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4.4 TEHNIČNO POROČILO 
 
4.4.1 Projektna naloga 

Za gostilno Danica - rekonstrukcijo, prizidavo in spremembo namembnosti dela objekta, 
investitorja Turistično društvo Bohinj, Ribčev Laz 48, Bohinjsko jezero, je potrebno izdelati 
načrt električnih napeljav, naprav in opreme. 

V objektu so predvidene naslednje instalacije: 

- instalacija razsvetljave 
- instalacija moči 
- instalacija telefona in računalniške mreže 
- instalacija požarnega javljanja 
- instalacija zaščite pred delovanjem strele 

Objekt se napaja z električno energijo iz obstoječe priključno merilne omare vgrajene na 
fasadi objekta. 
 
4.4.2 Tehnično poročilo izvedbe instalacije 

a) Splošno 

Električne inštalacije so projektirane skladno s tehnično smernico TSG-N-002:2013 
(nizkonapetostne električna inštalacije) in veljavnimi referenčnimi dokumenti povezanimi s 
tehnično smernico. Sistem zaščite pred strelo (LPS) je projektiran skladno s tehnično 
smernico TSG-N-003:2013 (zaščita pred delovanjem strele) in veljavnimi referenčnimi 
dokumenti povezanimi s tehnično smernico. Te je potrebno upoštevati tudi ob izvedbi 
elektroinštalacijskih del in pri vzdrževanju električnih inštalacij. 

Izvajalec elektro inštalacijskih del in sistema za zaščito pred strelo mora pri izbiri in nabavi 
materiala paziti, da bo vgradil samo tak material za katerega proizvajalec dokazuje njegovo 
tehniško brezhibnost pri pogojih vgradnje oz. uporabe. 

Za vsa v predračunu opisana dela in material veljajo tako glede stroškov kot glede izdelave 
vrednosti v podjetjih, katerih predmet poslovanja so el. montažna dela. V primeru uporabe 
drugačnega materiala je potrebno upoštevati navedbe drugega odstavka tega poglavja in dobiti 
pristanek nadzornega organa. 

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti projektanta, investitorja ter nadzorni organ, če ugotovi, 
da so potrebne večje spremembe pri izvajanju inštalacij. 

Za vse potrebne spremembe mora izvajalec zahtevati pismeno soglasje projektanta. Izvajalec 
del je dolžan koordinirati z izvajalcem gradbenih del ter z izvajalcem ostalih inštalacijskih in 
montažnih del. 

Izvajalec del je dolžan v projektu za izvedbo označiti vse manjše spremembe, ki niso 
povezane s funkcionalnostjo izvedbe instalacije oziroma montaže. 

Izvajalec del je dolžan po končani izvedbi preveriti ustreznost in kakovost električnih 
inštalacij, njihove lastnosti, varnost, zanesljivost in funkcionalnost in o tem izdati ustrezno 
izjavo in zapisnik o pregledu. 

Izvajalec del je dolžan po končani izvedbi opraviti pregled, preskus in meritve sistema zaščite 
pred strelo ter sestaviti zapisnik in vanj vnesti ugotovljene in izmerjene vrednosti. 

Poleg zapisnikov pa je dolžan posredovati potrebne prospekte in garancijske liste in navodila 
za uporabo naprav in inštalacij. Izvajalec del je dolžan v izvedene razdelilnike in stikalne 
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omare (v napravah) izvesti enopolne in večpolne načrte izvedenih del z vsemi potrebnimi 
oznakami in popisom materiala (vgrajenim).  

Izvajalec je dolžan obračunavati dela iz popisa po izvršenih dejanskih izmerah. Točne dolžine 
kablov in količine kosovnega materiala se določi ob montaži oziroma izvajanju del. 
Po zaključenih el. instalacijskih delih je izvajalec dolžan izdati projekt izvedenih del, v 
kolikor ni izvajal po projektu za izvedbo. 
 
b) Tehniško poročilo instalacije razsvetljave 

Glavne smernice pri izdelavi tega projekta so bile: 
- razsvetljava zaprtega prostora naj v okviru celotnega arhitektonskega oblikovanja prostora, 

ustvarja človeku tako okolje, ki zagotavlja primerno fiziološko in psihološko udobje 
- razsvetljava mora ustrezati tehniškim in gospodarskim zahtevam 
Glede na postavljene smernice upoštevamo v projektu razsvetljave še naslednje: 
- v naravo svetlobe in vizuelne reakcije človeškega očesa v pogojih, ki jih ustvarjajo različni 

ambienti pri tej svetlobi  
- proizvajanje, usmerjanje in porazdelitev svetlobe 
- način oblikovanja prostora (razsežnost, oblike) 
 
Tokokrogi instalacije razsvetljave: 

Instalacija razsvetljave se izvede podometno oz. v betonski plošči. Instalacija mora biti 
izvedena ognjevarno, upoštevani  morajo biti predpisani odmiki od lesa oziroma morajo biti 
kabli položeni v ognjeodpornih ceveh. 
Prižiganje razsvetljave je izvedeno s stikali posamično, na stikalnih tablojih in s stikalnimi 
senzorji. Višina montaže stikal je 1,1 m od tlaka. 
Vsi vodi k svetilkam imajo presek 1,5 mm2. Pri določanju presekov vodov posameznih 
tokokrogov upoštevamo: 

- nazivni tok vseh v tokokrog priključenih porabnikov 
- dovoljeni padec napetosti, do najoddaljenejšega porabnika svetilke, v najbolj 

obremenjenem vodu 
- zahteve, da naj bodo vse tri faze enakomerno obremenjene 

Varnostna - zasilna razsvetljava 

Varnostna - zasilna razsvetljava je predvidena v skupnih prostorih objekta in v prostorih, kjer 
se lahko nahaja več ljudi – gostinski prostori, hodniki in stopnišča. Varnostna - zasilna 
razsvetljava se izvede s svetilkami z vgrajenimi akumulatorji in se aktivira v primeru izpada 
električnega dovoda. 
 
c) Tehnično poročilo instalacije moči:  

Instalacija obsega vtičnice in priključke naprav. 

Instalacija moči se izvede podometno oz. v betonski plošči, nad spuščenim stropom ali 
estrihu. Instalacija mora biti izvedena ognjevarno, upoštevani  morajo biti predpisani odmiki 
od lesa oziroma morajo biti kabli položeni v ognjeodpornih ceveh. 

Dovodni kabel se položi v instalacijski cevi od priključno merilne omare na fasadi objekta do 
razdelilnika RK v kleti. 
Meritve el. energije se izvajajo z obstoječim el. števcem v priključno merilni omari. 
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Dimenzioniranje in kontrola padcev napetosti  

Kable in vodnike dimenzioniramo glede na dopustno tokovno obremenitev in na padec 
napetosti od napajalne točke do končnega porabnika ob upoštevanju zunanjih vplivov. 

Dovoljeni padec napetosti med napajalno točko električne instalacije in katerokoli drugo 
točko glede na nazivno napetost električne instalacije ne sme biti večji od naslednjih 
vrednosti: 
- za tokokroge razsvetljave 3 % oz. za tokokroge drugih porabnikov 5 %, če se električna 

inštalacija napaja iz javnega distribucijskega omrežja; 
- za tokokroge razsvetljave 5 % oz. za tokokroge drugih porabnikov 8 %, če se električna 

instalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priključena na SN- ali VN- 
omrežje.  

Kontrolo padca napetosti izvedemo po enačbi: 

δu% = (200 x l x P) / (λ x S x U2)    za enofazne tokokroge 

δu% = (100 x l x P) / (λ x S x U2)    za trifazne tokokroge 

V gornjih enačbah pomeni:                                 

δu% ... padec napetosti 
l       ... dolžina vodnika v m 
λ    ... specifična prevodnost v Sm (56 Sm - Cu; 36 Sm -Al) 
S       ... presek vodnika v mm2 
P       ... moč v W 
U       ... nazivna napetost v V 
 

Instalirana in konična moč 
Razdelilnik RG: 

Pi  = 145,9 kW 

fi  = 0,6 kW 

Pk  = 95,0 kW 
cosϕ  = 0,95  
U = 400/230 V 
Ik  = 145,0 A 
Dovod od PMO do razdelilnika RK se izvede s kablom NYY 4x95 mm2 v zaščitni cevi, ki se 
varuje z varovalkami 3x160 A. 
 
d) Zaščita pred električnim udarom  

V skladu z navedbami tehnične smernice TSG-N-002:2013 (nizkonapetostne električna 
inštalacije) in veljavnimi referenčnimi standardi povezanimi s tehnično smernico in pogoji 
distribucijskega omrežja je predvidena zaščita pred električnim udarom s samodejnim 
izklopom napajanja (TN S sistem), posamezni sklopi inštalacij pa z zaščito s pregradami ali 
okrovi (razdelilniki). 

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaščitnim vodnikom z ozemljeno točko 
napajalnega sistema (TN S sistemi). 

Zaščitni vodnik mora biti ozemljen pri vsakem napajalnem viru instalacije. Če obstajajo 
učinkovite možnosti za dodatno ozemljitev, se zaščitni vodnik ozemlji v teh točkah, kjer je to 
možno. 



IZR, d.d., Škofja Loka  1191/13 

 

 6 

Zaščitne naprave in prerezi vodnikov so izbrani tako, da je samodejni izklop v času, ki ustreza 
dovoljenim vrednostim, če se na kateremkoli kraju pojavi okvara zanemarljive impedance 
(kratek stik) med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli. 
 
e) Izenačenje potenciala 

V vsaki zgradbi mora glavni vodnik za izenačenje potencialov povezati naslednje dele: 
- glavni zaščitni vodnik, 
- PEN vodnik, 
- glavni zbiralni ozemljitveni vod 
- cevi in podobne kovinske konstrukcije 
- glavne cevi plinske napeljave 
- vse kovinske elemente zgradbe in druge kovinske sisteme 
- sistem zaščite pred delovanjem strele 

Glavni vodnik za izenačenje potenciala mora imeti prerez, ki ni manjši od polovice prereza 
največjega zaščitnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6 mm2. 

Če se z dodatnim vodnikom za izenačenje potenciala povežeta dva prevodna dela, ne sme biti 
njegov prerez manjši od prereza najmanjšega zaščitnega vodnika, vezanega na te prevodne 
dele. 

V sanitarijah se izvede izenačenje potenciala s povezavo kovinskih cevi v dozo za izenačenje 
potenciala, ki se priključi z vodnikom iz etažnega razdelilnika. 
 
f) Zaščita pred delovanjem strele - zunanji LPS (strelovodna napeljava) 
 
Objekt zaščitimo pred škodljivimi vplivi udara strele s strelovodno napeljavo, za katero je 
potrebno izdelati tehniško dokumentacijo. Pri izdelavi tehniške dokumentacije je potrebno 
upoštevati tehnično smernico TSG-N-003:2013 (zaščita pred delovanjem strele) in veljavne 
referenčnimi dokumenti povezanimi s tehnično smernico.  
Objekt je zidana zgradba z dvokapno streho. Višina objekta je 11 m. Strelovodno napeljavo 
sestavljajo: 

- lovilni vodi 
- odvodi 
- ozemljilo 

Lovilni vod 

Za lovilne vode se uporabi Al žica Φ 8 mm. Na vsakih 20 m ali manj napravimo odvodne 
vode. 

Odvodi 

Za odvode se uporabi Al žica Φ 8 mm, ki jih preko merilnih sponk povežemo z ozemljilom. 
Odvodi se izvedejo podometno v zaščitnih ceveh. 

Ozemljilo 

Za ozemljilo se uporabi trak RF 30 x 3 mm, ki se položi v zemljo okrog objekta in v temelje 
objekta. 
Na mestih, kjer so predvideni odvodi napravimo  4 m  dolge  odcepe, ki  jih  vodimo  od  
ozemljila  in  napravimo priključke (merilne sponke) za spoje z odvodi. 

Kjer poteka ozemljilo v bližini drugih instalacij (d<3,0) je potrebno križanja in medsebojne 
spoje izvesti skladno s tehniškimi predpisi. 
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Splošne določbe 

Pred pričetkom del na strelovodni napeljavi je potrebno izmeriti specifično upornost tal, po 
izvršenih delih pa preveriti prehodno upornost ozemljila. 
Prav tako je po končanih delih vse spremembe vnesti v izvršilne načrte. Strelovodna 
napeljava mora imeti svojo evidenčno knjigo, v katero vpisujemo vse morebitne okvare pri 
atmosferskih motnjah oz. praznitvah. 
S  predpisi je zahtevano, da občasno preverimo prehodno upornost ozemljila. Za meritev 
izberemo sušno obdobje rezultate meritev pa vnesemo v evidenčno knjigo. 
 

g) Instalacija šibkega toka 

V objektih so predvidene naslednje instalacije šibkega toka: 
- instalacija telefona 
- instalacija računalniške mreže 
- instalacija požarnega javljanja 
 

Instalacija telefona 

Instalacija telefona se izvede v instalacijskih ceveh od telefonske priključne omarice na fasadi 
objekta do razdelilnika v pritličju in do telefonskih vtičnic v posameznih prostorih. Kabelska 
omarica na fasadi objekta se izvede skladno s projektom telefonskega priključka. Instalacija in 
telefonska centrala se izvede skladno z izbrano opremo izbranega ponudnika. 

 
Instalacija računalniške mreže 

Instalacija mreže se izvede v instalacijskih ceveh od mrežnega razdelilnika v pritličju do 
priključkov v posameznih prostorih. Instalacija se izvede skladno z izbrano opremo izbranega 
ponudnika. 
 
Instalacija požarnega javljanja 

Instalacija požarnega javljanja se izvede v instalacijskih ceveh od razdelilnika oz. požarne 
centrale v pritličju do javljalnikov v posameznih prostorih. Instalacija se izvede skladno z 
izbrano opremo izbranega ponudnika oz. v popisu predvidene opreme dobavitelja Zarja. 



4.3.3 Seznam opreme in materiala

1. Dobava in montaža dekorativne svetilke, komplet s

sijalkami, po izbiri arhitekta oz. investitorja kos 263

2. Dobava in montaža varnostne svetilke ZS 8 W 

komplet kos 32

3. Dobava in montaža stikal

 -podometno navadno  kos 45

 -podometno navadno  z lučko kos 2

 -podometno menjalno kos 66

 -podometno križno kos 11

 -podometni kopalniški tablo (3 stikala, tipka) kos 9

 -IR stikalni senzor kos 15

 -tipka kos 12

 -tablo T1 (16 x nav. st., 2 x izm. st., 1 x križno st.) kpl 1

 -tablo T2 (6 x nav. st.) kpl 1

4. Dobava in montaža vtičnic

 -podometna enofazna z zaščitnim kontaktom  kos 202

 -podometna enofazna z zaščitnim kontaktom in pokrovom kos 10

 -podometna trifazna z zaščitnim kontaktom  kos 1

 -podometna priključnica kos 49

 -podometna telefonska/podatkovna RJ45 kos 22

 -podometna antenska kos 9

5. Dobava in montaža bistabilnega releja v podometni dozi

komplet kos 1

6. Dobava in polaganje vodnikov v instalacijskih ceveh delno

podometno, delno v estrihu oz. betonski plošči

 -NYM 3x1,5 mm2 m1 1300

 -NYM 4x1,5 mm2 m1 320

 -NYM 5x1,5 mm2 m1 250

 -NYM 3x2,5 mm2 m1 1800

 -NYM 5x2,5 mm2 m1 250

 -NYM 3x4 mm2 m1 25

 -NYY 5x4 mm2 m1 20

 -NYY 5x6 mm2 m1 20

 -NYY 5x10 mm2 m1 100

 -NYY 5x16 mm2 m1 40

 -NYY 4x70 mm2 m1 15

 -NYY 4x95 mm2 m1 25

 -TI44 2x2x0,6 m1 330

 -TI44 10x2x0,6 m1 30

 -UTP 4x2x24AWG cat 5 (cat 6) m1 330

 -koaksialni antenski 75 ohm m1 120

7. Izvedba električnih inštalacij prezračevalnega sistema kuhinje,

podometno, nad spuščenim stropom, delno v estrihu

(izvedba in količine se določijo glede na dejansko

dobavljeno opremo in postavitev)

 -postavitev in priklop razdelilnika prezrač. sistema

 -olflex100 4G1,5 m1 35

 -olflex100 3G1,5 m1 40

 -olflex110 2x0,75 m1 90

 -olflex110 3x0,75 m1 120

 -olflex110 4x0,75 m1 30
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 -olflex110 6x0,75 m1 20

 -olflex110 2x1,5 m1

 -olflex110 3x1,5 m1 25

 -olflex100 4G1,5 CY m1

 -LIYCY 2x0,75 m1 120

 -LIYCY 3x0,75 m1 80

 -LIYCY 8x0,75 m1 20

 -J-Y(St)Y 2x2x0,6 m1

 -CC TAC3 300 m1

 -CC TAC3 1000 m1

 -UTP 4x2x24AWG cat 5 (cat 6) m1 50

 -H07 V-K 1x6 m1 50

8. Dobava in polaganje delno podometno, delno v bet. plošči

in delno v tlaku PVC instalacijskih cevi

 -13,5 mm m1 1400

 -16 mm m1 2300

 -29 mm m1 200

9. Dobava in montaža kabelske police s konzolami in pokrovi

 -PK100 m1 50

10. Dobava in montaža podometne razdelilne

omarice dim. cca 1200 x 1200 x 200 mm z opremo (razd RK):

 -stikalo 160 A /3polno kos 1

 -prenapetostni odvodniki tip B/3p kpl 1

 -varovalčni odklopnik NV160/3p kos 2

 -varovalčni odklopnik NV100/3p kos 6

 -instalacijski odklopnik B10A /1polni kos 4

 -instalacijski odklopnik B16A /1polni kos 4

 -instalacijski odklopnik B16A /3polni kos 2

 -vrstne sponke, drobni in vezni material kpl 1

komplet kpl 1

11. Dobava in montaža podometne razdelilne

omarice dim. cca 1000 x 1800 x 200 mm z opremo (razd RP):

 -stikalo 160 A /3polno kos 1

 -prenapetostni odvodniki tip C/3p kpl 1

 -instalacijski odklopnik B10A /1polni kos 19

 -instalacijski odklopnik B16A /1polni kos 37

 -instalacijski odklopnik B16A /3polni kos 9

 -instalacijski odklopnik B25A /3polni kos 1

 -instalacijski odklopnik B40A /3polni kos 2

 -svetlobno senzorsko stikalo (luxomat) kos 1

 -stikalo 1-0-2 (10 A) montaža na letev kos 1

 -vrstne sponke, drobni in vezni material kpl 1

komplet kpl 1

12. Dobava in montaža tipskega podometnega razdelinika

dim. cca 600 x 800 x 200 mm z opremo (razd RN1):

-stikalo 40 A /1polno kos 1

-prenapetostni odvodniki tip C/4p kpl 1

-instalacijski odklopnik B10A /1polni kos 6

-instalacijski odklopnik B16A /1polni kos 8

-kombinirano zašč. stikalo KZS10/0,03 A kos 2

-kombinirano zašč. stikalo KZS16/0,03 A kos 4

-drobni in vezni material

komplet kpl 1
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13. Dobava in montaža tipskega podometnega razdelinika

dim. cca 600 x 800 x 200 mm z opremo (razd RN2):

-stikalo 40 A /1polno kos 1

-prenapetostni odvodniki tip C/4p kpl 1

-instalacijski odklopnik B10A /1polni kos 10

-instalacijski odklopnik B16A /1polni kos 13

-kombinirano zašč. stikalo KZS10/0,03 A kos 4

-drobni in vezni material

komplet kpl 1

14. Dobava in montaža tipskega podometnega razdelinika

dim. cca 600 x 800 x 200 mm z opremo (razd RM):

-stikalo 40 A /1polno kos 1

-prenapetostni odvodniki tip C/4p kpl 1

-instalacijski odklopnik B10A /1polni kos 7

-instalacijski odklopnik B16A /1polni kos 15

-instalacijski odklopnik B20A /1polni kos 2

-kombinirano zašč. stikalo KZS10/0,03 A kos 2

-kombinirano zašč. stikalo KZS16/0,03 A kos 2

-drobni in vezni material

komplet kpl 1

15. Priklop stalnih priključkov, priključkov topl. postaje (skladno z

dokumentacijo dobavljene opreme), priključkov klima naprav,

priključkov kuhinje

kos 70

16. Dobava in montaža opreme za ogrevanje žlebov:

-krmilni sklop ogrevanja žlebov kos 1

-komplet žlebnih tipal (T, RH) kpl 1

-grelni kabel za ogrevanje žlebov (dolžina cca 60 m) kpl 1

-pritrdilni in montažni material za ogrevanje žlebov kpl 1

-drobni in vezni material

komplet kpl 2

17. Priklop krmilnih priključkov

kos 52

18. Dobava in montaža podometne doze 400 x 300 x 100 mm

(za povezavo priključkov telefonske, računalniške mreže

 in domofona)

kos 3

19. Dobava in montaža komunikacijske razdelilne

omare dim. cca 600 x 800 x -- mm

(za povezavo priključkov telefonske, računalniške mreže)

kos 1

20. Izvedba priključkov komunikacijske opreme in opreme

TV mreže (oprema se dobavi po izbiri investitorja)

kpl 1

21. Dobava in polaganje ozemljila v zemljo okrog objekta

 RF 30 x 3,5 mm m1 150

22. Dobava in montaža lovilnih in odvodnih vodov na nosilce 

iz Al žice fi 8 mm m1 190

23. Dobava in montaža strešnega nosilca kos 120
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24. Dobava in montaža stenskega nosilca kos 80

25. Dobava in montaža križne sponke kos 20

26. Dobava in montaža merilne sponke kos 7

27. Dobava in montaža podometne doze za mer. spoje kos 7

28. Dobava in montaža priključkov žice na kovinske mase kos 15

29. Izvedba meritev ponikalne upornosti in izdelava protokolov

30. Dobava in montaža podometne doze za glavno

izenačenje potenciala kos 1

31. Dobava in montaža podometne doze za izenačenje

potenciala kos 4

32. Izvedba povezav kovinskih mas na vodnik za

izenačenje potencila komplet z objemkam kos 42

33. Dobava in polaganje v tlaku in delno podometno vodnikov

za izenačenje potenciala tip P/F-Y 6mm2 m1 280

34. Drobni material

35. Izvedba električnih meritev in izdelava protokolov

(električna instalacija, strelovodna instalacija) kpl 1

36. Izvedba meritev zasilne razsvetljave kpl 1

37. Pripravljalna in zaključna dela

38. Transportni stroški

SKUPAJ 
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Instalacija požarnega javljanja

1.1.1 Požarna centrala;
analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, 
kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS 
signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO 
centralno procesni modul. Možno dodajanje en LIMO-Ap adresni 
modul, do treh LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-
izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna 
vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov.

NJP-401A/1 1 kpl

1.1.2 Vhodno izhodni modul;
osem tranzistorskih 1,4A izhodov, osem vhodov za priklop 
brezpotencialnih kontaktov ali nadzor linije

Zarja, VIMO 400 1 kos

1.1.3 Modem;
za prenos dogodkov na VNC, preko analogne telefonske linije z 
Contact ID protokolom

Zarja, MO-02 1 kos

1.1.4 Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah / 2 kos

1.1.5 Adresni ročni javljalnik požara;
adresni ročni javljalnik požara z izolatorjem in pleksi zaščito

Apollo, RJ Soteria 7 kos

1.1.6 Adresni optični javljalnik dima;
inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem

Apollo, OPT Soteria 33 kos

1.1.7 Adresni kombinirani optično termični javljalnik požara;
inteligentni adresni optično termični javljalnik, optični in / ali 
termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in 
temperature, delovanje v odvisnosti ali samostojno

Apollo, OPT-TER Soteria 1 kos

1.1.8 Adresni termični javljalnik požara;
inteligentni adresni optično termični javljalnik, termomaksimalni prag 
aktiviranja od 57°C do 90°C ali termodiferencialni način delovanja, 
programska nastavitev delovanja in temperature

Apollo, TER Soteria 2 kos

1.1.9 Podnožje za adresne javljalnike Apollo Apollo, P Soteria 36 kos

1.1.10 Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina;
za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-
20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na 
adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za 
delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 
10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo

Zarja, AV-602 1 kos

1.1.11 Adresni enokanalni vhodni vmesnik;
za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali 
Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno 
zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, komplet z 
ohišjem za nadometno montažo

Zarja, AV-613 2 kos

1.1.12 Notranja sirena;
alarmna notranja elektronska sirena, ohišje rdeče barve, nadometna 
montaža, 12V DC - 24V DC, 240mA (24V), 120dB, IP42

ES 7 kos

1.1.13 Termični detekcijski kabel; proprietary polymer izolacija, temperatura 
detekcije 57°C, največja priporočena temperatura prostora 38°C

Protectowire, PHSC-135-
XLT (57°C)

10 m
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1.1.14 Element za pritrditev termičnega kabla;
obešalo za pritrditev tremičnega kabla na strop, poraba 4 kose na 1m 
kabla

Protectowire, CC-2N 40 kos

1.1.15 Javljalnik gorljivih plinov, komplet z montažnim priborom;
javljalnik gorljivih plinov, umerjanje na različne gorljive pline (propan, 
butan, metan ... ), komplet z zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem 
za montažo, princip detekcije elektro-katalitični, delovanje kontinuirano, 
vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek, merilno območje; 0-100 LEL, 
odzivni čas; t90 < 10 s, temperaturno območje; -20°C - +40°C, 
vlažnost; 15 - 90% relativne vlažnosti, napajanje; 20 – 28 VDC, tokovna 
poraba; 50 mA, izhod; 4 – 20 mA, maksimalna upornost priključnega 
kabla; 300 Ω, nastavitev ničle s potenciometrom v čistem zraku, 
nastavitev občutljivosti s potenciometrom pri znani koncentraciji 
testnega plina, dolgoročna stabilnost ničle; < +/- 5% LEL / leto, 
dolgoročna stabilnost merilnega območja; < +/- 2% LEL / leto, stopnja 
mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina odvisna od relativne 
teže gorljivega plina (metan 0,3m pod strop, butan 0,3m nad tlemi), 
dimenzije (V x Š x G); 80 x 82 x 55 mm

Zarja, GP-100 1 kos

1.1.16 Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim enostranskim napisom 
"POZOR PLIN" in vgrajeno sireno, stenska montaža, vgrajen 
enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne 
sinalizacije, 12V DC - 24V DC

SZI-01/02 1 kos

1.1.17 Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim 
simbolom,
125mm x 125mm

/ 7 kos

1.1.18 Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom,
125mm x 125mm

/ 7 kos

1.1.19 Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 
20mm

/ 7 kos

1.1.20 Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 
30mm

/ 47 kos

1.2 1 kpl

1.2.1 Dobava in vgradnja požarne centrale;
vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje podnožij 
javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje 
požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, 
priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju 
sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški

/ 1 kpl

1.2.2 Izdelava programa za požarni sistem / 1 kpl

1.2.3 Projekt PID - elektro;
izdelava projektne dokumentacije PID v dveh izvodih na podlagi 
digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik

/ 1 kpl

Delo in priklopni stroški
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1.2.4 Izobraževanje požarnega sistema;
šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po 
dogovoru z uporabnikom

/ 1 kpl

1.2.5 Drobni pritrdilni in vezni material / 1 kpl

1.3 1 kpl

1.3.1 Prevzem, montaža in vezava elementov;
prevzem opreme od ZARJA (podnožja, vmesniki, itd), montaža in 
električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih 
elementov sistema za javljanje požara - cena na kos

/ 55 kpl

1.3.2 Dobava in montaža kabla;
kabel 3x1,5 mm2, energetski, UV odporen

NYY-J 3x1,5 RE 35 m

1.3.3 Dobava in montaža kabla;
kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč 
rdeče barve

JY(St)Y 1x2x1,0 BMK 
(RDEČ)

850 m

1.3.4 Dobava in montaža korita ali cevi komplet s skobami;
nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev

NIK 1 ali PN 13.5 50 m

1.3.5 Drobni pritrdilni in vezni material / 1 kpl

1.4 1 kpl

1.4.1 Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega 
sistema za javljanje požara in javljanje plina 

/ 1 kpl

1.4.2 Pregled požarnega javljanja;
stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene 
organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti

/ 1 kpl

Pregled pooblaščene inštitucije

Elektro inštalacije
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4.5  Risbe 

 
 

 List 1   El. instalacija - situacija  
 List 2   El. instalacija - tloris kleti 
 List 3   El. instalacija - tloris pritličja 
 List 4   El. instalacija - tloris nadstropja 
 List 5   El. instalacija - tloris mansarde 
 List 6   El. instalacija - shema razdelilnika RK 
 List 7   El. instalacija - shema razdelilnika RP 
 List 8   El. instalacija - shema razdelilnika RN1 
 List 9   El. instalacija - shema razdelilnika RN2 
 List 10   El. instalacija - shema razdelilnika RM 
 
 List P1   El. instalacija - požarno javljanje - tloris kleti 
 List P2   El. instalacija - požarno javljanje - tloris pritličja 
 List P3   El. instalacija - požarno javljanje - tloris nadstropja 
 List P4   El. instalacija - požarno javljanje - tloris mansarde 
 List P5   El. instalacija - požarno javljanje - shema požarnega javljanja 1 
 List P6   El. instalacija - požarno javljanje - shema požarnega javljanja 2 
 
 List S1 El. instalacija - strelovod - tloris temeljev, tloris strehe 
 List S2 El. instalacija – strelovod – fasade 
 






















































