

ur

40,00

komplet

1,00

komplet

1,00

31. Priprava instalacij za kuhinjski element
pomivalno korito sestoječe iz:
- stoječe enoročne mešalne baterije za toplo
in hladno vodo za pomivalno korito
enakovredno kot* Grohe,
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno
rozeto in pokromano cevko,
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov,
podložk in tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto
ø32,
- montažnega in tesnilnega materiala.

Splošno:
32. Dezinfekcija in izpiranje vodovodne
instalacije

33. Manjša gradbena dela kot so preboji za
cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za cevni
razvod

34. Tlačna preizkušnja z tlakom p= 10 bar in
regulacija

35. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
čiščenje, regulacija in nastavitev,
odzračevanje posameznih odsekov,
regulacija posameznih elementov in
pretočnih količin ter izdelava in namestitev
oznak, shem in navodil.
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36. Transportni in manipulativni stroški
komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

ur

6,00

37. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

38. PID dokumentacija.

39. Manjša nepredvidena dela in stroški 4%

40. Projektantski nadzor

SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Z NOTRANJIM HIDRANTNIM OMREŽJEM

OPOMBE:
Pred naročilom pip, sanitarne keramike s celotno dodatno opremo kopalnic in sanitarij si je potrebno obvezno
pridobiti soglasje investitorja in arhitekta na izbrane tipe opreme.
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z
enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij ter omogočiti ogled
ponujene delujoče opreme v Sloveniji!
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4.

PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD

Št. OPIS
Enota

Količina

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)

1.

2.

3.

4.

5.

Vozlišče odcep iz javnega vodovodnega
omrežja, z obveščanjem potrošnikov o
izpadu vodooskrbe v sestavi:
- 1 kos univerzalni navrtalni zasun,
- 1 kos vgradna garnitura,
- 1 kos cestna kapa,
- 1 kos betonski podložni obroč,
- 1 kos Zmanjševalni kos R6/4"-R5/4",
- 1 kos ločna spojka za PE cev d40.
komplet

1,00

komplet

1,00

ø 40

m

50,00

Dobava in polaganje PE zaščitne cevi
material PE80 nazivni tlak 8 bar, vključno
gumi manšete.
ø 90 (pod utrjenimi površinami)

m

50,00

m

50,00

Dobava in montaža zunanjega tipskiega PE
termo vodomernega jaška 1x1", povozna
izvedba, v sestavi:
- PE jašek 670x450x1000 mm, LTŽ
povoznim pokrovom, toplotno izolacijskim
plaščem, toplotno izolacijskim pokrovom,
- vhod R5/4" s hitrimi montažno
demontažnimi spojkami,
- izhod R5/4" s hitrimi montažno
demontažnimi spojkami,
- notranja instalacija s PP-R cevmi in
fazonskimi kosi,
- krogelni ventil DN32 z izpustom,
- krogelni ventil DN32,
- Y čistilni kos DN32,
- T kos za priključitev odzračnega ventila,
- vodomer DN25 s holandcem in vložkom
nepovratnega ventila ter z možnostjo
daljinskega odčitavanja porabe vode.

Dobava in polaganje PE cevi za vodovod s
certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427,
oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi,
material PE 100, nazivni tlak PN 10, v
kolutu:

Dobava in polaganje označevalnega traku s
kovinskim jedrom in napisom - vodovod
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6.

7.

8.

9.

Tlačni preizkus.
komplet

1

komplet

1

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

ur

2,00

Izpiranje in dezinfekcija cevovoda

Pripravljalna in zaključna dela

Transportni in manipulativni stroški

10. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

11. Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda
pred zakritjem (izvršiti se mora z vnosom v
program MAP INFO).

12. Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja.

13. PID dokumentacija.

14. Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi
komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in
zamiki od načrtovane trase) 4%.

15. Projektantski nadzor

SKUPAJ PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD

OPOMBE:
Gradbena in zemeljska dela niso zajeta v popisu materiala in del strojnih napeljav.
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z
enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij!
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5.

PREZRAČEVANJE

Št. OPIS
Enota

Količina

Cena

Skupaj(€)

proizvajalec/
tip/model

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in
ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju!

1.

Dobava, montaža in zagon lokalne, dovodno
odvodne prezračevalne naprave notranje
kompaktne izvedbe za vgradnjo pod strop
na zunanjo steno ali za vgradnjo v spuščen
strop. Naprava sestoji iz aluminijastega
ohišja, aluminijastega protitočnega
ploščnega rekuperatorja s samodejno
delujočim obvodom, dovodnega in
odvodnega ventilatorja, filtra razreda F5
(opcijsko tudi F7) za zunanji in odvodni zrak,
kompletnega krmilnega sistema z ločeno
nadzorno ploščo, za montažo na steno na
mesto po izbiri uporabnika in kabla s hitrimi
vtiči dolžine 10 m za povezavo naprave in
ločene nadzorne plošče. Možna je povezava
na CNS preko protokolov Modbus ali Lon
preko vhoda RS485. Možno je delovanje več
naprav po sistemu ena glavna in do 5
podrejenih naprav. Kot opcija je možna
dobava v napravo vgrajenega električnega
do-grelnika z zaščitnim termostatom ali
toplovodnega do-grelnika s protizamrzovalnim termostatom in regulacijskim
ventilom. Kot opcija je možna dobava tipala
za CO2, tipala za vlago in senzorja gibanja.
Kot opcija je možna dobava obešal za
vgradnjo v spuščen strop.
Krmilni sistem omogoča:
- nastavitev urnika delovanja za vse dni v
tednu (do 10 operacij na dan)
- dnevno delovanje,
- nočno delovanje,
- zvezno delovanje v odvisnosti od
koncentracije CO2,
- delovanje v odvisnosti od koncentracije
vlage,
- delovanje v odvisnosti od prisotnosti,
- stanje pripravljenosti,
- prisilno delovanje - nadmoč
- podaljšano delovanje,
- nastavitev temperature dovodnega zraka,
- popolnoma samodejno delovanje obvoda v
odvisnosti od temperatur,
- delovanje do 5 odvisnih naprav v
odvisnosti od ene, glavno delujoče,
- samodejno zmanjšanje hitrosti vsakega od
obeh ventilatorjev v odvisnosti od potrebe po
rekuperaciji,
- prikaz alarmov v primeru napake.
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Tehnični podatki:
Pretok zraka
SFP
- minimalni
300 m3/h, 0,033 Wh/m3
- maksimalni 500 m3/h, 0,130 Wh/m3
- nadmoč
800 m3/h, 0,142 Wh/m3
Zvočni tlak na 1m (min/maks/nadmoč):
25/35/53 dB(A)
Temperaturni izkoristek pri maks. pretoku po
EN308: 84,5%
Dimenzije: DxŠxV=1550x828x493mm
Teža=57kg
Pel motorjev: 2x90W (1x230V)
Dodatna oprema:
- električni dogrelnik Pel=670W
- zajemna in izpušna rešetka fi 250
- kondenzna banica
Naprava ustreza Erp direktivi 2016/2018.
Ustreza enakovredno kot*: TURBOVEX
TX500A
Opomba:
Postavka zajema tudi ves pritrdilni, obešalni
in tesnilni materiali za montažo naprave pod
strop na zunanji zid.

2.

komplet

1,00

komplet

2,00

Dobava, montaža in zagon lokalne, dovodno
odvodne prezračevalne naprave notranje
kompaktne izvedbe za vgradnjo na zunanjo
steno.
Prezračevalna naprava vsebuje:
- patentiran visoko učinkovit ,,Hyper Eco,,
toplotni izmenjevalec iz papirja LOSSNAY.
- dvo stopenjski ventilator
- zračni filter P-100F5-E
TEHNIČNI PODATKI:
Pretok zraka: 60 ~ 105 m3/h
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 73.0 ~
80.0 %
Nivo hrupa (SPL): 25 ~ 37 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Dimenzije enote (V x Š x G): 265 x 620 ×
200 mm
Teža enote: 7.5 kg"
Dodatna oprema:
- stikalo za regulacijo
- zajemna in izpušna rešetka Ø 100
- kondenzna banica
Ustreza enakovredno kot*: Mitsubishi
Electric tip: Lossnay VL-100EU5-E
Opomba:
Postavka zajema tudi ves pritrdilni, obešalni
in tesnilni materiali za montažo naprave pod
strop na zunanji zid.
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3.

4.

5.

6.

7.

Dobava in montaža odvodnega sanitarnega
ventilatorja, enakovredno kot* Limodor, za
podometno vgradnjo, komplet z elektronsko
nastavljivo stikalno uro 24/7, proti povratno
loputo, IPX5 električno zaščito in vsem
ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in
montažnim materialom,
tip: LF/M-UP
q=60 m3/h, dP=133 Pa
Pel=11 W, U=1x 230 V, 50 Hz;
Lp(1,0m)=32 dB
kos

2,00

kos

2,00

Dobava in montaža zidnih zaščitnih rešetk
za dovod in odvod zraka z montažnim in
tesnilnim materialom za vgradnjo v zid, v
barvi RAL ...... oziroma po izbiri investitorja,
skupaj z nosilnim okvirjem, zaščitno mrežo
in prečnimi lamelami, dimenzij:
Ø100

kos

3,00

Izdelava in montaža zamreženega toplotno
izoliranega izpušnega oz. zajemnega
nastavka skozi streho, skupaj s prebojem
strehe, strešnimi obrobami ter z vsem
potrebnim montažnim in tesnilnim
materialom.
Opomba:
Izvedbo izpušnega oz. zajemnega nastavka
uskladiti z investitorjem in arhitektom. Barva
izpušnega oz. zajemnega nastavka je naj v
barvi kritine.
ø100/120°

kos

2,00

Dobava in montaža brezstopenjsko
nastavljivih prezračevalnih ventilov za odvod
zraka, proizvajalca npr. Hidria, skupaj s
tesnilnim in pritrdilnim materialom za
vgradnjo na prezračevalni kanal, v barvi po
izbiri investitorja dimenzij:
PV-1 ø100

kos

1,00

Dobava in montaža odvodnega sanitarnega
ventilatorja, enakovredno kot* Limodor, za
podometno vgradnjo, komplet z zakasnilnim
relejem tip C-NR, proti povratno loputo,
IPX5 električno zaščito in vsem ostalim
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom,
tip: LF/M-UP
q=100 m3/h, dP=61 Pa
Pel=23 W, U=1x 230 V, 50 Hz;
Lp(1,0m)=38 dB
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8.

9.

Dobava in montaža spiro prezračevalnih
kanalov za podometno gradnjo, komplet s
fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami,
pritrdilnim in spojnim materialom, zaščitenih
z Tubolit DG cevaki, debeline 9mm, skupaj z
rezervo za razrez, dimenzij:
ø80
ø100

m
m

2,00
13,00

m

3,00

Dobava in montaža spiro prezračevalnih
kanalov za podometno gradnjo, komplet s
fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami,
pritrdilnim in spojnim materialom, skupaj z
rezervo za razrez, dimenzij:
ø250

10. Dobava in montaža negorljive parozaporne
izolacije Armafleks XG, skupaj s potrebnim
lepilom, samolepilnim trakom, za izolacijo
prezračevalnih kanalov v neogrevanem delu
objekta:
d = 19 mm

m

2

4,00

12. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi
in izdelava utorov v zidu za cevi
ur

32,00

komplet

1

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

13. Preizkus kanalov na tesnost, merjenje
količin zraka, uregulacija količin zraka in
sistemov na predpisane količine zraka,
meritve ostalih parametrov, uregulacija do
popolne funkcionalnosti.

14. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
čiščenje, regulacija in nastavitev opreme,
meritve prezračevalnega sistema, izdelava
in namestitev oznak, shem in navodil.

15. Transportni in manipulativni stroški

16. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

17. PID dokumentacija.

18. Manjša nepredvidena dela in stroški 4%
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19. Projektantski nadzor

ur

2,00

SKUPAJ PREZRAČEVANJE

OPOMBE:
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z
enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij ter omogočiti ogled
ponujene delujoče opreme v Sloveniji!

6.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

Št. OPIS
Enota

Količina

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
1.

Dobava in montaža sistemskih cevi CrNiMo
iz nerjavnega jekla za plin, kompletno s
press fitingi iz nerjavnega jekla za pliN,
obešalnim in pritrdilnim materialom.
ø22x1,2

2.

4.

7,00

kos

2,00

komplet

1,00

Izdelava prebojev in vgradnja zaščitne
jeklene cevi pri prehodu plina skozi zid,
dolžine cca 250 do 550mm, zatesnjena s
trajno elastično maso (purpen), dimenzij
(plinovodne) cevi:
DN32

3.

m

Dobava in montaža merilnega mesta v
sestavi:
- inox plinska omaric, dimenzije
600x500x240 mm,
- zaporna plinska pipa DN20,
- mehovni plinomer G4 s priključki DN20,
- konzola,
- pritrdilni, spojni material tesnilni material.

Plinska zaporna krogelna pipa s termičnim
varovalom za montažo pred plinsko trošilo,
navojne izvedbe DN 20, komplet z vsem
tesnilnim in montažnim materialom.
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DN20
5.

7.

8.

1,00

kos

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

ur

2,00

Izdelava čepa za izpust
DN20

6.

kos

Tlačni preizkus s komprimiranim zrakom
tlaka 4bar, tesnostni preizkus, ter strokovni
nadzor nad izvedbo del s strani distributerja
plina.

Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
čiščenje, regulacija in nastavitev, izdelava in
namestitev oznak, shem in navodil.

Transportni in manipulativni stroški

11. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

9.

PID dokumentacija.

10. Manjša nepredvidena dela in stroški 4%

11. Projektantski nadzor

SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

OPOMBE:
*V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z
enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis, je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter
priložiti tehnične karakteristike in certifikate kompetentnih slovenskih institucij ter omogočiti ogled
ponujene delujoče opreme v Sloveniji!
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7.

ZUNANJI PLINOVODNI PRIKLJUČEK

Št. OPIS
Enota

Količina

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
1.

2.

3.

4.

Izvedba odcepa iz javnega plinovodnega
dimenzije PE63 z navrtalnim sedlom iz PE in
vgradnjo "GAS STOP" ventila na odcepu,
vključno elektrovarilne spojke.
Dimenzija odcepa je d32 (DN25)

6.

1,00

komplet

1,00

m

45,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

Ročni izkop obstoječega plinovoda v
cestišču na parceli št. 191/2, k.o. Gornja
Radgona in predelava obstoječega
plinovodnega odcepa z vgradnjo
elektrovarilnega PE T dimenzije ø90 kosa,
komplet za priklop nove trase priključnega
PE cevovoda, vključno elektrovarilne spojke.

Dobava in polaganje PE cevi za plin s
certifikatom za izdelavo po EN 12007-1 in
EN 12007-2, ter G 472 in G 469 za
obratovalni tlak 4 bare, iz PE 100 SDR 11 do
vključno PE ø63 in SDR 17,0 PE ø90 in več.
Dobavljajo se v palicah po 6 ali 12 m,
vključno z elektrovarilnimi spojkami in
dodatkom na razrez ter opozorilnim trakom:
PE ø 32 x 3,3
Dobava in montaža hišnega plinskega
priključka, sestavljenega iz prehodnega kosa
PE/jeklo, jeklene brezšivne cevi dolžine 1.5
+ 1.5m vključno s koruzijsko zaščito in
hidroizolacijo, zaščitne cevi, vključno ves
pritrdilni in spojni material, dimenzije:
PEø32 /DN25

5.

komplet

Dobava in montaža inox podometne hišne
plinske priključne omarice, dimenzije
600x350x250 mm, komplet z opremo v
sestavi: zaporna plinska pipa z izolacijskim
kosom DN25, dvostopenjski regulator tlaka
4/bar/22mbar, vključno reducirni kosi ter ves
pritrdilni, spojni material tesnilni material.

Tlačni preizkus zunanje plinske inštalacije s
komprimiranim zrakom, tesnostni preizkus,
ter strokovni nadzor nad izvedbo del s strani
distributerja plina.
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7.

8.

9.

Zaplinjanje novega plinovodnega priključka.
komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

komplet

1,00

ur

2,00

Pripravljalna in zaključna dela.

Transportni in manipulativni stroški

10. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila
in poučevanje uporabnika, garancijski listi.

11. PID dokumentacija.

12. Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda
pred zakritjem.

13. Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi
komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in
zamiki od načrtovane trase) 4%

14. Projektantski nadzor

SKUPAJ ZUNANJI PLINOVODNI PRIKLJUČEK

OPOMBE:
Gradbena in zemeljska dela niso zajeta v popisu materiala in del strojnih napeljav.
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5.4 RISBE
01. SITUACIJA
02. OGREVANJE, HLAJENJE, VODOVOD, KANALIZACIJA,
PREZRAČEVANJE, PLIN - TLORIS TEMELJEV/KLETI
03. OGREVANJE IN HLAJENJE - TLORIS PRITLIČJA
04. VODOVOD IN KANALIZACIJA - TLORIS PRITLIČJA
05. PREZRAČEVANJE, PLIN - TLORIS PRITLIČJA
06. OGREVANJE IN HLAJENJE - TLORIS NADSTROPJA
07. VODOVOD IN KANALIZACIJA - TLORIS NADSTROPJA
08. PREZRAČEVANJE, PLIN - TLORIS NADSTROPJA
09. KANALIZACIJA, PREZRAČEVANJE - TLORIS STREHE
10. OGREVANJE IN HLAJENJE – SHEMA TOPLOTNE POSTAJE
11. OGREVANJE IN HLAJENJE – SHEMA KONVEKTORSKEGA OGR./HL.
12. OGREVANJE IN HLAJENJE – SHEMA RADIATORSKEGA OGREVANJA
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VODOVOD IN KANALIZACIJA – SHEMA DVIŽNIH VODOV
VODOVOD – SHEMA VODOMERNEGA JAŠKA
VODOVOD – PREČNI PROFIL – PE CEVI
VODOVOD – SHEMA PRIKLJUČKA NA JAVNI VODOVOD
ZEMELJSKI PLIN – SHEMA PLINSKE NAPELJAVE
ZEMELJSKI PLIN – PREČNI PROFIL ZUNANJEGA PLINOVODA
MINIMALNI ODMIKI PLINOVODA OD DRUGIH INSTALACIJ
SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PLINOVOD
SKICA ZAŠČITNE CEVI PRI PREHODU PLINOVODA SKOZI STENO
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