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5.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA                                                       
 

 

5.1 Naslovna stran 

5.2 Kazalo vsebine načrta 

5.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 

5.4 Tehnično poročilo 

5.4.1. OGREVANJE IN HLAJENJE -  TEHNIČNO POROČILO  

5.4.1.1. Popis materiala opreme in montažnih del OGREVANJE IN HLAJENJE 

 

5.4.2. PREZRAČEVANJE -  TEHNIČNO POROČILO  

5.4.2.1. Popis materiala opreme in montažnih del PREZRAČEVANJE 

 

5.4.3.  VODOVOD IN KANALIZACIJA - TEHNIČNO POROČILO 

5.4.3.1. Popis materiala opreme in montažnih del VODOVOD IN KANALIZACIJA 

 

5.4.4.  PLINSKA NAPELJAVA - TEHNIČNO POROČILO 

5.4.4.1. Popis materiala opreme in montažnih del PLINSKA NAPELJAVA 

 

 

5.5 Risbe 

5.5.1.  GRAFIČNI DEL -  OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE 

1/O,P TLORIS KLETI M 1: 50 

2/O TLORIS PRITLIČJA M 1:50 

3/P TLORIS PRITLIČJA M 1:50 

4/O,P  TLORIS  NADSTROPJA M 1:50 

5/O,P  TLORIS  MANSARDE M 1:50 

6/O    SHEMA DVIŽNIH VODOV M 1:X  

7/O    SHEMA KOTLOVNICE M 1:X  

 

5.5.2. VODOVOD IN KANALIZACIJA 

1/V - SITUACIJA   M 1:250 
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2/V - TLORIS KLETI   M 1:50 

3/V - TLORIS PRITLIČJA   M 1:50 

4/V -  TLORIS  NADSTROPJA   M 1:50 

5/V - TLORIS MANSARDE   M 1:50 

6/V -  SHEMA DVIŽNIH VODOV    M 1:X 

7/V -  DETAJL VODOMERNEGA JAŠKA   M 1:X 

8/V -  KARAKTERISTIČNI PREREZ IZKOPA V ASFALTU  M 1:X 

9/V -  KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ IZKOPA IN ZASIPA  M 1:X 

10/V – DETAJL PRIKLJUČKA NA JAVNI VODOVOD  M 1:X 

 

 

5.5.3. PLINSKA INSTALACIJA 

1/PL - SITUACIJA   M 1:250 

2/PL - TLORIS KLETI   M 1:50 

3/PL - TLORIS PRITLIČJA   M 1:50 

4/PL -  SHEMA PLINA    M 1:X 

5/PL -  ZAŠČITNA CEV   M 1:X 

6/PL -  OZEMLJITEV PLINOVODA   M 1:X 
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5.4. TEHNIČNO POROČILO SPLOŠNO 
 

UPOŠTEVANI PREDPISI IN STANDARDI 
Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezno upoštevati zadnjo veljavno zakonodajo, zadnje veljavne 
tehnične predpise in standarde, predvsem pa sledeče: 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/2008), 
 Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije 
 Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah 
 Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3 
 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS št. 42/02, št. 105/2002) 
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. list RS št. 14/1999), 
 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS št 35/06) 
 Naprave vertikalne kanalizacije v zgradbah SIST EN 12 056 -1,-2,-4,-5 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010), 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/2004, št. 10/2005, 83/2005 – sprememba, 

št. 83/2005 – spremembe in dopolnitve, št. 14/2007 – spremembe in dopolnitve), 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, št. 10/05 – sprememba, št. 83/05 – 

spremembe in dopolnitve, št. 14/07 – spremembe in dopolnitve 
 Sistemi ogrevanja v zgradbah SIST EN 12 831 
 Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ št. 

30/1991), 
 Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3 
 Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI) DIN 1988 -1,-2,-3,-4,-7 
 Zentrale Wassererwärmungsanlagen DIN 4708-1 
 Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS št. 22/1995), 
 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi, (Ur. list RS št. 42/2003), 
 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/05) 
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter pogojih za njegovo 

izvajanje (Ur. list RS št. 70/96, št. 45/02 – spremembe). 
 

STANDARDI in PRAVILNIKI: 

* SIST EN 12831  Izračun toplotnih izgub objektov, 
* VDI 2078   Izračun toplotnih dobitkov objektov, 
* DIN 1946   Prezračevanje in klimatizacija, 
* DIN 1986   Kanalizacijske inštalacije in oprema za objekte, 
* DIN 1988   Tehnični predpisi za vodovodno inštalacije,  
* DIN EN 13 779  Prezračevanje in klimatizacija, 
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POPIS MATERIALA IN DEL  - NAVODILA ZA ODDAJO STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE 
OPREME 
 
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati 
naslednja dela: 
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja 

in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne 
glede na težo ali zahtevnost); 

2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča; 
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega 

materiala in odpadnega materiala na deponijo; 
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. 

Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe; 
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v 

garancijski dobi; 
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);  
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje; 
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno 

upoštevati; 
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno 

dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno 
predvidenim; 

10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih 
pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, 
vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov; 

11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to 
pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov; 

12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim 
materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф150mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. 
Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф150mm pa so 
zajeti v ceni dobave in montaže materiala Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so 
predmet popisov načrta gradbenih del. 

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije; 
14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje; 
15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo 

zapisnikov; 
16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in 

kemične analize vode ter izdelavo zapisnika; 
17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi 

in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije  (označitev mora biti izvedena v trajni 
obliki); 

18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke 
in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: 
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, 
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih 

proizvajalca opreme, 
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer: 

c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na 
posamezne obratovalne stopnje, 

d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov, 
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti; 
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s 

strani pooblaščenega podjetja; 
20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj 

objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja; 
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in 

prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika; 
22. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. 

notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s 
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pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana  
strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite. 

23. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v 
okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid; 

24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme; 
25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z 

označenimi registri poglavij vključujoč: 
g) izjave,  
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, 
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd., 
j) navodila za uporabo in vzdrževanje, 
k) garancijske liste, 
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov. 

Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana 
investitorju pred tehničnim pregledom. 
26. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb  za izdelavo celotne PID 

dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, 
pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in 
uporaba objekta ekonomična.  

27. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji; 
28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje 

izvedenih del investitorju; 
29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči; 
30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za 

kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele 
avtorjev Ende/ Rekittke. 

31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in 
tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, 
ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. 
Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne 
opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.  

32. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer 
nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. 
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5.4.1. TEHNIČNO POROČILO OGREVANJE, HLAJENJE  
 
 
Projekt centralnega ogrevanja je bil izdelan na osnovi arhitektonske podloge ter orientacije objekta po situaciji 
projektnih pogojev soglasodajalcev, soglasij k projektnim rešitvam ter usklajen z ostalimi načrti, študijami in 
elaborati, ki bodo izdelani za omenjen objekt. 
 
Skupni sestav potrebne toplote je bil izdelan na osnovi karakterističnih podatkov in le-ti so izdelani z 
računalniškim programom Hanibal soft. Izračun transmisijskih izgub je narejen po SIST EN 12831 z  
upoštevanjem projektne zunanje temperature -16°C, po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije. 

Elaboratu gradbene fizike je zajet v vodilni mapi št. 31/12. 
 
Osnovo načrtovanja ogrevanja predstavljajo Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 
52/10), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 
89/99), standard Grelni sistemi v stavbah – Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve SIST EN 
12831:2004 ter Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije. 
Sistem ogrevanja mora v objektu zagotavljati v različnih prostorih standardne minimalne temperature in 
izpolnjevati tudi ostale zahteve glede toplotnega ugodja. Te karakteristike so v posameznih vrstah prostorov 
izbrane na osnovi omenjenih pravilnikov, standarda in tehnične smernice.  
 
 
TOPLOTNA IN HLADILNA POSTAJA 
 
V obravnavanem  objektu je za potrebe ogrevanja predvidena vgradnja toplotnih črpalk zrak/voda  (v 
nadaljevanju TČ). TČ so namenjene tako za ogrevanje, ter pripravo sanitarne vode.  Kot dopolnilno ogrevanje 
je predvidena uporaba utekočinjenega naftnega plina ( UNP), kateri je v objektu že prisoten   
  
Toplotne črpalke split izvedbe  ZRAK-VODA  bodo vgrajene:  
- zunanji enoti ob objektu 
- notranji enoti v kleti objekta 
-  
V osnovi je sistem zasnovan tako, da potekajo vsi energetski viri toplotnih črpalki,  v skupni hranilnik toplote - 
kapacitete 200 L. Ogrevalna voda je nato vodena iz zalogovnika 200L preko hidravljične kretnice v razdelilnik 
ogrevalne vode. V hidravljični kretnici se   ogrevalna voda dogreje na željeno ( potrebno ) temperaturo. 
Temperatura dovoda je ob zimskih ekstremih predvidena na 55°C v prehodnih in toplejših obdobjih se spustni 
na nižje temperaturno območje. 
 
Ločeni razvodi od posamezne toplotne črpalke in kondenzacijske peči se vodijo v pretočni zalogovnik  - bojler 
za pripravo sanitarne tople vode. 
 
Predvideva se pretočni bojler vode V=900L  za ogrevanje s pomočjo TČ, ter dogrevanje in pregrevanje z 
pomočjo sekundarnega vira – UNP. Pregrevanje in varovanje pred pojavom legionele se bo vršilo preko 
sekundarnega vira z min temperaturo vode 70°C. Dezinfekcija se bo vršila periodično  z pred nastavljenim 
regulatorjem. 
 
Regulacija plinske peči omogoča nadziranje temperature v zgornjem delu bojlerja in skrbi, da je topla voda v 
zgornjem delu vedno na razpolago. 
 
Toplotna postaja bo postavljena v kleti objekta. V prostoru je predvidena vsa strojna oprema : Cevni razdelilec, 
bojler, hranilnik toplote,  raztezna posoda, črpalke, ter elektro-regulacijska omarica. 
 
Za obravnavani objekt je predvideno talno ogrevanje v kombinaciji z dvema klima  konvektorjema. V 
kopalnicah so predvideni radiatorji  kateri imajo prigrajen elektro grelec 
 
Po izvedbi del se mora narediti zapisnik o zagonu. 
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Ogrevanje sanitarne vode 
 
Za ogrevanje sanitarne vode bo  izdelan priklop na cevni razvod notranje enote TČ, ki je povezana z zuanjo 
enoto TČ ob objektu na koti 0,0. Predvideva se bojler vode za ogrevanje s pomočjo TČ ter dogrevanje in 
pregrevanje z pomočjo sekundarnega  to je peči na UNP. Pregrevanje in varovanje pred pojavom legionele se 
bo vršilo preko sekundarnega vira z min temperaturo vode 70°C. Dezinfekcija se bo vršila periodično 
(tedensko) z pred nastavljenim regulatorjem. Volumen bojlerja je 900l, izdelan iz nerjavečega jekla, zaščiten s 
protikorezijskim premazom, z revizijsko odprtino. Regulacija temperature vode se bo vršila izključno z 
avtomatiko vezano na TČ.   
 
Grelni register iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN 16 in za temperaturo do 130° C je v spodnjem delu 
bojlerja, ki je antikorozijsko zaščiten in praviloma pokončne izvedbe. 
 
Cirkulacijski krog mora imeti vgrajen regulacijski ventil za nastavitev pretoka, polnilni tokokrog pa količinski 
regulator brez pomožne energije, ki vzdržuje konstanten pretok ne glede na hidravlične razmere v vodovodni 
instalaciji. 
 
Priporočljiva je vgradnja raztezne posode na sistem priprave sanitarne tople vode, s čimer je preprečeno 
občasno puščanje varnostnega ventila. Raztezna posoda mora biti atestirana za sisteme sanitarne tople vode 
obvezno pretočne izvedbe. 
 
Pri manjših sistemih za pripravo sanitarne tople vode na sekundarju mora biti dovodni tlak hladne vode 
reguliran na 3 bar (nadtlak). 
 
Zaradi varčevanja z električno energijo in zaradi izboljšanja hidravličnih razmer v omrežju toplotnih naprav 
odjemalca je priporočljiva vgradnja obtočnih črpalk z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti oziroma vgradnja 
obtočnih črpalk s frekvenčno regulacijo hitrosti. 
 
Cirkulaciji vode v ogrevalnih sistemih je namenjena obtočna črpalka za sanitarno vodo  z zvezno regulacijo 
števila vrtljajev.  
 
Sistemi so zgrajeni in primerno varovani v skladu s predmetnimi predpisi oz. standardi, npr. Heizungssysteme 
in Gebäuden; Planung von Warmwasser-heizungsanlagen DIN EN 12828: 2003-06 ter po določilih DIN 4751, 2. 
del (1993). Za varnost so vgrajeni varnostni ventil s tlakom odpiranja 4 bar in sistem za vzdrževanje tlaka in 
odplinjanje z ekspanzijsko posodo. 
 



BIRO MIKROKLIMA 
Medard Hafner s .p.  
Sta ra  Loka 85 ,  4220 Ško f ja  Loka  

 

te l . :  0599 24  923 
    mob:  041/776 726 

E -ma i l :  bm-ha fner@s io l . ne t  
 

 

 9 

Toplotne izgube se izračunajo po SIST EN 12831 z upoštevanjem projektne zunanje temperature -16°C, po 
Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije, z upoštevanjem vseh zahtev, ki jih predpisuje SIST EN 
832. 
 
   zimsko obdobje     
 
hodnik       15°C 
restavracija   20°C 
kuhinja    20°C 
stopnišče   18°C      
WC, sanitarije   20°C      
Sobe za goste        20°C      
garderoba   22°C      
vetrolov    15°C      
skladišča, shrambe  neogrevano      
čistila    18°C      
pisarne    20°C      
kopalnice   24°C      
 
V izračunu so upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih elementov, podanih od arhitekta.  
U-vrednosti bodo izbrane optimalno glede na zakonske predpise z upoštevanjem ekonomičnosti 
in prikazane v Elaboratu gradbene fizike.  
 
V izračunu bodo upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih elementov in arhitektonske zaščite pred 
sončnim sevanjem, podane od arhitekta. V izračunu upoštevati vse notranje izvore toplote (osebe, 
osvetlitev, naprave, oprema in ostalo). 
 
Velikost ogrevalnega razdelilca se je določila skladno z samo namembnostjo objekta in njihovo uporabnostjo. V 
ta namen so se predvideli sledeči ogrevalni/hladilni krogi: 
 

1. Talno ogrevanje-pritličje 35/30°C, 
2. Klima konvektorsko hlajenje 55/45°C  / ogrevanje zimski vrt 7/12°C 
3. Talno ogrevanje-nadstropje 35/30°C 
4. Talno ogrevanje-mansarda 35/30°C 

 

SISTEM OGREVANJA  
 
Talno ogrevanje 

Podno ogrevanje se izvaja preko podometnih razdelilnih omaric z vgrajenimi razdelilcu z merilcem pretoka. 
Dovodni razdelilec je opremljen z merilci pretoka (0-4 l/min) za nastavitev in zapiranje posameznih zank. 
Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Vgrajeni termopogoni so montirani 
direktno termostatske nastavke. Razdelilce se montira na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. 
V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plošče oziroma multifolije, hidro folije, cevnega 
registra, diletacijskih cevi in trakov, ter ustrezne armature, razen v veliki telovadnici, kjer je predviden sistem 
talnega ogrevanja glede prialgojen sestavi tal igralne površine. 
Termoizolacijska varovalna folija (lahko je tudi hidroizolacijska za ločitev med  sistemsko ploščo in elementi ali 
sloji, ki mejijo z njo) je indikator pregretja. Položim jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15 cm. 
Sistemske hidrotermo plošče izberemo z ozirom na obremenitev tal. Kompletna termoizolacija z dilatacijskim 
obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih 
toplotnih mostov, točno kot govori o tem ustrezni predpis ÖNORM B2233, in B2242.  
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Posebej je pomembno da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo 
do pokanja estriha. To dosežemo s popolno kontrolo vgrajene izolacije z enakomerno gostoto – brizgan 
polistiren ali extrudiran polistiren! 
Cevni razvod je položen iz cevi iz visokotlačno zamreženega polietilena. Primerne so za prenos hladne ali tople 
vode. Cevi so prilagojene za trajne obremenitve 95°C pri tlaku 6,0 bar. Polagajo se v sistemske plošče v 
predvidenem razmaku. Minimalni radius zvijanja je R=5*D v hladnem stanju, kot se te običajno uporabljajo. Pri 
manjših radiusih jih je potrebno segreti s toplim zrakom na 200°C in jih z ustrezno pripravo upogniti. Cevi 
imajo difuzijsko zaporo, torej so zaščitene pred vdorom kisika v cev. Spajanje cevi v estrihu je potrebno izvesti 
z nerazstavljivimi press spojkami. Spojem pa se je potrebno, če je to le mogoče, izogibati.  
Estrih je sicer vezan na gradbena dela, vendar je nujno, da inštalater pogojuje garancijo talnega ogrevanja z 
nadzorom nad estrihi. Ti morajo biti izvedeni v skladu z ÖNORM B2232.  
Zato poda proizvajalec talnega ogrevanja ustrezno recepturo in morebitne dodatke, ali vsaj izvede njihovo 
kontrolo. Enako opozori proizvajalca estrihov o nujnosti dilatacij tal in nujnosti uporabe vseh elementov, ki 
omogočajo dilatacijo, kot npr. zaščita obremenitve cevi pri prehodu skozi dilatacijo. 
 
Odvodi kondenzata iz naprav za hlajenje so obdelani v poglavju o vertikalni kanalizaciji. 
 
V prostoru El. kom. prostor  je za hlajenje nameščena stenska klimatske naprave –split sistem, ki ima možnost 
hlajenja tudi v zimskem obdobju. Zunanja enota je nameščene na strehi objekta. 
 
Izveden je odtok kondenza split hladilnih enot in klimatskih naprav preko stenskih sifonov v meteorno 
kanalizacijo. 
 
Sistem ogrevanja se bo v primeru pomanjkanja vode v dopolnjeval preko predvidene polnilne pipe za polnjenje 
sistema v toplotni postaji. Kakovost ogrevalne vode mora biti po zahtevah dobavitelja kotlovske opreme. 
 
Pred polnjenjem ogrevalnega sistema je potrebno upoštevati direktivo VDI 2035. 
 
Regulacija ogrevanja je izvedena preko vremensko vodene regulacije in regulacije ogrevalnih krogotokov, 
skladno z DIN EN 12831. 
 
Predvidene so elektronsko regulirane obtočne črpalke z regulacijo pretoka glede na nastavljen predtlak.  
 
Varovanje sistema na strani porabnikov bo izvedeno z pomočjo zaprte ekspanzijske posode.  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije so se upoštevale zahteve študije požarne varnosti. 

 
 

Priporočljive temperature površine tal glede na namembnost prostora so: 
 

26 - 28°C  
v prostorih, kjer se zadržujemo dalj časa (bivalni prostori npr. dnevne in 
delovne sobe, pisarne itd), 

28 - 32°C  robne cone ob oknih in zunanjih stenah,  

30°C v prostorih kjer se zadržujemo občasno (hodniki, WC), 

32 - 35°C v kopalnicah, pokritih plavalnih bazenih in kopališčih. 
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RADIATORSKO OGREVANJE 
 
Radiatorji  v kopalnicah  so opremljen   z elektro grelcem, saj je sicer v objektu nizkotemperaturni režim 
35/30°C. Omogočeno je tudi v prehodnem obdobju ko sicer objekt ne ogrevamo, da se kopalnice ogreje na 
24°C 
 
 
IZVEDBE RAZVODA CEVI OGREVANJA 
 
Instalacije ogrevanja in hlajenja potekajo iz toplotne postaje v tlaku posamezne etaže ter nato do posameznih 
ogrevalnih/hladilnih elementov oziroma podometnih razdelilnih omaric za talno ogrevanje.  

Dimenzioniranje ogrevalnih elementov, cevnih razvodov in naprav se je izvedlo na izračunane toplotne izgube 
prostorov.  

Cevne povezave so izdelane iz jeklenih cevi iz celega po DIN EN 10220 iz materiala St 37, na sekundarnemu iz 
jeklenih cevi za cevni navoj po DIN EN 10255 iz materiala St 33 za cevi do DN 50, za večje dimenzije pa iz 
jeklenih cevi iz celega po DIN EN 10220 iz materiala St 37. Najvišje točke cevovodov se odzračujejo preko 
odzračevalnih posod in se končujejo s cevovodi ter z zapornimi pipami nad lovilnimi lijaki. Podobno se odvajajo 
tudi izpusti in odtoki iz varnostnih ventilov. 
 
Cevi večinoma potekajo ali pod stropovi, ter v pritličju v tleh etaž. Vsi cevovodi in armature morajo biti ustrezno 
toplotno izolirane skladno s točko 4.2.2 Tehnične smernice TSG-1-004. Toplotna prevodnost izolacije lahko 
znaša do 0,035 W/m,K. V neogrevanih prostorih mora biti debelina toplotne izolacije za cevi in armature za 
razvod tople vode z nazivnim premerom do 100 mm najmanj enaka notranjemi premeru cevi. Pri prehodih 
skozi zidove cevovodi niso fiksno vpeti. Cevovodi manjših premerov so pritrjeni s cevnimi objemkami, ki so 
sidrane v stene ali strope. Večji cevovodi so pritrjeni s pocinkanimi nastavljivimi cevnimi objemkami z navojno 
matico, v katere so privite navojne palice. V vse cevne objemke so vstavljeni izolacijski vložki. Navojne palice 
so na enem koncu privite v objemko, na drugem pa v pocinkano osnovno pritrdilno ploščo. V območju prostora 
s toplotno postajo so vsi cevovodi izolirani zaščiteni še z alu pločevino. Podobno so zaščiteni tudi cevovodi, ki v 
zunanjem delu objekta oskrbujejo grelnika prezračevalnih naprav na strehi objekta. Daljši cevovodi so zaradi 
nevtralizacije raztezkov kompenzirani z ustreznimi L-kompenzacijami 
Cevni preboji skozi predelne stene so izvedene s cevnimi oklepnicami. Prostor med cevjo in oklepnico mora biti 
zatesnjen z ustreznim izolacijskim materialom. V cevnih oklepnicah ne sme biti spoja cevi. 
 
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji v katerih potekajo instalacije zapolnijo z požarno 
obstojno izolacijo, katera je v skladu z požarno študijo. 
 
Regulacija talnega ogrevanja po prostorih je izvedena preko sobnih termostatov, ter sobnih regulatorjev za 
regulacijo konvektorjev. 
 
Vertikalni dvižni vodi obravnavanega razvoda so izolirani z Armaflex XG cevno izolacijo.  
 
Zaradi delovanja naprav v toplotni postaji hrup ne sme biti višji od predpisanih vrednosti. Da bi temu zadostili, 
je potrebno cevovode in vse naprave v toplotni postaji pritrditi ali obesiti z ustrezno zvočno in protivibracijsko 
izolacijo. Prav tako je potrebno zvočno in protivibracijsko izolirati vse preboje in rotirajoče dele opreme. 
 
Po končani montaži toplotnih naprav opravi izvajalec tlačni preskus s hladno vodo in sicer z 1,5- kratnim 
maksimalnim dovoljenim obratovalnim tlakom, vendar naj ta tlak ne bo manjši od 4 bar. Preskus mora trajati 
najmanj 2 uri, v tem času pa ne sme manometer pokazati nobenih sprememb. Pri tlačnem preskusu 
primarnega dela morajo biti navzoči odgovorni vodja del, nadzornik nad gradnjo in predstavnik dobavitelja, ki 
sestavijo in podpišejo zapisnik o tlačni preizkušnji. Odjemalec lahko opravi tlačni preskus sekundarnega dela 
priključne postaje in internih toplotnih naprav tudi brez navzočnosti predstavnika dobavitelja, vendar mora pred 
polnitvijo inštalacije z mehčano vodo predložiti pisno izjavo o uspešno opravljenemu tlačnemu preskusu.  
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Tlačni preizkus in vsa dela, ki sledijo, se lahko opravijo šele, ko je objekt zaprt in ni nevarnosti, da bi inštalacija 
zamrznila. Tudi ogrevanje objekta v času izvajanja zaključnih gradbenih del le, če je objekt zaprt in inštalacije 
ustrezno izolirane, tako da ne more priti do zamrznitve. Po uspeli tlačni preizkušnji je potrebno vso inštalacijo 
sprati s čisto vodo, da se odstranijo vse nečistoče. 
 
Po uspešno opravljenih preskusih se prične poskusno obratovanje, ki traja najmanj 30 dni v ogrevalni sezoni. V 
tem času izvede izvajalec del vso potrebno regulacijo na internih toplotnih napravah.  
 
 
V toplotni postaji je treba cevi in ostale kovinske dele inštalacije, ki niso zgrajeni iz nerjavnih cevi, že 
predhodno očistiti in temeljno pobarvati z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C. 
Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z pokrivno barvo, odporno visokim temperaturam. 
Ročice zapornih elementov morajo biti pobarvane z enako barvo kot so označene cevi, v katere so vgrajeni. Pri 
izbiri barv je potrebno dosledno upoštevati naslednjo tabelo, izdelano na osnovi DIN 2403.  
 
 
Tabela: Barvno označevanje inštalacij po DIN 2403 
 

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO 
RAL 

BARVA 
TABLICE 

ogrevanje - primar - dovod rdeča  RAL 3000 rdeča 

ogrevanje - primar - povratek modra RAL 5019 modra 

ogrevanje - sekundar - dovod temno rdeča RAL 3002 rdeča 

ogrevanje - sekundar - povratek temno modra RAL 5013 modra 

sanitarna voda - hladna zelena RAL 6001 zelena 

sanitarna voda - topla oranžna RAL 2008 oranžna 

sanitarna voda - cirkulacija vijoličasta RAL 4005 vijoličasta 

odvodnjavanje rjava – olivno zelena RAL 6003 rjava 

odzračevalni vodi v isti barvi kot medij  / 

konzole konzole  RAL 9005 / 
 
Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred 
požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. Vse armature in 
naprave morajo biti opremljene tudi z napisnimi tablicami. Izolirane cevi morajo biti označene z barvnimi 
trakovi in oznako smeri pretoka. Inštalacijske vode je treba opremiti tudi z označevalni okvirji dimenzije 105 x 
55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto 
medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina 
črk znaša 4 mm. 
 
Za ureditev prostora za inštalacijo toplotne postaje veljajo naslednji pogoji: 

- Tla toplotne postaje morajo biti iz zribanega betona ali druge negorljive obloge. Izvedba tlaka mora biti 
takšna, da prepreči izliv vode iz prostora toplotne postaje. 

- Predviden mora biti zadosten odvod vode in prezračevanje prostora toplotne postaje. Temperatura 
prostora toplotne postaje ne sme preseči 35 °C. 

- V prostoru toplotne postaje se nahaja vodovodni priključek s stensko iztočno armaturo DN 15 z nastavkom 
za cev ter 5 m dolga armirana gumijasta cev z dvema objemkama. V prostor toplotne postaje je pripeljan 
dovodni kabel 3 x 2,5 mm². 

- V prostoru toplotne postaje je na razpolago enofazna vtičnica. 
- Zagotovljena mora biti zadostna in primerna razsvetljava (min. 150 lux). Tokokrog razsvetljave mora biti 

ločen od tokokroga napajalnega dela toplotne postaje.Vrata prostora toplotne postaje morajo biti kovinska 
s tipsko ključavnico in cilindričnim vložkom, široka najmanj 80 cm in se morajo odpirati navzven. Ključ od 
vrat toplotne postaje in en izvod ključa vseh vrat od vstopa v objekt do prostora toplotne postaje je 
potrebno izročiti dobavitelju. 

- Pred ali v prostoru toplotne postaje mora biti na steni na vidnem mestu pritrjen aparat za gašenje polnjen 
s CO2 (5 kg). Aparat mora biti redno servisiran. 
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- V prostoru toplotne postaje, brez soglasja dobavitelja, ne smejo biti nobene druge naprave, ki ne služijo 
namenu toplotne postaje. Prostor toplotne postaje ne sme služiti kot deponija. 

- V prostoru toplotne postaje mora biti shema toplotne postaje z navodili za obratovanje in vzdrževanje. 
Režim obratovanja je neprekinjen, z nočnim znižanjem. Upoštevati je potrebno dodatek 10 % za izgube 
internega razvodnega omrežja. Izračun toplotnih izgub objekta je izračunan skladno s predpisi. 

 
CEVNA IZOLACIJA 
Dimenzija cevi:                               Debelina izolacije 
- razvodei vodeni v tlaku, pod stropom. 
DN10 do DN13                                                13 mm 
DN15 do DN25                                                19 mm 
DN32 do DN50                                                40 mm 
 
 
 
HLAJENJE 
 
Za prostor zimskega vrta je  predvideno pohlajevanje s pomočjo klima konvektorjev vgrajenih  v spuščeni 
strop zimskega vrta,. Vgrajeni klima konvektor  omogoča tudi ogrevanje prostora.  
 
V toplotni postaji je za potrebe napajanja klima konvektorskega ogrevanja predvidena ločena ogrevalna / 
hladilna veja 
 
V prostoru  imamo svojo regulacijo temperature prostora, preko daljinske regulacije, ki jo ima vsaka enota. 
Regulacija omogoča nastavitev temp., časa delovanja, hitrosti ventilatorja.  
 
 
Odtok vodnega kondenzata 
 
Horizontalni in vertikalni  odtoki kondenzata naj bodo izvedeni z  PVC izoliranimi cevmi  fi32mm, ki naj se pred 
priklopom na odtok iz sanitarij zaključi z sifonom. 
 
 
Zaključek 
 
Z upoštevanjem naštetih predpisov, elaboratov, študij in dokumentov bodo vgrajene napeljave in naprave 
izpolnjevale bistvene zahteve. 
Mehanska odpornost in stabilnost sistemov je dosežena z uporabo primernih materialov ter z elementi, ki zaradi 
vpliva temperatur omogočajo njihovo krčenje in raztezanje. Poleg tega bo ta bistvena zahteva dopolnjena tudi 
z uspešno opravljenimi tlačnimi preskusi. Načrt je skladen z ukrepi varovanja pred požarom. Na lokacijah, kjer 
takšna nevarnost obstaja, so vgrajene takšne naprave in napeljave, ki v teh okoljih ne ogrožajo požarne 
varnosti. Sistemi in napeljave vsebujejo tehnične rešitve, ki zagotavljajo varčevanje z energijo in ohranjanje 
toplote. Izbrane so naprave, ki pri obratovanju povzročajo čim manj hrupa. Predvideni ukrepi so tudi v skladu z 
zahtevami po varovanju okolja. 
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TEHNIČNI IZRAČUN 
 
Izračun toplotnih izgub 
 
Podatki za izračun toplotnih izgub so povzeti po gradbenih podlogah in po dani situaciji objekta.  
 
Izračuni toplotnih izgub so opravljeni z računalniškim programom Hanibal soft. Z istim programom je 
opravljeno tudi dimenzioniranje cevovodov ter izračun padcev tlaka v ogrevalnih napeljavah. Vsi izračuni so 
arhivirani pri projektantu. 
 
Izračun toplotnih obremenitev je izdelan v skladu s VDI 2078:1996.   



 
OBJEKT: GOSTIŠČE DANICA 

                 
OBČINA: BOHINJ 

                 

SEZNAM PROSTOROV KARAKTERISTIKE PROSTOROV MIKROKLIMA PROSTOROV SISTEM 
TRANSMISIJKI 

IZRAČUN 
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b Notranji izvori Temperatura Vlažnost 
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Št. 
Prostora 

Opis in namen Višina 
Višina 

S.S. 
Površina Prostornina 

Oprem
a 

Razsvet
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Skupaj 
Pozim

i 
Polet

i 
Pozim

i 
Polet

i 
 

Zimska 
transm
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Letni 
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tki 

    m m m2 m3 n n W W/m2 W °C °C % %   W W 
  KLET                                  

K-1 KOTLOVNICA 2,30  2,30  19 45          0 nc nc 40 60 * 0    
K-2 SKLADIŠČE 2,30  2,30  16 36          0 15 nc 40 60 TALNO 200    
                                    
                                    
  PRITLIČJE                                 

P-1 SEFI+HLADILNIKI 2,92  2,92  8 24    1     120 20 nc 40 60 TALNO 430    
P-2 PISARNA 2,92  2,92  10 29    1 150    270 20 nc 40 60 TALNO 350    
P-3 RECEPCIJA 2,92  2,92  10 30    1 150    270 20 nc 40 60 TALNO 380    
P-4 KUHINJA 2,92  2,92  50 147    2     230 20 nc 40 60 TALNO 1.010    
P-5 HLADILNICA 2,92  2,92  5 14          0 nc nc 40 60 TALNO *   
P-6 ZAMRZOVALNICA 2,92  2,92  3 10          0 nc nc 40 60 TALNO *   
P-7 SHRAMBA 2,92  2,92  7 21          0 15 nc 40 60 TALNO 400    
P-8 SANITARIJE - M 2,92  2,92  6 17  1       0 20 nc 40 60 TALNO 20    
P-9 SANITARIJE - Ž 2,92  2,92  9 27  2       0 20 nc 40 60 TALNO 40    
P-10 RESTAVRACIJA 2,92  2,92  72 210    26     2.990 20 nc 40 60 TALNO 1.420    
P-11 ZIMSKI VRT 2,92  2,92  48 141    28     3.220 20 nc 40 60 TALNO 3.570    
P-12 VETROLOV 2,92  2,92  4 12          0 12 nc 40 60 TALNO 120    
P-13 VETROLOV 2,92  2,92  7 20          0 12 nc 40 60 TALNO 190    
                              TALNO     
                              TALNO     
  1. NADSTROPJE                                 

N-1 TD BOHINJ 1 2,60  2,60  12 31    2     230 20 nc 40 60 TALNO 520    
N-2 TD BOHINJ 2 2,60  2,60  10 26    6     690 20 nc 40 60 TALNO 380    
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N-3 SOBA 2 2,60  2,60  13 34    2     230 20 nc 40 60 TALNO 420    
N-4 SOBA 1 2,60  2,60  15 38    2     230 20 nc 40 60 TALNO 480    
N-5 KOPALNICA 2,60  2,60  4 11  1       0 24 nc 40 60 TALNO 100    
N-6 KOPALNICA 2,60  2,60  6 16  1       0 24 nc 40 60 TALNO 220    
N-7 SOBA 3 2,60  2,60  19 50    2     230 20 nc 40 60 TALNO 530    
N-8 SOBA 4 2,60  2,60  21 54    2     230 20 nc 40 60 TALNO 530    
N-9 KOPALNICA 2,60  2,60  5 14  1       0 24 nc 40 60 TALNO 240    
N-10 KOPALNICA 2,60  2,60  5 14  1       0 24 nc 40 60 TALNO 240    
N-11 SOBA 5 2,60  2,60  23 59    2     230 20 nc 40 60 TALNO 500    
N-12 HODNIK + STOPNICE 2,60  2,60  21 54          0 18 nc 40 60 TALNO 0    
N-13 SOBARICA 2,60  2,60  3 8          0 18 nc 40 60 TALNO 0    
N-14 VETROLOV 2,60  2,60  10 25          0 18 nc 40 60 TALNO 160    
N-15 HODNIK 2,60  2,60  6 14          0 18 nc 40 60 TALNO 0    
N-16 PRALNICA 2,60  2,60  6 16          0 20 nc 40 60 TALNO 190    
N-17 ČISTILA 2,60  2,60  2 5          0 15 nc 40 60 TALNO 0    
N-18 GARDEROBE+SANITARIJE Ž 2,60  2,60  10 26  2 2     230 24 nc 40 60 TALNO 370    
N-19 GARDEROBE+SANITARIJE M  2,60  2,60  11 27  2 2     230 24 nc 40 60 TALNO 330    
                              TALNO     
  2. NADSTROPJE                                 

M-1 SOBA 1 2,65  2,65  14 38    2   20  520 20 nc 40 60 TALNO 500    
M-2 SOBA 2 2,65  2,65  15 39    2   20  520 20 nc 40 60 TALNO 470    
M-3 KOPALNICA 2,65  2,65  5 14  1     20  110 24 nc 40 60 TALNO 350    
M-4 SOBA 3 2,65  2,65  11 30    2   20  450 20 nc 40 60 TALNO 270    
M-5 KOPALNICA 2,65  2,65  4 12  1     20  90 24 nc 40 60 TALNO 270    
M-6 SHRAMBA 2,15  2,15  9 19        20  180 20 nc 40 60 TALNO 290    
M-7 SOBA 4 2,15  2,15  10 22    2   20  440 20 nc 40 60 TALNO 240    
M-8 PREDPROSTOR 2,65  2,65  11 28    2   20  440 20 nc 40 60 TALNO 280    
M-9 HODNIK 2,65  2,65  10 27        20  210 20 nc 40 60 TALNO 300      

ogrevana prostornina stavbe               

              
16.31

0   
  



 
   

 
 

A. Ogrevanje in hlajenje   
 

 

 
 

 
A.2. Toplotna postaja-ogrevanje  

  
 

 
 

  Opis enota količina   
  

1. Dobava in montaža toplotna črpalka zrak / voda - 
split WWP LS 16-B izv. R    
Weishaupt Zrak/Voda Split TČ    
Tip WWP LS 16-B    
Izvedba R    
Zrak/Voda Split toplotna črpalka za ogrevanje in 
hlajenje.     
Split način izvedbe razdeli sistem na zunanjo in 
notranjo napravo.     
 Integrirani elektronski Bi-Flow ekspanzijski ventil    
omogoča izboljšanje učinkovitosti.    
BlueFin uparjalnik s slojem z učinkom    
bisera skrbi za optimalno odtaljevanje.    
Dvojni batni kompresor z regulacijo moči    
prilagodi ogrevalno moč glede na    
toplotne potrebe hiše. Visoko kakovostna    
zvočna izolacija, z ločeno zvočno kabino    
skrbi za tiho delovanje.    
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe    
in zunanja naprava se povežeta z vodom    
hladilnega sredstva (cevna povezava -    
dodatni pribor).    
Kompaktna hidravlična enota vsebuje    
naslednje komponente:    
 - Kondenzator    
- 18 litrska raztezna posoda    
 - priklop enega direktnega ogrevalnega kroga    
 - preko dodatnega modula možen priklop    
enega mešalnega ogrevalnega kroga    
 - obtočna črpalka za ogrevanje/pripravo    
tople sanitarne vode    
 - enostavno posluževanje upravljalnika    
 - osnovni priključni set za ogrevalni    
krog z manometrom in    
polnilno/praznilno pipo (priloženo)    
Električna povezava med zunanjo napravo    
in hidravlično enoto se izvede z    
oklopljenim 2-žilnim kablom, ki ni v    
obsegu dobave. Zunanje tipalo in tipalo    
predtoka sta integrirana v toplotno črpalko.    
Toplotna črpalka ustreza veljavnim    
normam in varnostnim predpisom ter    
tehničnimi pogoji priključevanja    
(TAB) EVU in je VDE-testirana.    
Tehnični podatki:    
Mejne temp. obratovanja - ogrevanje:    
  Ogrevalna voda: do 55 °C    
  Temperatura zraka: -20 ° C do +35 ° C   
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Mejne temp. obratovanja - hlajenje:    
  Temperatura predtoka - hlajenje: +7 °C do +20 ° C    
  Temperatura zraka: +10 °C do +46 ° C    
 Toplotna moč / COP število:    
- pri A+2/W35* 10,89 kW / 3,38    
Hladilna moč / COP število: pri A+35/W7*: 8,70kW / 
2,15    
Raven zvočne moči "Lwa" (ugotovljena po ISO9614-
2)    
-Polna moč: 65 dB(A)    
-zmanjšano nočno delovanje: 60 dB(A)    
Hladilno sredstvo R410A: 3,50 kg    
Pretok zrača (toplotni vir): 4500 m3/h    
Nomin. volumski pretok ogrevalne vode:    
2,60 m3/h    
Mere hidravlične enote:    
(Š x G x V)**: 600 x 427 x 791 mm    
Mere zunanje naprave:    
(Š x G x V)**: 963 x 357 x 1261 mm    
Masa hidravlične enote: 60 kg    
Masa zunanje naprave: 120 kg    
Omrežna napetost / Omrežna frekvenca :    
zunanje naprave: 400 V / 50 Hz    
Omrežna napetost / Omrežna frekv. HE: 230 V / 50 
Hz    
Odtaljevanje / Način odtaljevanja:    
avtomatsko/z obračanjem hladilnega kroga    
*    
Pri tem pomeni npr. A+2/W35:    
Temperatura toplotnega vira +2 ° C,    
Temperatura izhodne toplote 35 ° C.    
**    
Označba energijske učinkovitosti    
predtok 35 *C (LT):    
Razred za sezonsko učinkovitost    
ogrevanja prostorov: A++    
Sezonska energijska učinkovitost    
pri ogrev. prost.: 165%    
Označba energijske učinkovitosti    
kompleta predtok 55 *C (HT):    
Razred za sezonsko učinkovitost    
ogrevanja prostorov: A++    
Sezonska energijska učinkovitost    
pri ogrev. prost.: 130%    
Toplotni črpalki sodijo podpozicije:    
Zunanja enota    
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe    
Osnovni priključni set TČ LS kos 2  
   

2. Dobava in montaža priključni ventil (predtok in 
povratek) 2 kos 

 
 

 
Osnovni priključni set    
sestavljen iz:    
kroglične pipe za predtok in povratek,    
navoja z matico kpl 2   
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3. Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za 
bojer STV 

 
 

 
Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine    
za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM    
WWP LS/WEM kos 2   

  
4. Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za 

kretnico    
Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine    
za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM    
WWP LS/WEM kos 2   

  
5. Dobava in montaža vod povezave za hladilno 

sredstvo, 3/8", dolžine 15 m    
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in    
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra    
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve    
hladilnih sredstev R410A in R407C.    
Dolžina: 15 metrov    
Nazivni premer: 3/8 cole kos 2   

  
6. Dobava in montaža vod povezave za hladilno 

sredstvo, 5/8", dolžine 15 m    
Izoliran povezovalni vod med zunanjo in    
notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra    
po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve    
hladilnih sredstev R410A in R407C.    
Dolžina: 15 metrov    
Nazivni premer: 5/8 cole kos 2   

  
7. Dobava in montaža hranilnik energije WES 200 Eco-

WP    
Hranilnik energije    
Tip WES 200 Eco/WP    
Volumen 200 l    
PU izolacija uporabna za ogrevanje    
in hlajenje,    
vključno s 3 priključki 1 1/2 cole    
za potopno grelno telo,    
priključki ogrevalne vode 1 1/4 cole,    
3 postavitvene noge (nastavljive)    
Označba energijske učinkovitosti:    
Razred energijske učinkovitosti: A    
Toplotne izgube v mirovanju: 60 W    
Volumen hranilnika: 210 l kos 1   

    
  

8. Dobava in montaža hranilnik energije tip WES 910 A-
W-K,  bel    
Weishaupt energijski hranilnik    
Tip WES910-A-W-K    
Energijski hranilnik s toplot. izolacijo    
Isodual in toplotnim izmenjevalcem    
sanitarne vode (možnost kaskad.)    
Skupna prostornina 903 l    
Prostornina ogrevalne vode 855 l   
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Prostornina sanitarne vode 48 l    
Nagibna mera v mm: 2125    
Premer/višina z izolacijo v mm 990/2150    
Premer/višina brez izolac. v mm 790/2107    
Pretočni dušilci    
Pretočni dušilci se nahajajo na vseh    
dovodnih priključkih WES-a, ter skrbijo    
za obstoj temperaturnega    
slojevanja.    
Dvokomponentna toplot. izolacija Isodual    
Notranja plast iz 20mm močnega in    
posebej mehkega poliesterskega flisa    
skrbi za perfektno prileganje na zid    
hranil., ter preprečuje cirkulac. zraka.    
Drugi sloj iz 80 mm debelega visoko    
učinkovitega Neoporja kompletira    
izolacijski sistem, ki je sestavljen    
iz treh segmentov.    
Toplotni izmenjevalec sanitarne vode    
Valovita cev iz legiranega jekla    
Higienično vzorno in komfortno    
segrevanje tople vode je zagotovljeno    
zaradi koriščenja principa    
pretočnega segrevanja.    
Možnost kaskadiranja    
Po 3 hranilnike izvedbe    
WES 910-H-K, W-K, S-K ali C-K    
lahko kaskadiramo med sabo    
v poljubni postavitvi.    
Oznaka energijske učinkovitosti:    
Razred energijske učinkovitosti: C    
Toplotne izgube v mirovanju: 117 W    
Volumen hranilnika: 903 l    
Poziciji pripadajo podpozicije:    
Zalogovnik Energije WES 910-A-W-K Telo    
Toplotna izolacija WES910-A izv. H/W kpl 1   

  
9. Dobava in montaža set WES-A z varnostnim ventilom, 

odzračevalnim ventilom, ventilom za 
polnjenje/praznenje kpl 1   

  
10. Dobava in montaža priključek za spiranje WSE kos 1   

  
11. Dobava in montaža priključek za cirkulacijo  

 
 

Cirkulacijska cev Rp1/2I X G1/2A 2000m kos 1   
    
  

12. Dobava in montaža osnovni priključni set ogrevanje 
WHI con-heat 25#1    
Priključni set ogrevanja    
Tip WHI con-heat 25 #1    
za WTC-GW 15/25/32-B    
sestavljen iz zapor za predtok in povratek kotla, 
pritrdilnih obročev za WTC, polnilne in praznilne pipe,     
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varnostnega ventila ter    
možnostjo priključka za raztezno posodo.    
Toplotna izolacija za vse sestavne dele kot pribor. kos 1  
    
   

13. Dobava in montaža zunanje tipalo tip NTC 2k    
Zunanjo tipalo NTC 2k kpl. za WTC/TČ s    
pritrd. setom kos 1  
   

14. Dobava in montaža sobni nastavljalnik tip WEM-RG2 
2.1    
Sobni upravljalnik set    
Tip WEM-RG2 2.1    
za daljinsko upravljanje do 3    
ogrevaln. krogov regulac. sistema WEM.    
Visokokakovostni dizajn s sprednjim    
pokrovom podobnim steklu, jekleni    
vrtljivi gumb in osvetljeni    
grafični prikazovalnik.    
Upravljanje kot sist. naprava WEM-SG.    
LED svetlobni obroč za podporo    
uporabniku.    
Z vgrajenim senzorjem za    
temperaturo in vlažnost prostora.    
Med drugim z naslednjimi funkcijami:    
 - prikaz temperatur in stanja    
delovanja    
 - sprememba želene vrednosti in    
časovnih programov ter način delovanja    
 - raven priljubljenih    
Z zidno konzolo za 4-žilno CAN-Bus    
povezavo.    
Pri 2-žilni povezavi je potrebno    
namestiti 2-žilni CAN adapter    
set (pribor).    
Mere: (ŠxVxG) 100 x 160 x 31 mm kos 4  
   

15. Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za 
bojer STV    
temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine    
za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM kos 1  
   

16. Dobava in montaža tipalo kretnice 5 m NTC 5k    
temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine    
za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM kos 1  
   

17. Dobava in montaža razširitveni modul za dodatni 
ogrevalni krog WEM-EM-HK 2.1    
Razširitveni modul set ogrevanja    
Tip WEM-EM-HK 2.2    
Za regulacijo enega črpalčnega ali    
mešalnega kroga, vklj. tipalo temp..    
Za montažo na zid ali montažno letev.    
Uporaben samo v povezavi s    
sistemsko napravo WEM-SG.    
Barvno označeni vtični priključki s   
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posameznimi razbremenitvam vleka.    
Prek stikalnega vhoda H1    
se lahko preklopijo    
sledeče funkcije:    
Standby, zasilni izklop, posebni nivo,    
stalno znižan nivo, normalni nivo ali    
komfort nivo.    
Izolirana pločevina na vseh    
nizkonapetostnih sponkah.    
CAN-Bus prek vijačnih sponk ali    
RJ11 vtične vezave.    
Prikaz stanja delov.prek 5-barvn. LED.    
Mere: (ŠxVxG) 223 x 230 x 55 mm kos 3  
   

18. Dobava in montaža CAN-Bus kabel 3 m    
CAN-Bus-vodilo RJ11 dolžine=3000mm    
4-polno, oplaščen kos 3  
   

19. Dobava in montaža naležni termostat za talno 
ogrevanje (EM)    
Set za izklop črpalke pri    
ogrevalnem krogu talnega gretja    
v povezavi z razširitvenim modulom    
WCM-EM ali WEM-EM-HK    
Vsebina:    
termostat za talno gretje    
Adapter kabel z dvema priključ.    
kablim 3x0,75 450 mm in dolžine 2500 mm kos 3  
   

20. Kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto 
cena kos 1  
   

21. Dobava in montaža ravni plinski ventil IG 1/2'' tip 
GAH-D s termičnim varovalom TAE    
Plinska pipa Rp 1/2 I x 18 mm    
tip GAH-D za WTC 15/25/32-A kos 1  
   

22. Dobava in montaža priključni set WHA 4.0    
Priključni set Aqua tip WHA 4.0    
za nadometno montažo pri WTC-A, izv. W kpl 1  
   

23. Dobava in montaža hidravlična kretnica 5 m3/h tip 
WHI comp 32-1-5 #1    
Hidravlična kretnica    
tip WHI comp 32-1-5 #1    
do volumskega pretoka ca. 5 m3/h    
(primerna za moči do 116 kW pri    
20 stopinj temperaturne razlike)    
vključno s toplotno izolacijo, zidnim    
nosilcem, potopno tulko in odzračnim    
ventilom. Z možnostjo vgradnje    
zbiralnika magnetita.    
V povezavi z WHB 5.0 neposredno    
pod kotel WTC 45/60-A.    
Vgradnja: poljubno vodoravna ali    
navpična.   
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Priključki:    
primaren N 1 1/2" ZN    
sekundarni N 1 1/2" ZN    
Mere: VxŠxG 452 x 172 x 110 mm kos 1  
   

24. Dobava in montaža razdelilec za dva ogrevalna kroga 
WHI distri 25-2-3,5 #1    
Razdelilnik za dva ogrevalna kroga    
tip WHV 2-A 25-2-3,5 #1    
do volumskega pretoka 3,5 m3/h    
2 priključna para navzdol 1 1/2 ZN    
2 priključna para navzgor 1 1/2 col    
Holandska matica    
Univerzalno uporaben z WHI mix 25/32,    
WHI pump 25/32, WKV, MMB und WTM,    
komplet z vijačnimi priključnimi deli    
(ravno tesnjenje)    
Skupna prostornina komore: 80 x 80 mm    
Vklj. toplotna izolacija.    
Mere: VxŠxG 166 x 560 x 219 mm kos 1  
   

25. Dobava in montaža razdelilec za tri ogrevalne kroge 
WHI distri 25-3-3,5 #1    
Razdelilnik za tri ogrevalne kroge    
tip WHI distri 25-3-3,5 #1    
do volumskega pretoka 3,5 m3/h    
2 priključna para navzdol 1 1/2 ZN    
3 priključna para navzgor 1 1/2 col    
Holandska matica    
univerzalno uporabna z WHI mix 25/32,    
WHI pump 25/32, WKV, MMB in WTM,    
z vijačnimi in priključnimi deli    
(ploščno tesnjenje)    
Skupna prostornina komore: 80 x 80 mm    
vklj. toplotna izolacija.    
Mere: VxŠxG 166 x 840 x 219 mm kos 1  
   

26. Dobava in montaža set za montažo WHP/WHM in 
razdelilca WHÜ-A DN25-1" na steno    
Zidna konzola WHÜ-A-DN25-1"    
s spoji za WTC 15-32, 45/60, WTU in WTC-OB    
sistemska ločitev WHI sepa 60 #1 kos 2  
   

27. Dobava in montaža hitromontažni set z mešalnim 
ventilom WHI mix 25-7-8 #1    
Mešalni set NW 25    
WHI mix 25-7-8 #5    
z visoko učinkovito črpalko Grundfos    
UPM3 Auto 25-70 180    
s 3-potnim mešalcem Kvs 8    
servo motorjem, krog. ventili,    
termometrom in gravitac. zavoro.    
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali    
WCM-EM je vgradljiv v povezavi    
s predelovalnim setom.    
Kompletni sestavni deli so oplaščeni   
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s toplot. izolacijo iz EPP.    
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:    
sorazmeren tlak, stalen tlak,    
stalno št. vrtljajev, AutoAdapt.    
Maks. volumski pretok pri 200 mbar    
tlačne izgube: 1,9 m3/h    
Moč pri    
Delta t  20K:  44  kW    
Delta t  15K:  33  kW    
Delta t  10K:  22  kW    
EEI < 0,2    
Priključek zgoraj: Rp 1" NN    
Priključek spodaj: N1 1/2" ZN    
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm kos 3  
( talno gretje)    
   

28. Dobava in montaža hitromontažni set s varčno 
elektronsko črpalko WHI pump 25-7 #1    
Črpalčni set NW 25    
WHI pump 25-7 #5    
z visoko učinkovito črpalko Grundfos    
tip UPM3 Auto 25-70 180    
S krogelni ventili, termometrom in    
gravitac. zavoro.    
Kompletni sestavni deli so oplaščeni    
s toplot. izolacijo iz EPP.    
Razširitveni modul WEM-EM-HK ali    
WCM-EM je vgradljiv v povezavi    
s predelovalnim setom.    
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:    
sorazmeren tlak, stalen tlak,    
stalno št. vrtljajev, AutoAdapt.    
Maks. volumski pretok pri 200 mbar    
tlačne izgube: 2,0 m3/h    
Moč pri    
Delta t  20K:  46  kW    
Delta t  15K:  35  kW    
Delta t  10K:  23  kW    
EEI < 0,2    
Priključek zgoraj: Rp 1" NN    
Priključek spodaj: N1 1/2" ZN    
Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm kos 2  
(konvektorska veja in klimati)     

 
 

29. Dobava in montaža zaprte membranske tlačne 
raztezne posode, (varovanje sistema) z naslednjimi 
karateristikami: 
- max. obratovalni tlak 10,0 bar 
- s postavitvenima nogama, prašno lakirana 
 z  vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za 
montažo.    
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno, tip:     
S 125 (V=125 l) kpl 1  
S 50 (V=50 l) kpl 2   
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30. Dobava in montaža ventila s kapo za membranske 
tlačne raztezne posode  z sledečimi karateristikami in 
funkciami:- kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo 
membranskih tlačnih razteznih posod- za zaprte 
ogrevalne naprave po DIN 4751-2- nazivni tlak PN 
10- maks. obratovalna temperatura 120°C skupaj z 
vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. 

   
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno, tip:     
S 125 kpl 1  
S 50 kpl 2   

    
  

31. Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodni 
sistem po TRD 721, za odvod raztezne vode pri 
indirektnih ogrevalnih sistemih vključno z izpustom 
speljanega v odtok in vsem z pritrdilnim in tesnilnim 
materialom za montažo.    
kot npr. proizvod: GOETZE ali enakovredno tip:    
DN25, tlak odpiranja: 4,5bar  kpl 1  
DN20, tlak odpiranja: 3,0bar  kpl 3   

    
  

32. Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 
mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko 
navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim 
materialom.    
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:  kpl 6  
63/0-10 bar 1/4"     

  
33. Dobava in montaža tekočinskega termometra v 

okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim 
priključkom ter merilnim območjem 0 do 150 °C 
komplet z montažnim in tesnilnim materialom.    
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:     
0-100°C 1/2"  kpl 16   

  
34. Dobava in montaža  potopne tulke za tipalo, material 

medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, PN16, 
vključno z navoji za uvodnico PG9 in  montažnim in 
pritrdilnim materialom.      

kpl 22   
  

35. Dobava in montaža lovilca nesnage  z varilnima 
priključkoma po EN standardih , tlačne stopnje 16,  
ohišje in pokrov W.Nr.0619 (3E0), pokrova armiran 
čisti grafit, skupaj z mrežo, z vgrajenimi magnetnimi 
vložki, in  vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim 
materialom    
kot npr. proizvod:  ITAP ali enakovredno, tip:     
DN40 kpl 1  
DN25 kpl 4  
Tlačna stopnja PN16 bar     
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36. Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z varilnima 
priključkoma, za uporabo v ogrevanja skupaj  z tesnili 
iz ojačanega PTFE ter ročko za posluževanje  in  
vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom    
kot npr. proizvod:  JIP ali enakovredno, tip:     
DN15, PN6, WW kpl 6  
DN20, PN6, WW kpl 8  
DN25, PN6, WW kpl 6  
DN32, PN6, WW kpl 10  
DN40, PN6, WW kpl 6  
DN50, PN6, WW kpl 4  
Tlačna stopnja PN6 bar    
Tmax.= 180°C     

    
  

37. Dobava in montaža bakrene tankostenske trde ali 
poltrde cevi v palicah, skupaj s spajkalnim, tesnilnim, 
varilnim in obešalnim materialom, fazonskimi kosi in 
dodatkom za razrez velikosti (po DIN EN 
1057),dimenzije:    
22x1 (DN20) m 50  
28x1 (DN25) m 50  
35x1,5 (DN32) m 42  
42x1,5 (DN40) m 30  
54x1,5 (DN50) m 10   

    

  
38. Dobava in montaža polnilne - praznilne krogelne 

navojne  pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim 
prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 
niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, 
jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem 
tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje 
PN10 in montirana na najnižje mesto. 

   
npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:    
DN15 kpl 12   

     
 

39. Dobava in montaža toplotne izolacije za kontrolo 
kondenzacije s cevno izolacijo iz vulkanizirane 
sintetične gume z zaprto celično strukturo, 
parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost 
λ:0,035 W/(mK) cevovodov ogrevanja in hlajenja, 
skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim, 
materialom proizvajalca ARMACELL, tip: Armaflex XG 

 

  
hlajenje 

 
  

DN20 (s=19mm) m 10  
DN25 (s=19mm) m 30  
ogrevanje 

 
  

DN20 (s=19mm) m 40  
DN25  (s=25mm) m 20  
DN32  (s=32mm) m 42  
DN40  (s=40mm) m 30  
DN50  (s=40mm) m 10    
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40. Cev dimenzije 16x2,0 (20x2,0) mm iz visokotlačno 
zamreženega polietilena  PROFIX® PEX-a z difuzijsko 
zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno 
upogljivostjo, proizvedene po DIN  EN 121318-2 
(nekdanji DIN 16892). Primerna je za trajne 
obremenitve 70oC pri pritisku 6,0 bar. Cevi 
izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati 

  

 
16x2 m 3250     

    

41. Sistemska plošča za talno ogrevanje . PROFIX®, 
gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 
80, 160, 240, 320 mm…, skupne debeline 65 mm (30 
mm izolacije in 35 mm čep). Plošča ustreza (za 
kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85%, 
dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali 
podobno).  PROFIX® hidro izolacijska profilirana 
plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 
0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, 
ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 
12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji 
strani plošče (možne debeline tudi 45 ali 55 mm) 

  

  
m2 470     

    

42. Dobava in montaža obložne folije za vgradnjo med 
estrihom in mejnimi gradbenimi elementi, za talne 
konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264, z 
večkratno perforacijoza lažje odstranjevanje, zadnja 
stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in 
samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega 
spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno 
vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za 
samorazlivne estrihe. 
Material: zaprto celični polietilen PE-LD 
Razred gradbenega material: B2    proizvajalca 
VALSIR ali enakvredno, tip: 

  

 
150x10 m 470     

    

43. Razdelilec za talno gretje   z balansirnim ventilom. 
dovodni in povratni razdelilec sta izdelana iz 
medenine. vključno s priključki R1" ter krogelnimi 
pipami na dovodu in odvodu   DN25, priključki za 
zanke so 1/2". povratni del razdelilca naj bo 
opremljen z termopogoni (230V). zanke naj bodo 
opremljeni z modulom za priključitev termopogonov 
priključni modul z varovalko proti 
preobremenitvi in enostavnim priklopom 
največ 6-ih termostatov in največ 14-ih 
termopogonov za regulacijo posameznih zank 'kpl s 
konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim 
potrošnim materialom in priborom za nastavitev 
regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov:   

  spodaj, prikjučki za cevi f16x2   
  kpl s konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim 

potrošnim materialom in priborom za nastavitev 
regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov:   



BIRO MIKROKLIMA 
Medard Hafner s .p.  
Sta ra  Loka 85 ,  4220 Ško f ja  Loka  

 

te l . :  0599 24  923 
    mob:  041/776 726 

E -ma i l :  bm-ha fner@s io l . ne t  
 

 

 12

 
n = 5 kpl 1  
n = 6 kpl 2  
n = 7 kpl 1  
n = 9 kpl 1  
n = 12 kpl 1   

    
  

44. Pločevinasta omarica za razdelilnik in zbiralnik, za 
podometno izvedbo z globino 110 mm, z vrati za 
zapiranje, za velikost    
   B = 1100, H = 700 - 995 mm kos 1  
   B = 885, H = 700 - 995 mm kos 2  
   B = 725, H = 700 - 995 mm kos 3   

   
   

45. Poševnosedežni  regulacijski ventil, ki omogoča 
prednastavitev pretoka,         PN6    
DN 25 kos 6   

    
  

46. Obrobni trak 130x10mm, 3x lomljen    
 m 460  
   

47. Drobni potrošnji material - extra plastifikator, , 
zaščitni loki,    
 kpl 1  
    
   

48. Dilatacijske cevi 20/16 kom 217  
    
   

49. MS spojka 16x2 dvojna vijačna  kom 1  
       

50. Dobava in vgradnja  priključnega modula, 6 kanalni. 
Lastnosti priključnega modula: 
- priklop največ 6-ih sobnih termostatov 
- priklop največ 8-ih termopogonov 230 V 
- regulacijska tehnika z mikroprocesorjem 
- črpalčni rele v kompletu 
- intervalno vklapljanje termopogonov in črpalke 
- zaščita termopogonov proti preobremenitvi 
- LED diode za prikaz stanja napajanja 
- priklop žic je večinoma brez orodja 
- plastika v barvi RAL 9010 
- stopnja zaščite IP30 
Pribor: montažni material,                             

  

  
kpl 6     

    

51. Dobava in montaža žičnega sobnega termostata za 
podometno vgradnjo sestavljen iz gumba za 
nastavljanje, tipala za temperaturo zraka, LED diode z 
aprikaz delovanja, sponke za priključitev dveh žičk,  
nastavitveno področje od 6-30°C, bele barve (RAL 
9010), skupaj z vsem potrebnim montažnim 
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materialom,  

  
kpl 18     

52. Dobava in montaža termopogona za vgradnjo na inox 
razdelilce v povezavi z ožičenim regulacijskim 
sistemom skupaj z vsem potrebnim montažnim 
materialom,   

  

  
kpl 50     

 
   

53. Kopalniški  radiator, toplotna moč preizkušena po DIN 
4704,   z vgrajenim ventilom, s končnim premazom 
laka RAL 9010, vključno z dvocevnim krogljičnim 
ventilom (samotesnilni) G 1/2" AG-G3/4" AG, ter 
nosilnim in pritrdilnim materialom z prigrajenim 
elektro grelcem 300W, z regulatorjem temperature 
prigrajenim na radiator 

   
čepi in odzračevalni ventil:    
 1100-750mm kos 5  
 1100-500mm kos 2  
     

  
54. Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za 

ogrevanje in hlajenje za montažov spuščeni strop, za 
2 cevni razvodni sistem. 

 

  
brez ohišja znotraj izoliranim s protikondenzno 
izolacijo, globine 12,8 cm, vertikalne izvedbe, vsebuje 
ogrevalni/hladilni register iz aluminijastih lamel in 
bakrenih cevi, opremljen z odzračevalim izpustnim 
ventilom 

 

  
S tangencialnim ventilatorjem z zvezno regulacijo 
hitrosti vrtenja, ki je pritrjen na EPDM blažilnik 
vibracij, z odzračevalno in izpustno pipico na registrih, 
vgrajenim polipropilenskim mrežastim pralnim 
zračnim filtrom, PVC lovilno kadjo za kondenzat za 
lahko demontažo. Vpihovalna rešetka iz pocinkanega 
jekla, rešetka za zajem zraka z enostavnim dostopom 
do  pralnih filtrov, opremljena z varnostnim stikalom 

 

  
Prigrajena sta temperaturna senzorja na dovodu vode 
ter dovodu zraka, dobavljeno skupaj materialom za 
montažo konvektorja na steno, s sledečimi 
karakteristikami: 

 

  
- hladilna voda 6/14°C 
- hladilna moč:  2230W (v 2. hitrosti) 
- padec tlaka na vodni strani: 5 kPa 

 

  
- ogrevna voda 45/35°C 
- ogrevna moč: 2170 W  (v 1. hitrosti) 
- padec tlaka na vodni strani: 15 kPa 

 

  
Poraba elektrike: 13 W 

 
  

Dimenzije (š×v×g): 1097×428×129 mm 
 

  
proizvajalca AERMEC, tip: 
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FCXP40AS kos 2    

 
55. Dodatki za vsak konvektor posebej: 

  
 

 - Tovarniško zmontirani komplet, ki sestoji iz: 3 
potnega "on/off" ventila z motornim pogonom, 
fleksibilne cevi, ventila in regulacijskega ventila. 
Komplet je predviden za 4 cevni sistem in priključitev 
cevi iz tal. 

  

 
proizvajalca AERMEC, tip: 

  
 

DN20 kos 2    
 

56. Kompletna regulacija z glavno elektronsko ploščo za 2 
cevni sistem, ki omogoča ročno ali samodejno 
prilagajanje vseh funkcij naprave, stenskim 
nadometnim žičnim upravljalnim panelom z LCD 
prikazovalnikom. 

 

  
proizvajalca AERMEC 

 
  

Stenski regulator omogoča krmiljenje dveh klima 
konvektorjev kos 1   

    
 

 

57. Držala, obešala, fiksne podpore, premične podpore 
ter ostalim materialom za pritrjevanje elementov, 
izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, 
vključno z vijačnim in drobnim montažnim 
materialom. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od 
izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog 
obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred 
izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega 
sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in 
prtirjevanja, ki ga potrdi projektant.      kg 40,00  
      

58. Izvedna hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev 
pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom 
o opravljenih meritvah kpl. 1   

  
59. Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po 

navodilih iz načrta, izdaja poročila kpl. 1   
  

60. Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema 
ogrevanje z mehko vodo kpl. 1   

  
61. Izvedba hidravličnega in termičnega ureguliranja 

inštalacij in opreme na izračunane pretoke in 
temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: 
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk, 
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, 
diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in 
ostalih                       ventilov skupaj z dobaviteljem 
opreme, 
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, 
d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov 
radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih, z 
mertivami mikroklime skozi celotno leto obratovanja 
sistema skupaj s poročilom. 

kpl 1,00 
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62. Izvedba zagona in poskusnega obratovanja inštalacij 
in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in 
primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika kpl 1,00  
      

63. Izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij 
in opreme, organizacijsko zložena in označena v 
fasciklu, po posameznih sklopih instalacij oziroma 
opreme. Navodila se izdelajo v barvni kopiji. kpl 1,00  
      

64. Izdelava shem inštalacij in opreme ogrevanja, 
hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni 
obliki,                        v okvirju, pod steklom, za 
pritrditev na zid; kpl 1,00  
      

65. Električna priključitev vseh naprav in opreme  kpl 1,00  
      

66. Drobni spojni, montažni in tesnilni mat. kolena, nipli, 
predivo, reducirke, ter ostali montažni material. kpl 1,00  
      

67. Tlačni preizkus in izpiranje instalacije skupaj z 
čiščenjem lovilnikov nesnage kpl 1,00   

  
68. Izdelava PID projektne dokumentacije  % 2,0   

    
    
  

69. Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno 
obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in 
zaključna dela, ter stroški transporta, ostali 
manipulativni stroški in stroški zavarovanja % 3     

    

  SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE         
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5.4.2. TEHNIČNO POROČILO PREZRAČEVANJE 
Projektni pogoji 
 
Zunanji projektni pogoji 
 
 pozimi poleti 
Temperatura zraka t -16 °C 32 °C 
relativna vlažnost zraka 80 % 45 % 
temperatura zraka t za 
transmisijski izračun 

-16 °C 32 °C 

 
Sistemi prezračevanja in klimatizacije so določeni glede na: 
 tehnološke zahteve, 
 požarno ogroženost, 
 kontaminacijsko ogroženost, 
 eksplozijsko ogroženost, 
 zaključene tehnološke/poslovne enote, 
 Količina zrak so bile določene glede na priporočene količine iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji 

stavb. Tabela 8, UlRS 42/02  
 klimatizacijske zahteve, 

 temperatura, 
 
 
Prezračevanje restavracije  
 
Prezračevanje restavracije se izvaja z centralno prezračevalno napravo z vračanjem odpadne toplote 
(rekuperacijo). Naprava je nameščena v pritličju pod stropom sanitarij, kjer je sicer zelo malo prostora, 
potrebno bo natančno koordinirati dela , tako bo možno Napravo vgraditi in kasneje tudi servisirati.. 
 
Svež zrak doteka preko dovodne cevi protikondenčno izolirane, preko fasade do same naprave, kjer topli 
odpadni zrak preko križnega izmenjevalca toplote odda toploto svežemu zunanjemu dovedenemu zraku. V 
toplotnem izmenjevalcu (rekuperatorju) prideta brez medsebojnega mešanja v kontakt topel odhodni zrak in 
mrzel zunanji zrak. Na takšen način se prenese do >90% toplote odvodnega zraka na zunanji vstopajoči zrak.  
 
Od tu naprej se dovodni zrak vodi preko dovodnega pod stropom do prostora restavracije, kjer preko dovodnih 
rešetk sveži zrak dovajamo v prostor. 
 
Odpadni zrak zajemamo delno pod stropom restavracije, delno pa ga odvajamo preko sanitarij v pritličju. 
Odpadni zrak nato vodimo preko odvodnega kanala preko rešetke na fasadi v okolico. 
 
 
MONTAŽA – NAMESTITEV 
 
• Naprava je odporna proti curku vode (zaščita IP34) in se lahko namesti tudi v vlažne prostore. Kondenzat se 
nabira na mrzlih kanalih in ohišju. 
 
• POMEMBNO OPOZORILO: Pazite , da je naprava 100% natančno nameščena v svoj položaj. To je nujno 
potrebno za pravilen odvod kondenzata. 
 
Odvod kondenzata 
 
• Kondenzna  voda, ki se izloča iz odvodnega zraka, se odvaja skozi kondenzatni odvod na spodnji stranici 
naprave. 
 
• V paketu dobavljen sifon je potrebno nujno priključiti na spodnjo odprtino kondenzatnega odtoka. 
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• Kanalizacijske cevi ne smejo vstopati za sifonom. 
 
 Nasveti 
Pri montaži je potrebno upoštevati prenos zvoka in vibracij. Zagotoviti je potrebno povezavo odvoda 
kondenzata z odtokom vode v zgradbi. Zaradi smradu pri suhem sifonu, mora biti zagotovljen odprt odtok. 
Montaža sistema mora biti izvedena tako, da so poteki cevi čim krajši in da je omogočen enostaven priklop 
priključkov na napravo. Zožitve kanalov in kolena povzročajo padec tlaka in povečan hrup zračnega toka. Zračni 
kanali ne smejo biti nikjer prepognjeni. Paziti je potrebno na trdne in tesne priključitve priključkov. Kanali 
zunanjega in izpušnega zraka morajo biti ustrezno izolirani, sicer lahko pride do izločanja kondenzata. Za 
potrebe instalacijskih in vzdrževalnih del mora biti naprava zadostno dostopna. 

 

 

KURIŠČA 
 
Sočasna uporaba kontroliranega prezračevalnega sistema stanovanja in kurišč, ki jih regulira temperatura sobe 
(kamini…) zahteva spremljanje delovanja kurišča in po potrebi zaustavitev prezračevalne naprave. Upoštevati 
je potrebno veljavne lokalne predpise (npr. ločen dovod zraka za izgorevanje, nadzor diferenčnega pritiska…). 
 
Upoštevati je potrebno veljavne predpise za skupno obratovanje prezračevalne naprave, kurilne naprave in 
kuhinjske nape (dimniški predpisi). 
 
Rekuperatorski centralni sistem prezračevanja je lahko vgrajen in obratuje skupaj z drugimi kurišči, ki 
zaznavajo temperaturo prostora samo takrat, kadar imajo kurišča izveden sistem izpuha s posebnimi 
varnostnimi nadzorovanimi napravami, ki izključijo napravo (npr. termostat z električnim vklopom centralno 
prezračevalnega sistema z rekuperatorjem).  
 
Poskrbeti je potrebno, da med obratovanjem prezračevalne naprave v stanovanjski enoti ne pride do podtlaka 
višjega od 4 Pa. 
 
Rekuperatorski centralni sistem prezračevanja ne sme obratovati skupaj s pečjo na trda goriva in drugimi 
kurišči, ki zajemajo zrak iz prezračevanega prostora in so priključene na dimnik z večkrat uporabljenimi 
priključki. Pri sočasni uporabi kurilne naprave in rekuperatorja mora imeti prednost kurilna naprava, izpušni 
kanali pa morajo biti ločeni z loputo. 

 

 
PREZRAČEVALNI KANALI 
 
Pri izvedbi je potrebno uporabljati čim krajše kanale. Paziti je potrebno na tesne povezave in prehode. V izogib 
nabiranju umazanije, izgubam tlaka in hrupu so predvideni kanali z gladkimi notranjimi stenami. Za glavne 
priključke (zunanji zrak, izpušni zrak, priključek dovodnega in odvodnega razdelilca zraka) je uporabljena cev 
premera DN 180 /200mm. Za druge kanale je presek ustrezno manjši. 
 
Kanali dovodnega in izpušnega zraka morajo biti ustrezno izolirani, da se na njih ne nabira kondenzat. Izolirani 
morajo biti tudi kanali dovodnega in odvodnega zraka v predelih, ki potekajo skozi neogrevane prostore. 
Dovodni zrak se dovaja v primarne prostore in odteka iz sekundarnih prostorov.  
Za ustrezno regulacijo morajo biti dovodi in odvodi zraka opremljeni z nastavljivimi ventili. Filter je vstavljen za 
čiščenje odvodnega zraka. 
 

POMEMBNO: Nujno je potrebno upoštevati vse požarnovarnostne predpise. 
Učinkovito filtriranje zunanjega zraka (G4+F7) preprečuje vstop škodljivim delcem skozi napravo in kanale v 
bivalni prostor. Visoka kvaliteta izstopnega zraka (G4) zmanjšuje nabiranje umazanije na napravi in tako 
zagotavlja učinkovito izkoriščanje odpadne toplote in moč izpušnemu ventilatorju. 
 
Z zmogljivim rekuperatorjem se prenese večina toplote porabljenega odvodnega zraka na dovodni svež zrak. 
Izkoristek odpadne toplote je odvisen od temperature odvodnega in zunanjega zraka, vlažnosti odvodnega 
zraka kot tudi pretoka dovodnega in odvodnega zraka 
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Naprava ima vgrajeno bypass funkcijo, ki zaobide ogrevanje dovodnega zraka in tako v poletnem času 
preprečuje nepotrebno ogrevanje dovodnega zraka. 
Ko pade temperatura izpušnega zraka pod nastavljeno vrednost, začasno izključi protizmrzovalna avtomatika 
ventilator dovodnega zraka.  

 

KRMILJENJE INTENZIVNOSTI PREZRAČEVANJA 
 
Napravo se v celoti krmili z daljinskim upravljavcem. 
 
Moč ventilatorjev se lahko krmili tudi preko zunanjega napetostnega ali tokovnega signala. 
 
Regulacija intenzivnosti prezračevanja z daljinskim upravljavcem. 
 
Z daljinskim upravljavcem lahko upravljamo naslednje funkcije prezračevalne naprave: 
 
• Vklop in izklop 
• Regulacija hitrosti vrtenja ventilatorjev v 8 stopnjah 
• Nastavitev vrtljajev in maksimalne moči ventilatorjev. Intenzivnost prezračevanja ne more 
biti manjša od nastavitve osnovne moči ventilatorjev.  

 
Regulacija moči ventilatorjev 
 
Moč ventilatorjev naprave se nastavlja z daljinskim upravljavcem v 8 stopnjah. 
Avtomatsko preko zunanje stikalne ure 
 
Dovod napajanja naprave lahko upravlja zunanja stikalna ura. Prezračevalna naprava se najprej vključi na 
minimalni hitrosti ventilatorjev, potem pa se moč ventilatorjev prilagaja izhodu senzorjev kvalitete. 

 
Bypass funkcija 
 
Bypass funkcija rekuperatorja je aktivna, kadar so izpolnjeni pogoji, opisani na strani 10. Daljinski upravljalec 
krmili bypass loputo preko izmerjenih vrednosti temperature zunanjih senzorjev in senzorjev izpušnega zraka in 
tako pripelje najhladnejši razpoložljiv zrak v cono dovodnega zraka. 
 
Zaščita rekuperatorja pred zamrznitvijo 
 
Zašita pred zamrznitvijo rekuperatorja je v funkciji pri temperaturah pod 0°C in preprečuje zamrznitev 
rekuperatorja. Daljinski upravljavec krmili funkcijo gretja na osnovi meritev temperaturnega senzorja in tako 
preprečuje zamrznitev naprave. 
 
Kadar moč grelca ne zadošča, zaustavi regulacijska naprava ventilator dovodnega zraka, da prepreči 
zamrznitev naprave. Ko je nevarnost zaledenitve odpravljena, se ventilator dovodnega zraka samodejno 
ponovno vključi.  
 
Mejne nastavitvene vrednosti zaščite pred zamrznitvijo so od -6°C do +15°C. Diferenčno območje je 
od 1°C do 10°C. Oba parametra sta nastavljiva na daljinskem upravljavcu. Kadar se izključi ventilator 
dovodnega zraka, se prekine tudi dovod zraka za ogrevanje. 
 
 
 
PREZRAČEVANJE KUHINJE 

 
Kuhinjska napa 2300x1800 sredinska 
 
 
Naprava  Dovod  zraka do kuhinjske nape  
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Projektirana na dovodna naprava  - dovodna klimatska naprava   nameščen   pod stropom v skladišču, ki je 
namenjen je za dovod zraka  do kuhinje,    oz kuhinjske nape. Dovodni ventilatorski sklop sestavljajo: 

 Zaščitna rešetka AZR 1000x600 na zajemu zraka na fasadi, 
 Razvod zraka pod stropom kleti preko dušilca zvoka DZ-2V 1000x600 L=1250mm do klimatske 

naprave, 
 Klimatska naprava ki se sestoji iz: 

 Zaporne žaluzije, 
 Filtra 
 Glikolnega grelnika zraka ( rekuperacija) 57% izkoristek, Q=28kW 
 Vodnega grelnika zraka Q=24kW, 
 Ventilator V=4300m3/h 

 Dovod zraka v prostor  preko dovodnih    difuzorjev,   v prostore restavracije in kuhinje   
 
 
Naprava  Odvod  zraka od kuhinjske nape  
 
Odpadni zrak od nape vodimo preko lovica maščob, filtra do  glikolnega izmenjevalca, ki odvzame del toplote 
odpadnemu zraku. Odpadni zrak nato vodimo po ognjevarnem kanalu nad streho  objekta do strešnega 
odvodnega ventilatorja DVNI 550EC V=4300m3/h, ki odvaja zrak v okolico. 
Odvodni ventilacijski sklop sestavljajo: 

 
- sesanje odpadnega zraka nad štedilnikom preko kuhinjskih nap  
- zrak zajemamo preko lovilnikov maščob ter ga vodimo preko filtra  
- zrak vodimo nato horizontalno po kanalu do glikolnega izmenjevalca toplote pod stropom , 
- odpadni zrak nato vodimo po ognjevarnem kanalu nad streho  objekta do strešnega odvodnega 

ventilatorja DVNI 550EC V=4300m3/h 
 

 
MONTAŽA – NAMESTITEV 
 
• Naprava je odporna proti curku vode (zaščita IP34) in se lahko namesti tudi v vlažne prostore. Kondenzat se 
nabira na mrzlih kanalih in ohišju. 
 
• POMEMBNO OPOZORILO: Pazite , da je naprava 100% natančno nameščena v svoj položaj. To je nujno 
potrebno za pravilen odvod kondenzata. 
 
Odvod kondenzata 
 
• Kondenzna  voda, ki se izloča iz odvodnega zraka, se odvaja skozi kondenzatni odvod na spodnji stranici 
naprave. 
 
• V paketu dobavljen sifon je potrebno nujno priključiti na spodnjo odprtino kondenzatnega odtoka. 
 
• Kanalizacijske cevi ne smejo vstopati za sifonom. 
 
 Nasveti 
Pri montaži je potrebno upoštevati prenos zvoka in vibracij. Zagotoviti je potrebno povezavo odvoda 
kondenzata z odtokom vode v zgradbi. Zaradi smradu pri suhem sifonu, mora biti zagotovljen odprt odtok. 
Montaža sistema mora biti izvedena tako, da so poteki cevi čim krajši in da je omogočen enostaven priklop 
priključkov na napravo. Zožitve kanalov in kolena povzročajo padec tlaka in povečan hrup zračnega toka. Zračni 
kanali ne smejo biti nikjer prepognjeni. Paziti je potrebno na trdne in tesne priključitve priključkov. Kanali 
zunanjega in izpušnega zraka morajo biti ustrezno izolirani, sicer lahko pride do izločanja kondenzata. Za 
potrebe instalacijskih in vzdrževalnih del mora biti naprava zadostno dostopna. 

- RJG-E, 
- Motorni pogon za žaluzijo 24 VAC, 
  

Odvodni ventilatorski sistem za podatke: 
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WDV-A 500 EC 
q=4300m3/h, dP=850 Pa, 
el.p.: Pel=1900 W, 3x 400 V, 50 Hz,  
m=30 kg 
 
 
Opis delovanja 
Pod napo je sesalno korito s sesalnima režama, ki sta oblikovani tako, da se v njiju izloča del 
nečistoč iz zraka. Odpadni zrak gre nato skozi filter za maščobe z učinkovitostjo izločanja maščob 
preko 90% in skozi ploščni izmenjevalnik toplote v kanal za odvod zraka. Del nečistoč iz zraka se 
izloči tudi v ploščnem izmenjevalniku toplote. Napa ima tako tri stopnje izločanja nečistoč iz zraka 
(sesalna reža, filter za maščobe, ploščni izmenjevalnik toplote), kar daje kot rezultat zelo kvalitetno 
filtriranje zraka. 
Pod napo so vgrajene svetilke, zaščitene proti vplivu zraka izpod nape s kaljenim steklom, s 
stopnjo zaščite IP65. Steklo je lepljeno na inox pločevino tako, da je omogočeno enostavno 
čiščenje spodnjih površin nape. 
Sveži zrak gre v zimskem obdobju najprej skozi ploščne izmenjevalnike toplote, kjer pridobi del 
toplotne energije odpadnega zraka in potem še skozi vodni grelnik. 
. 
 
PREZRAČEVANJE SANITARIJ - SOBE ZA GOSTE 
 
Za prostore sanitarij so predvideni lokalni odvodni ventilatorji podometne izvedbe opremljeni stikalom ter 
časovnim relejem. Nameščeni bodo pod stropom sanitarij z vertikalnim odvodom skozi streho na prosto. Vklop 
se vrši hkrati z vklopom luči. Ventilatorji imajo ločen odvod direktno na prosto. 
Za dovod so predvidene vratne rešetke. 
 
 
REGULACIJA KANALSKE MREŽE 
 
Osnovno regulacijo količine zraka bo opravljal frekvenčno vodeni ventilator v klimatu. Za zagotavljanje ustrezne 
količine zraka za posamezen prostor pa so predvidene regulacijske lopute na difuzorjih ter dušilne lopute DL-2.. 
Vgradi se jih na dovodni in odvodni strani za posamezen prostor. Vgradnja dušilnih loput mora biti skladna z 
standardom DIN 1946, se pravi omogočen mora biti normalne dostop za vzdrževanje in aktiviranje. S tem 
zagotavljamo hidravlično uravnoteženje sistema ter ročno nastavitev želene količine zraka.   
 
Za lokalno distribucijo zraka so predvideni stropni vrtinčni difuzorji OD-8,  ter difuzorji KD-1  z priključno 
komoro ter kvadratno masko. Opremljeni so z usmerniki zraka, penastim tesnilom po obodu ter regulacijsko 
loputo, s čimer dosegamo optimalno razporeditev ter enakomerno porazdelitev zraka po prostoru. 
 
Za prostore kot so sanitarije in pisarne v  pa so predvideni prezračevalni ventili, tako na dovodu kot odvodu. 
 
Po končani montaži in izvedbi mora biti izveden zagon na objektu s strani pooblaščenega podjetja, ki vključuje 
izdelavo preizkusnega protokola, meritev zračnih pretokov in poučitev vzdrževalnega osebja. 
Izdelan mora biti zapisnik o ustreznosti in skladnosti s projektno dokumentacijo. 
  
 
KANALSKI RAZVOD 
 
kanalski razvod namenjen za klimatizacijo, prezračevanje in lokalne odvode bo skrbel za dovod čistega zraka 
(ZAC) , odvod onesnaženega zraka (ZOP) ter lokalne odvode (LO).  
Kanalski razvod sestavljajo;  
 

 kanali pravokotnih in okroglih presekov izdelani po DIN 24152 in DIN24190,  
 loki, kolena, redukcije, etažiranje, spoji, T-kosi,  
 dušilniki zvoka in vibracij, jadrovinasti priključki na klimatih ter fleksibilni priključki na odvodnih 

ventilatorjih 
 regulacijski elementi ( DL, ipd..) 
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pri projektiranju kanalskega razvoda so bile upoštevane naslednje hitrosti zraka 
 

BIVALNO/DELOVNI PROSTORI INDUSTRIJA
FILTER 1,5-2 2-3
GLAVNI KANAL 4-8 8-12
DOVODNI ELEMENTI 1,5-4 3,-5
ODVODNI KANAL VENTILATORJA5-8 8-12
IZMENJEVALEC TOPLOTE 2-3 3-4
ODVODNI ELEMENTI 2-3 3-4
FAZONSKI KOSI 3-5 5-8
VLAŽILEC ZRAKA 2-2,5 2-2,5
REGULATORJI PRETOKA 2-7 3-8

HITROST ZRAKA (m/s)
ELEMENT

 
 
 
Kanalski razvod bo voden v spuščenem stropu. Priključki na difuzorje bodo izvedeni s pomočjo predhodno 
izoliranih fleksibilnih cevovodov. Priklop na difuzorje bo izveden  horizontalno.. Priključki na fasadne rešetke 
bodo izvedeni s pomočjo priključne komore. 
 
Za kanalski razvod se predvideva izolacija iz antimikrobnega materiala v debelini min 10mm. Ustrezati mora 
evropski klasifikaciji B/BL-S3, d0. 
 
 
Pri izbiri velikosti in tipa rešetke so bile upoštevane naslednje hitrosti zraka: 
 
Za garderobe, restavracije, kuhinje,  0,15m/s (v zimskem in poletnem času) 
 
 
PREIZKUS PREZRAČEVALNEGA SISTEMA IN VARSTVO PRED HRUPOM 
 

Skladno s členi od 22 do vključno 27 Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. I. RS, št. 42/2002) je 
potrebno izvesti meritve v prvem letu delovanja po izdaji uporabnega dovoljenja. Meritve morajo biti opravljene 
v zimskem času in v letnem času, ter ugotoviti skladnost izvedbe in doseganje parametrov s projektno 
dokumentacijo. Preizkus Tesnosti kanalov (leak-proof test) je treba izvesti po DIN24194, BL.2 z nadtlakom 
400Pa in morajo ustrezati zahtevam: kanal klasa II, dovoljena prepustnost 1,32 × 10-3 m3/s/m2. 

 

Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju (Ur. I. RS, št. 105/05, 34/08) spada obravnavani objekt v 
III. območje varstva pred hrupom, zato mejne vrednosti naprav ne smejo preseči 50 dB(A) v nočnem času in 
60dB(A) v dnevnem času ter kritične vrednosti 69dB(A) 

  

Skladno s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur. I. RS, št. 14/99) za obravnavani objekt in njegovi delovni 
prostori ne smejo preseči mejnih vrednosti za delovne prostore trgovin, pisarn in telovadnic  40dB(A). Za ostale 
prostore so bile upoštevane enake mejne vrednosti t.j. 40 dB(A) 
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE 

Objekt: 
REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI 
OBJEKTA GOSTILNE DANICA 

Investitor: TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ  

Ulica, naselje: Ribčev laz 48, 4265 Bohinjsko Jezero 

Kraj: Bohinjska Bistrica 

Katastrska(e) občina(e): Bohinjska Bistrica 

Parcelna(e) številka(e) 971/2 

Namembnost 
(stanovanjska, poslovna  

gostinska stavba za kratkotrajno nastanitev  

Etažnost (klet, pritličje, 
etaža, mansarda …): 

K (delno) + P+ N + M 

 

Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
A = 1090,2 m2 

Prezračevana / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m3)  
Vp = 1477m3 

Prezračevalni faktor f0 = A/Vp (m-1) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
f0 = A/Vp = 0,11 m-1 

Neto uporabna površina stavbe Au (m2) 
(samo za klimatizirane stavbe) 

 
Au =   534 m2 

 
Predvideno število ljudi v prezračevanem/klimatiziranem delu stavbe  

N = 40  ljudi 

 

Projektirane naprave in sistemi – raba energije 

Električna energija 
Tip naprave Prezračevana 

prostornina  
(m3) 

Priključna moč 
(kW) 

Predvideni letni 
čas obratovanja 

(h) 

Predvidena letna 
raba električne 

energije  

(kWh/a) 

Kuhinja napa 139 2,6 2200 5720 
Klimat restavracija 188,5 2,0 2400 4800 
Ventilator Km1 13 0,06 300 18 
Ventilator Km2 13 0,06 300 18 
Ventilator Garderoba Ž 9,9 0,06 400 24 
Ventilator Garderoba M 9,9 0,06 400 24 
Ventilator Kn1 13 0,06 300 18 
Ventilator Kn2 13 0,06 300 18 
Ventilator Kn3 13 0,06 300 18 
Ventilator Kn4 13 0,06 300 18 
SKUPAJ  5,08 kW  10676kWh/a 
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Tip naprave  Priključna moč prenosnika 
toplote 

(kW) 

 Predvideni letni čas 
obratovanja 

prenosnika toplote 

(h) 

Predvidena letna raba 
energije. (kWh/a) 

 

Grelnik 

 

Hladilnik Grelnik Hladilnik Toplota Hlad 
Klimat restavracija 6,0   350  2100  
       
 
 

Projektna skupna količina zraka  Vtočni zrak 

(m3/h) 

Odtočni zrak 

(m3/h) 

Kuhinja napa 4300 4300 

Klimat restavracija 1200 1200 

Ventilator Km1 60 60 

Ventilator Km2 60 60 

Ventilator Garderoba Ž 60 60 

Ventilator Garderoba M 60 60 

Ventilator Kn1 60 60 

Ventilator Kn2 60 60 

Ventilator Kn3 60 60 

Ventilator Kn4 60 60 

 
 

Predvidena izmenjave zraka n (h-1) v prostornini Vp  
n = 0,4 h-1 

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote   

Tip naprave: Klimat 
                  Kuhinjska napa 

                  Ventilatorji kopalnice, garderobe 

 
90% 

70% 

0% 

Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav 
 

Q =5,08 kW 

Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne 
stavbe 

 
Q = 10676 kWh/a 

 
  

Projektivno 
podjetje: 

BIRO MIKROKLIMA  
Medard Hafner s.p.  
Stara Loka85  Škofja Loka 

Odgovorni 
projektant: 

Medard Hafner 
univ.dipl.inž.str. 

Ident. št.: 1790 Ident. št.: S-0799 

Št. projekta: 75/2013 Podpis:  

Kraj: Škofja Loka Datum: Oktober 2019 
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C. Prezračevanje   
  

  Opis enota količina   
  

1 Dobava in montaža prezračevanje opreme  kuhinje    
1.1. Dobava in montaža kuhinjske nape nad termičnim 

blokom 1 mora vsebovati:    

Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z 
namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov: 

 

 

 

Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja 
filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo 
izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti  
DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z  DIN 
18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox 
izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.     
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v 
zaščiti  IP55, 110stC    
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode 
nameščene po sredini in obodu nape.     
Dolžina kuhinjske nape: 2300 mm    
Širina kuhinjske nape: 1800 mm    
Višina kuhinjske nape: 550 mm    
Pretok: 4.000 m3/h    
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim 
pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike    
Tip, SÜDLUFT CK- 2300x1800X550 sredinska izvedba kpl 1  
    
   

1.2.  Dobava in montaža kuhinjska napa nad 
konvektomatom, ki zajema:    

Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z 
namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov: 

 

 

 
Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja 
filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo 
izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti  
DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z  DIN 
18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox 
izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.     
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v 
zaščiti  IP55, 110stC    
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode 
nameščene po sredini in obodu nape.     
Dolžina kuhinjske nape: 1200 mm    
Širina kuhinjske nape: 1000 mm    
Višina kuhinjske nape: 550 mm    
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim 
pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike    
Tip, SÜDLUFT HK- 1200x1000x550 stenska izvedba kpl 1  
    
   

1.3. Dobava in montaža kuhinjske napa nad 
konvektomatom ki zajema   
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Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z 
namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov: 

 

 

 
Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja 
filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo 
izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti  
DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z  DIN 
18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox 
izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.     
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v 
zaščiti  IP55, 110stC    
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode 
nameščene po sredini in obodu nape.     
Dolžina kuhinjske nape: 1000 mm    
Širina kuhinjske nape: 1000 mm    
Višina kuhinjske nape: 550 mm    
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim 
pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike    
Tip, SÜDLUFT HK- 1000x1000x550 stenska izvedba kpl 1  
    
   

1.4. Dobava in montaža ventilatorja  za dovod iz varčne 
nape termični blok    
Dobava in montaža odvodnega strešnega ventilatorja, 
proizvod kot na primer oziroma enakovredno 
WALPOL za odvod odpadnega zraka od  kuhinjske 
nape, odpornega na visoke temperature, (120 °C), z 
ločenim elekro motorjem od toka zraka, skladno z 
VDI 2052, komplet z:   
∙ proti povratno loputo tip DVK 560, 
∙ strešnim podstavkom z dušilcem zvoka tip DSS 500,   
∙ prirobnico tip DAF 500 
∙ jadrovinastim nastavkom tip DAS 500, 
in z vsem ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in 
montažnim materialom    
WDV-A 500 EC 
q=4000m3/h, dP=850 Pa, 
el.p.: Pel=1900 W, 3x 400 V, 50 Hz,  
m=30 kg    
Tip, WALPOL WDV-A 500 EC kpl 1  

     
   

   
1.5.  Dobava in montaža Kuhinjski klimat    

Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s 
strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent 
certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali 
enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886): 

   
Trdnost ohišja / Maksimalen relativen upogib 1000 
Pa: D1    
Tesnost ohišja -400 Pa: L1    
Tesnost ohišja +700 Pa: L1    
Stopnja tesnosti obvoda filtra: F9    
Toplotna prepustnost ohišja: T4    
Faktor toplotnega mostu: TB2    
Zvočna izolacija ohišja:   
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Frek. Hz                   125    250    500    1000    
2000    4000    8000    
Dušenje dB               17     21       27       30        31        
38        42    
PLOŠČE    
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm 
debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno 
izolirane.     
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane 
iz:    

Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79. 
   

Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.0 mm, zunanji 
sloj pa ne manj kot 0.7 mm (0.6 mm za nerjaveče 
jeklo).    
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega 
jekla.    

Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v 
skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko 
odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja 
PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne 
druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm. 

   
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, 
nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima 
največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z 
DIN 4108.    
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni 
dovoljena zaradi požarne varnosti.    
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja 
zvoka:    
Standardna izvedba ohišja: (0,7/1,0 mm)    
Rw = 36 dB v skladu z DIN 52210-3    
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE    
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak 
dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz 
enega kosa:    
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana 
pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm 
ali več.    
TEHNIČNI PODATKI    
Dovod    
Tip naprave in velikost:    
Dvoetažna enota    
Notranja izvedba    
- Dovod:     
 Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.592,5 mm    
 Pretok zraka: 4000 m3/h    
- Odvod:     
 Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.135,0 mm    
 Pretok zraka: 3.800 m3/h    
Eurovent certificirani podatki    
Podatki o napravi:    
Energetski razred:     
Projektna temperatura: -13,00 °C    
Dovod:   
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Energetski razred:     
SFP kategorija: SFP2    
SFP vrednost: 1.348 W/(m³/s)    
Razred hitrosti zraka: V5    
Odvod:    
Energetski razred:     
SFP kategorija:     
SFP vrednost:  W/(m³/s)    
Razred hitrosti zraka: V5    
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka  
Filter    
Kasetni filter    
Razred filtracije (EN779): G4    
Padec tlaka za izračun: 76 Pa    
   Žaluzija    
 Jadrovinasti nastavek    
Prostotekoči ventilator    
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami 
, statično ter dinamično uravnotežen    
Tehnični podatki ventilatorja:    
Eksterni padec tlaka: 350 Pa    
Skupni padec tlaka: 1.007 Pa    
Število vrtljajev: 2.850 1/min    
Frek. [Hz]    63    125    250    500    1000    2000    
4000   8000    
Okt.[dB]      70,1   70,9   76,8    78,1      79,7      
79,0       79,5     73,9    
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Nastavek za meritev pretoka    
Podatki motorja:    
Absorbirana el. moč: 1,85 kW    
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
Motor predkabliran    
1       Komplet     Kabelska uvodnica    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Ključavnica na vratih    
Filter    
Kasetni filter    
Razred filtracije (EN779): F7    
Padec tlaka za izračun: 149 Pa    
  Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Ključavnica na vratih    
Glikolni rekuperator - grelec    
Glikolni rekuperator    
Materiali:    
Rebra (lamele): Aluminij    
Cevi: Baker    
Okvir: Pocinkana pločevina    
Zbirna cev: Baker    
Tehnični podatki:    
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 5,04°C    
Moč: 28,02 kW    
Padec tlaka – dovodni zrak: 289 Pa    
Padec tlaka – odvodni zrak: 426 Pa    
Medij: Ethylen Glycol   
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Koncentracija medija: 30 %    
Temperatura medija – vstop / izstop: 14,66 / -0,89 
°C    
Padec tlaka medija: 93,03 kPa    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Izvlačljiv prenosnik toplote    
Grelnik    
Vodni/glikolni grelnik    
Materiali:    
Rebra (lamele): Aluminij    
Cevi: Baker    
Okvir: Pocinkana pločevina    
Zbirna cev: Baker    
Tehnični podatki:    
Temp. zraka – vstop / izstop: 4,00 / 20,00 °C    
Moč: 20, kW    
Padec tlaka: 50 Pa    
Medij: Voda    
Temperatura medija – vstop / izstop: 55 / 45 °C    
Padec tlaka medija: 9,97 kPa    
Protizmrzovalna zaščita    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
Termostat (ni priložen)    

1       Kos     Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir 
   

 Jadrovinasti nastavek    
 Zvočni podatki enote Dovod    
Zvočni podatki enote Dovod   Tot dB (A)           
1  Zvočna moč ohišje+/- 4 dB   52,4                    
2  Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB   77,3                   
3  Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB   79,6                   
4  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave   37,2                  

5  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka   72,0                
   

6  Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka   74,3      
   

TEHNIČNI PODATKI    
Odvod    
Tip naprave in velikost:    
Dvoetažna enota    
Notranja izvedba    
- Dovod:     
 Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.592,5 mm    
 Pretok zraka: 4000 m3/h    
- Odvod:     
 Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.135,0 mm    
 Pretok zraka: 4000 m3/h    
Eurovent certificirani podatki    
Podatki o napravi:    
Energetski razred:     
Projektna temperatura: -13,00 °C    
Dovod:    
Energetski razred:     
SFP kategorija: SFP2    
SFP vrednost: 1.348 W/(m³/s)    
Razred hitrosti zraka: V5   
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Odvod:    
Energetski razred:     
SFP kategorija:     
SFP vrednost:  W/(m³/s)    
Razred hitrosti zraka: V5    
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka  
Filter    
kasetni filter    
Tehnični podatki:    
Razred filtracije (EN779): G2    
Padec tlaka za izračun: 85 Pa    
  Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Filter G2 in Inox    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Ključavnica na vratih    
 Korito    
Material: °°stainless steel  L304    
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Komplet     Tlačni odjemi    
Filter    
Vrečasti filter    
Tehnični podatki:     
Razred filtracije (EN779): M5    
Padec tlaka za izračun: 159 Pa    
 Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Ključavnica na vratih    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Komplet     Tlačni odjemi    
Glikolni rekuperator - hladilnik    
Glikolni rekuperator    
Materiali:    
Rebra (lamele): Aluminij    
Cevi: Baker    
Okvir: Pocinkana pločevina    
Zbirna cev: Baker    
Tehnični podatki:    
Temp. zraka – vstop / izstop: 25,00 / 11,30°C    
Moč: 19 kW    
Padec tlaka – dovodni zrak: 289 Pa    
Padec tlaka – odvodni zrak: 426 Pa    
Medij: Ethylen Glycol    
Koncentracija medija: 30 %    
 Temperatura medija – vstop / izstop: 14,66 / -0,89 
°C    
Padec tlaka medija: 46,37 kPa    
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake    
1       Kos     Izvlačljiv prenosnik toplote    
 Korito    
Material: Pocinkana pločevina    
 Eliminator vodnih kapljic    
 1       Kos     Izolacija panel mineralna volna    
1       Komplet     Podstavek ZHK GR-LP80    
1            Truck - Transport    
Krmiljenje sistema   
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V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso 
funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe 
krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave 
in prostorov, elektro komandno omara z DDC 
enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, 
močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. 
Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na 
podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. 
Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in 
funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega 
sistema. Kabliranje celtonega sistema v sklopu 
dobave krmilnega sistema.     
Integriran krmilni sistem z krmilnikom DOMAT s 
Touch screenom za podometno montažo zaščite IP 
66. Omogoča nadzor nad vsemi napami v kuhinji, 
ročno  nastavitev pretoka vseh kuhinjskih nap v 4 
stopnjah, nastavitev temperature , nastavitev 
tedenskega urnika delovanja z dvema dnevnima 
periodama, preklop med dnevnim in nočnim 
delovanjem. Krmilni sistem omogoča ročni in 
avtomatični preklop med delovanjem z rekuperacijo 
toplote pozimi, poletnim delovanjem brez 
rekuperacije.  Možno je dodatno dogrevanje zraka z 
vodnim grelnikom, vgrajenim zunaj naprave.     
Tip, EUROCLIMA ZHK 2000S KITCHEN + EKO 
KITCHEN kpl 1  
     

    
  

2. Kompaktna dovodno – odvodna prezračevalna 
klimatska naprava stoječe izvedbe, namenjena za 
kontrolirano prezračevanje kavarne v gostinskem 
objektu, z izkoriščanjem odpadne toplote 
(rekuperacijo) z visoko efektivnim ploščnim 
izmenjevalnikom in toplotno črpalko za ogrevanje in 
hlajenje. Dvoslojno ohišje iz prašno barvane jeklene 
pločevine, toplotno in zvočno izolirano s 35 mm 
mineralne volne. Ohišje s posluževalnimi (revizijskimi) 
vratci na tečajih,  možnost odpiranja s hitrozapornimi 
vijaki. 

 

 

 
Sestavljena iz:  

 
 

-          dovodni in odvodni direktno gnani ventilator; 
(2 hitrosti)  

 
 

-          ploščni izmenjevalnik toplote  
 

 
-          bypass  

 
 

-          filter F5 za sveži zrak  
 

 
-          filter F5 za odpadni zrak  

 
 

-      elektro-krmilna oprema z daljinskim 
posluževalnim panojem, funkcijami za regulacijo 
temperature, pretoka zraka, regulacijo el. grelnika, 
protizmrzovalno zaščito, s tedensko programsko uro 
in timerjem za zamenjavo filtrov ter ostalimi 
regulacijskimi in opozorilnimi funkcijami. 

 

 

 
-          lovilna posoda kondenza iz nerjaveče 
pločevine z odtočnim priključkom  
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Dodatna oprema:  

 
 

 -           električni dogrelnik zraka 9kW  
 

 
 -          zaporne lopute za sveži in odpadni zrak 
(vzmetni ali motorni pogon), ter za prosto 
pohlajevanje (dodatno)  

 

 
 -          kanalsko temperaturno tipalo (2x)  

 
 

 -          protizmrzovalni termostat  
 

 
-          indikator pretoka (pri električnem dogrelniku) 

 
 

 
Tehnične karakteristike:  

 
 

 -         ventilator dovod = 1200 m3/h, pri ca 210 Pa; 
el. moč motorja: 1.1 kW  

 
 

 -         ventilator odvod = 1200 m3/h, pri ca 150 Pa; 
el. moč motorja: 1.1 kW  

 
 

 -        ploščni izmenjevalnik toplote  
 

 
 -        hrupnost: 1m od naprave ca 57 dB(A)  

 
 

 -         el. priklop: 3x400V; 50 Hz; 20A  
 

 
 -          dimenzije: ŠxVxD = 982x539x1826 mm  

 
 

 -          teža: 216 kg  
 

 
Ustreza npr.Systemair, Tip:  MAXI 2000 EL 400V  

 
  

kpl 1   

 
 

 
   

3. Ožičenje in priklop vseh šibkotočnih in močnostnih el. 
elementov klimatske naprave kot so: tipala, črpalke 
senzorji, ventilatorji tipala …     

kpl 1   
   

  
 

4. Ventilator za odvod zraka iz sanitarij z zaščito in 
prigrajenim timerjem, ter električnim priključkom  

 

 
N=30W 220V  

 
 

V=60m3/h  
 

 
Lpa=42dB  

 
 

m=1,1kg  
 

 
npr.  Pichler  

 
 

 kos 9   
 

 

5. Aluminijasta rešetka za izenačitev tlakov    
AR-4/P 325x125 kos 10  
    
   

6. Aluminijasta zaščitna rešetka  
 

 
za vgradnjo v steno, vključno z vgradnim okvirjem iz 
aluminija in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim 
materialom. 
Ustreza izdelek: IMP 
tip: AZR 2/3  
velikosti: 

 

 

 
600x300 kpl 1  
1100x500 kpl 1   

 
 

  

 
 

7. Dobava in montaža  dušiln lopute   
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DL 150x150 kos 1  
DL 250x150 kos 1  
DL 250x200 kos 2  
     

  
8. Dobava in montaža odvodnega prezračevalnega 

ventila, izdelanega iz jeklene pločevine in prašno 
lakiranega, proizvod IMP KLIMA    
PV 1 - f100 kos 5   

    

 
 

9. Jeklena  rešetka  
 

 
Profilirane (30 st.) rešetke za odvod zraka, proste 
površine 86.6%, okvir iz pocinkanel pločevine, barva 
RAL 9010, kompletno z elementom za regulacijo 
količine nastavljivim z sprednje strani, ter montažnim 
materialom, 
Ustreza izdelek: IMP 
tip: JR-1/F 
velikosti:  

 

 

 
525x125 kpl 3  
500x150 kpl 2   

 
 

10. Jeklena  rešetka  
 

 
Profilirane (30 st.) rešetke za odvod zraka, proste 
površine 86.6%, okvir iz pocinkanel pločevine, barva 
RAL 9010, kompletno z elementom za regulacijo 
količine nastavljivim z sprednje strani, ter montažnim 
materialom, 
Ustreza izdelek: IMP 
tip: JR-1/G 
velikosti:  

 

 

 
600x150 kpl 3   

 
 

  
  

11. Dušilnik zvoka, z ohišjem iz pocinkane   
 

 
pločevine z obojestranskimi kanalskimi  

 
 

profili, okvirji kulis iz poc. ploč., dušilni  
 

 
material odporen na vlago in zaščiten proti  

 
 

odrgnenju   
 

 
DZ-2V 420x300mm L=1000mm kos 2  
DZ-2V 1000x600mm L=1250mm kos 2   

 
 

 
   

12. 

Dobava in montaža dovodnega  vrtinčnega difuzorja z 
masko v barvi, ki jo določi arhitekt ( preveriti pred 
naročilom), izolirno komoro s stranskim priključko in 
regulacijsko loputo, preforirano pločevino na 
dovodnih difuzorjih, vključno z vsem potrebnim 
veznim, pritrdilnim in montažnim materialom.     
kot npr. proizvod: Lindab    
ali enakovredno   
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OD-8/K/Z/S/M vel. 600/48 kos 6  
     

 
 

13. Kanalski razvod  
 

 
Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz 
pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, 
kompletno z loputami, pritrdilnim  in montažnim 
materialom ter dodatkom na odrez za nazivne 
velikosti daljše stranice, vključno s fazonskimi kosi  

 

  
kg 1890   
 

 

14. Obešala  
 

 
 za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov 
na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba 
obešal je iz pocinkane perforirane pločevine in 
sintetične gume  – dušenje zvoka 17 dB(A), navojne 
palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, 
kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne 
podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za 
montažo in preprečevanje prenosa hrupa na 
gradbeno konstrukcijo za kanale naslednjih dimenzij 
in kvadratur! 

 

 

  
kg 220   
 

 

16. Izolacija  
 

 
kanalov odvedenega zraka preko podstrešja (skozi 
hladne prostore) 
Ustreza izdelek: Armstrong, zaščitena z Al pločevino 
tip AC   

 

 

 
19 mm m2 90   

 
 

17. Izolacija  
 

 
kanalov odvedenega zraka preko podstrešja (skozi 
hladne prostore) 
Ustreza izdelek: Armstrong,  
tip AC    

 

 
19 mm m2 10   

 
 

 
  

 

18. Protihrupno zatesnenje gradbenih prebojev    
Protihrupno obojestransko tesnenje vseh gradbenih 
prebojev po grobi zazidav s tesnilno maso med 
prehodi skozi gradbeno konstrukcijo    
 št. tub 5  
    
   

19. Ureguliranje sistemov prezračevanja, klimatizacije in 
hlajenja po potrjenih obratovalnih protokolih (do 5 
režimov) objekta. Obratovalni pogoji v objektu so 
zelo spremenljivi (toplotne obremenitve zaradi 
tehnoloških izvorov, spremenljivo število ljudi,itd) 
zato je potrebno ureguliranje in sinhronizacijo 
delovanja naprav opraviti pri vsaj treh realno 
pričakovanih modelnih obremenitvah objekta. 

 

 

  
kpl 2 
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20. Pripravo dokumentacije dokazilo o zanesljivosti 

objekta , ki jo izvajalec preda investitorju (atesti, 
izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja… 

  

  
kpl 1  

  
 

  
  

21. Napisne ploščice  
in označtitev smeri pretokov    
zraka, vključno s pritrdilnim materialom kos 8   

   
     

  
22. Funkcijska shema, vložena v okvir in zaščitena s 

steklom, skupaj s pritrdilnim materialom kpl 1   
      

23. Pripravljalna dela, meritev na objektu,  in zaključna 
dela, odvoz odpadnega materila na stalno deponijo 

  

  
kpl 1     

    

24. Splošni manipulativni ter  zavarovalni in transportni 
stroški 

  

  
% 2     

 
   

25. Izdelava PID,  projektne in tehnične dokumentacije  ( 
5 izvodov) % 1,5  
     

 
 

26. Poskusno obratovanje, sestavljeno iz sledečih    
delavnosti:    
 - prepihovanje in čiščenje kanalskih razvodov    
 - pregled inštalacije    
 - meritve karakterističnih veličin klimatizacijskega 
sistema vključno s pismenim poročilom    
 - simuliranje napak pri delovanju sistema v     
   različnih režimih obratovanja    
 - navodila za obratovanje in vzdrževanje    
 - Nadzor nad deli pri gradnji    
- delovanje ventilatorjev,    
- delovanje avtomatske regulacije,    
- pregled instalacije, armatur in aparatov,    
 - navodila za obratovanje in vzdrževanje    
 % 3  
    
  

 

  Skupaj Prezračevanje       
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5.4.3. TEHNIČNO POROČILO VODOVOD  IN  KANALIZACIJA 
      
 
SPLOŠNO 
 
Za  gostinsko turistični objekt  ,  je  potrebno izdelati PZI (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),  po 
predloženem projektu gradbenega dela, projekt vodovodne  instalacije, ki naj obsega: 
 
 obnova vodovodnega priključka s povečanjem priključne cevi na DN32 in vodomer DN25, Pred objektom je 

v ta namen predviden vodomerni jašek 1,0x1,0x1,5m 
 
 priključek na zunanje vodovodno omrežje preko zapornih ventilov na dovodu z dovodom za klet objekta, 

pritličje in nadstropje, mansardo. 
 
 interno  instalacijo hladne in tople vode z vsemi sanitarnimi  elementi  in priključnimi mesti, 
 
 vertikalno kanalizacijo fekalnih odplak z vsemi priključki sanitarnih  elementov do priključka na horizontalno 

kanalizacijo, vodeno iz objekta v  tlaku pritličja in kleti  
 
 
 
OPIS INSTALACIJE 
 
Zunanji  priključek 
 
Objekt sicer že ima vodovodni priključek, katerega pa bi v tem primeru, ko gre tako za povečanje porabe kot 
tudi za dolgoročno investicijo obnovili. 
 
Hišni priključek se priključi na javni vodovod skladno z navodili upravljalca   vodovodnega omrežja. Skupni 
priključek na vodovod se izvede s cevjo PE 80 d 40/10 (DN32) do jaška pred objektom. Trasa priključka je 
razvidna iz situacije.  
 
V vodomernem jašku se vgradi vodomer  DN 25 . 
 
Pred vstopom cevi v objekt je v vodomerne jašku zaporni ventil z izpustom za praznjenje cevovoda. 
 
Interna instalacija hladne vode 
 
Pri določevanju razvodov vodovodne inštalacije so bili upoštevani veljavni pravilniki in standardi  SIST EN 806, 
DIN 1988, in DIN 4708. 
ALI  
 
Cevovodi za hladno in toplo vodo so izvedeni iz nerjavnih cevi, material cevi ima oznako 1.4521 in je primeren 
za uporabo v sanitarni tehniki, med seboj se spajajo po sistemu hladnega stiskanja s stisljivimi fitingi. Položeni 
so v vertikalnih jaških, v tlaku in zidnih utorih. Cevovodi za hladno vodo so ustrezno zaščiteni z ekstrudirano 
izolacijo iz PE pene za zaščito pred rosenjem na njihovi površini, pravtako so cevovodi tople vode in cirkulacije 
ustrezno toplotno zaščiteni.  
 
Celotna cevna mreža hidrantnega omrežja v objektu je narejena iz navojnih pocinkanih cevi po DIN 2440. 
Vsa cevna mreža je antikorozijsko zaščitena z 1x premazom osnovne barve (minij) in 1x premazom oljnate 
barve (RAL 3000). Celotno cevno mrežo je potrebno po montaži preizkusiti na tlak 15 bar, ter jo izprati. 
Pritrditev cevi na zid je predvidena s konzolami, na strop s cevnimi obešali, vertikale na zid pa s cevnimi 
objemkami. 
Vsak del razvoda, ki je večji od 2 m je pritrjen. Razdalja med pritrditvami naj ni večja od 4 m. max. razdalje 
pritrditve so: za cevi DN 50 - 4 m, DN 65 - 6 m. Pri razdaljah pritrditev večjih od 6 m, mora biti cev na obeh 
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koncih pritrjena z dvojno med seboj neodvisno pritrditvijo. Posebej je potrebno paziti, da se pri vseh 
spremembah smeri razvoda izvedejo čvrste pritrditve. 
 
Poraba sanitarne tople vode je določena po veljavnih standardih in normativih in predvideva. Pri tem je 
določena priključna moč glede na režim obratovanja in faktor istočasnosti. 
 
Izvedena je interna instalacija hladne in tople vode, za vse sanitarne predmete. 
 
Zaradi razvejanosti porabnikov tople vode ter s tem tudi cirkulacijskih vodov so pred združevalnimi mesti 
vgrajeni termostatski obtočni ventili.  
 
Od  jaška – vodomera je voden razvod hladne vode v klet do bojlerja in nato do posameznega dvižnega voda. 
V objektu je razvod voden v zidnih utorih in  tlaku  do posameznih dvižnih vodov, ki se dvigajo v zidnih utorih. 
 
Pred posameznim dvižnim vodom, je predviden zaporni ventil, ki omogoča zapiranje posamezne vertikale. 
 
Cevi hladne potrošne vode so v prostorih speljane v tleh, do posameznih dvižnih vodov, ki se dvigajo v zidnih 
regalih. 
 
Razvod hladne vode so izolirane z Armaflex ITS 9 mm. 
 
Posamezni vodi so opremljeni z zapornim organom, ki je dostopen preko  zidnih vratic omarice. 
 
Od razdelilcev v omaricah je cevno omrežje izdelano iz večplastnih  cevi in povezano z ustreznimi fitingi. 
 
Večplastne  cevi hladne in tople vode do posameznih elementov potekajo v zidu. 
 
Razvodi tople vode so izvedeni pocinkanih cevi po   DIN 2440  primerno  zaščiteni  in  toplotno izolirano  z 
Armaflex ITS  izolacijo 9 mm. 
 
Interna instalacija tople vode 
 
Za pripravo tople sanitarne vode se vgradi pretočni bojler V= 900 l akumulator   , izdelanega iz nerjavečega 
jekla, zaščitene s protikorezijskim premazom, z revizijsko odprtin. Ogrevalno je napajan iz posamezne toplotne 
črpalke preko ločenega voda ter s pomočjo peči na UNP. 
Termična dezinfekcija se izvaja s pomočjo peči na UNP. 
 
OKVARE 
Razvod tople vode so izolirane z Armaflex ITS 19 mm. 
Posamezni dvižni vodi so opremljeni z zapornim organom, ki je dostopen preko  zidnih vratic. 
Priključne cevi hladne in tople vode do posameznih elementov potekajo v zidu. 
 
Na pipah mora po eni (1) minuti točenja v fazi pregrevanja sistema zaradi legionele doseči temperaturo vsaj 
50°C. V tem času mora biti zagotovljena varnost, da osebje ali pacienti ne uporabljajo tople vode. V 
normalnem obratovanju mora biti vgrajena zaščita, da na iztoku ne more priti do višje temperature kot 38°C, 
razen pri polnjenju kadi, kjer lahko temperatura doseže 44°C. Izvedena je stalna recirkulacija v sistemu.  
 
Temperatura pripravljene tople vode znaša 60°C. Cirkulacijski sistem je dimenzioniran tako, da temperatura na 
povrtku v bojler ni nižja od 50°C. V ta namen je v zalogovniku vgrajen el. grelnik. 
   
Avtomatska termična dezinfekcija sistemov se izvaja v nočnem času. Na priključku hladne vode v grelnik je 
vgrajena naprave za mehčanje vode, oz. za vzdrževanje prave trdote vode ter varnostna oprema (raztezna 
posoda, varnostni ventil). Sistemi s toplo vodo in cirkulacijo morajo biti toplotno izolirani v skladu s  Tehnično 
smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije. Izolacijski material mora biti kemično nevtralen in tudi v 
vlažnem stanju ne sme povzročati korozije. 
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Posebne zahteve 
 
Cevovodi  za  toplo vodo ne smejo biti zazidani fiksno, da  lahko  dilatirajo 
 
Odtočna fekalna kanalizacija 
 
Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov  do dvižnih  vodov,  vertikalne  
dvižne vode do pritličja  in  vertikalno odzračevanje na streho objekta. V primeru, da zračenje ni možno preko 
strehe, se v prostor pod strop vgradi cevni odzračnik H = 900. 
 
Odtoki od posameznih sanitarnih elementov in talnih sifonov do dvižnih vodov so predvideni  iz  PVC cevi. 
Vertikalni dvižni vodi so predvideni  iz  plastičnih kanalizacijskih  cevi  in fazonskih kosov. Odzračevanje na 
streho  objekta  je predvideno s plastičnimi cevmi. 
 
Detajl  odzračevanja  kanalizacije na streho objekta bo  obdelan  v  gradbenem projektu. 
 
Na  horizontalnih  kanalizacijskih razvodih je predviden  čistilni kos. Dostop do čistilnega kosa je omogočen 
preko revizijskih pokrovov. 
 
 
Sanitarna oprema 
 
V posameznih prostorih objekta so vgrajeni sanitarni predmeti srednjega cenovnega razreda, ki jih predvideva 
arhitekt. Pri izbiri opreme je potrebno upoštevati vse predpise in strokovna priporočila, ki veljajo za opremljanje 
tovrstnih objektov, izvajalec je dolžan predložiti v potrditev naročniku in projektantu vse vzorce opreme. 
 
Omejitev temperature sanitarne vode na temperaturo 38°C je lokalno na posameznih mešalnih baterijah.  
Baterije imajo možnost ročnega višanja iztočne temperature. Baterije so zidne in umivalniške izvedbe, ter v 
ordinacijah izvedbe s komolčnim odpiranjem. 
 
Vsi sanitarni predmeti so ustrezne kvalitete glede na nivo objekta, armature kromirane, enoročne. Vgradni 
izplakovalni kotlički WC-jev so opremljeni z ločeno varčevalno tipko, eventuelno potrebno suhomontažno 
ogrodje je zajeto v načrtu instalacij. Dodatna sanitarna oprema (ogledala, poličke, držala) bo zajeta v projektu 
arhitekture. 
 
WC - školjke so predvidene s stenskim izlivom iz sanitarne keramike. 
Za vsak posamezni sklop porabnikov je vgrajen podometni zaporni ventil s kromirano rozeto in zaščitno kapo, 
kot je prikazano v popisih. 
Dvižni vodi kanalizacije in horizontalni razvodi v tlakih in priključki sanitarnih elementov so izvedeni iz plastičnih 
obojčnih, temperaturno obstojnih cevi iz PVC. Kanalizacijske cevi imajo povečano sposobnost dušenja šumov. 
 
Odtoki so izdelani iz trdih PP Polokal kanalizacijskih cevi, ki so med seboj tesnjene z tesnilkami in trdno 
spete skupaj. Za možnost čiščenja kanalizacije so na spodnjem delu vertikale in pri spremembi smeri tokov 
kanalizacije vgrajeni čistilni kosi, v horizontalnem razvodu so v tlaku izdelani kanalizacijski jaški. Horizontalni 
in zunanji del kanalizacije je predmet gradbenega dela projekta. Kanalizacijske cevi so vgrajene po navodilih 
proizvajalca v padcu 1,5 %. 
 
Odzračevalne cevi kanalizacije se pred izstopom na streho in opremijo s strešno kapo. Zaštitna pločevina in 
izvedba ter tesnenje strešne konstrukcije na prehodih odzračevalnih cevi ni zajeto v projektu vodovodne 
instalacije. 
 
Izvedeni so odtoki kondenza notranjih hladilnih enot iz cevi polietilena za elektro varjenje  v spuščenem stropu 
etaže in v tlaku z min. 1% padcem, ki so združeni s kanalizacijo meteorne vode oz.fekalne kanalizacije preko 
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talnih sifonov. 
 
Načelno so predvideni sanitarni elementi: 
 
 umivalnik iz bele sanitarne keramike prirejen za zidno montažo (brez nosilne noge), 
 stranišče  iz  bele  sanitarne keramike  s    zadnjim  iztokom, konzolne izvedbe, plastično sedežno desko in 

podometnim izpiralnim kotličkom 
 trokadero iz sanitarne keramike 
 prha belo bele  sanitarne keramike za obzidavo s talnim sifonom, zidno mešalno baterijo s prho    
 pisoar iz sanitarne keramike in elektronsko proženje  
 priključek opreme strojnice, 
 priključki v kuhinji po tehnologiji kuhinje 
 
 
Tlačni preizkus 
 
Po dokončani montaži je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus z vodnim nadtlakom 12 bar. 
 
Po zaključeni montaži cevovodov hladne in tople vode je potrebno pred montažo sanitarnih armatur, 
izoliranjem, zazidavo in zasutjem cevovodov izvesti tlačni preizkus notranjega vodovodnega omrežja po 
standardu SIST EN 805-poglavje 10. 
 
Tlačni preizkus se sestoji iz dveh delov: 

- polnjenje cevovodov 
- preizkus tesnosti 
 

Cevovod najprej napolnimo tako, da priključni zaporni organ (zasun ali ventil) novega notranjega vodovodnega 
omrežja le malo odpremo. Da bi preprečili morebitne vodne tlačne sunke, odpremo najvišje ležeče in najbolj 
oddaljena iztočna mesta in tako notranje vodovodno omrežje skrbno odzračimo. Če to ni možno, je potrebno 
prehodno predvideti posebna odzračevalna mesta. 
 
 
Preizkus tesnosti še ne zazidane in ne izolirane vodovodne mreže izvedemo tako, da izpostavimo notranje 
vodovodno omrežje vodnemu tlaku. 
 
Preizkusni tlak mora biti merjen na najnižjem delu instalacije oziroma na razdelilnem cevovodu. Preizkusni tlak 
mora ostati najmanj 10 minut nespremenjen. Med preizkusom tesnosti se ne smejo pojaviti nikakršna netesna 
mesta. 
 
Morebitne netesnosti je potrebno odpraviti s pritezanjem fitingov ali ponovno montažo netesnega dela ter 
ponoviti preizkus tesnosti. 
 
Sistem vodovoda z vijačnimi ali zatisnimi spoji, mora biti tlačno preizkušen. Namen tlačnega preizkusa je 
prekontrolirati trdnost samega fitinga, kot tudi možna puščanja. Pri tem je pomembna očna kontrola vsakega 
spoja, ker nezatisnjeni ali napačno zatisnjeni fitingi lahko tesnijo samo kratkotrajno. 
 
Za pravilno opravljene preizkuse je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje 
kakršnekoli spremembe tlaka velikosti 0,1 bara. 
 
Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zapreti ventile pred in za elementom za pripravo tople vode ali 
vodnega rezervoarja, da bi se inštalacija zavarovala pred preizkusnim tlakom. 
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Preizkusi kanalizacijske mreže 
 
Hišno kanalizacijsko mrežo (strojni del) je potrebno preizkusiti po SIST EN1610 ali DIN 4033 na dva načina in 
sicer: 
- na tesnost 
- na pretok 
 
Preizkus kanalizacijske mreže na tesnost je možno izvesti v celoti naenkrat ali po delih. Pri preizkusih po delih 
se morajo posamezni deli preizkušane kanalizacije prekrivati tako, da ne ostane nepreizkušen noben del ali spoj 
hišne kanalizacije. 
 
Na tesnost preizkusimo vodoravno kanalizacijsko omrežje tako, da ga v celoti napolnimo z vodo. Preizkusni tlak 
naj znaša 50 kPa. 
 
Merimo ga na najvišjem delu vodoravne kanalizacije posamezne etaže. 
 
Dvižne vode kanalizacije preizkusimo na tesnost tako, da jih napolnimo z vodo. 
 
V času preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme na nobenem mestu niti puščati niti se solziti. Izguba vode sme 
med preizkusom znašati le toliko, kolikor znaša z atesti potrjena vrednost upijanja vode v (keramitne) cevi in 
fazonske kose. 
 
Preizkusu tesnosti sledi še preizkus kanalizacijske mreže na pretok. Ta se izvede tako, da se na skrajnih mestih 
kanalizacije vlije v odtočno omrežje določena količina vode. Odtekanje vode kontroliramo pri revizijskih jaških. 
 
Preizkusom kanalizacijske mreže prisostvuje nadzorni organ. Preizkus izvede izvajalec. 
 
Po uspešno izvedenih preizkusih kanalizacijske mreže je potrebno sestaviti skupen zapisnik, ki ga podpišejo 
pooblaščeni predstavnik mestne (krajevne) kanalizacije, nadzorni organ in predstavniki izvajalca. Ta zapisnik je 
potrebno predložiti komisiji za tehnični pregled objekta. 
 
 
Dezinfekcija notranjega vodovodnega omrežja 
 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu in po dokončni montaži je potrebno vodovodno instalacijo temeljito 
izprati in nato izvesti dezinfekcijo (razkužitev) vodovodnega omrežja po standardu SIST EN 806. 
 
Po izvedenem klornem šoku, se mora vodovod ponovno izprati ter uregulirati armature na potrebne iztočne 
tlake. 
 
Dezinfekcijo vodovodnega omrežja izvede pooblaščeni strokovnjak, prisostvovati morata predstavnik izvajalca 
inštalacij in nadzorni organ. 
 
Pred uporabo je potrebno izvesti analizo o sanitarni neoporečnosti pitne vode. 
 
 
 
Dimenzioniranje in izračuni zajemajo skupno porabo hladne vode objekta, določitev tlakov za dimenzioniranje 
in dimenzije za cevi ter porabo posameznih porabnikov po etažah 
 
Dimenzioniranje priključka vodovoda 
 
Objekt bo priključen na javni vodovod   s cevjo DN 32 in DN 25 preko zunanjega samostojnega vodomera DN 25 
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in DN 20.  Skupni dovod bo PE 80 d 63/10 povezan na cev javnega voda DN 80, ki poteka zahodno mimo 
objekta. . 
 
Dimenzioniranje cevnega razvoda 
 
Dimenzije cevnega razvoda so določene po DIN 1988, z upoštevanjem minimalnega zunanjega vhodnega tlaka 
4,5 bar in zahtevani iztočni tlak elementa na najbolj obremenjenem vodu 1,0 bar . 
 
Dimenzioniranje cevovodov: 
 
- tlak na mestu dovoda  4,00 bar 
- zahtevani iztočni tlak   1,00 bar 
- statični tlak                                      0,84 bar 
- tlačne izgube na dovodu 0,15 bar 
 
- razpoložljivi tlak za  dimenzioniranje     2,01 bar 
 
Statični tlak je sestavljen : 
višina tlaka nadstropja  nad koto 0,00 6,14 m 
višina priključka nad tlemi 1,00 m 
globina zunanjega vodovoda pod koto 0,00  1,30 m 
Skupaj 8,44 m 
 
 
IZRAČUN PORABE HLADNE IN TOPLE VODE ZA PORABNIKE NADSTROPJA IN 
MANSARDE  
 

        

SANITARNI ELEMENT  
ELEMENT 

KOM 
HLADNA  

VODA 
SKUPAJ  

HL. VODA 
TOPLA  
VODA 

SKUPAJ  
T. VODA 

THV 
SKUPAJ  

THV 

    BW BW BW BW BW BW 

WC ŠKOLJKA 11 0,25 2,75 0,00 0,00 0,25 2,75 

UMIVALNIK THV 13 0,25 3,25 0,25 3,25 0,50 6,50 

TUŠ 8 0,25 2,00 0,25 2,00 0,50 4,00 

TROKADERO 3 0,25 0,75 0,25 0,75 0,50 1,50 

POMIVALNO KORITO 10 1,50 15,00 1,00 10,00 2,00 20,00 

PRALNI STROJ 2 1,50 3,00 0,00 0,00 1,50 3,00 
POMIVALNI STROJ 2 1,50 3,00 0,00 0,00 1,50 3,00 

PISOAR 2 1,50 3,00 0,00 0,00 1,50 3,00 

BIDE 1 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 

SKUPAJ     29,75   16,00   40,75 

                

MAKSIMALNI KRATKOTRAJNI ODVZEM HLADNE SANITARNE VODE 

qmax = 1,36  kg/s  = 4,91  m3/h     

MAKSIMALNI KRATKOTRAJNI ODVZEM TOPLE SANITARNE VODE 

qmax = 1,00  kg/s  = 3,60  m3/h     

MAKSIMALNI KRATKOTRAJNI ODVZEM TOPLE IN HLADNE SANITARNE VODE 

qmax = 1,60  kg/s  = 5,75  m3/h       
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Poraba vode za priključek na javni vodovod 
qr = 1,6 l/s 
qs = 1,60 l/s = 5,75 m3/h 
 
Izberemo vodomer DN 25, Qn = 3,5 m3/h. 
 
 
Dimenzioniranje fekalnih odtočnih cevi                   
 
Dimenzioniranje  vertikalne  kanalizacije  je  izvedeno   po      predpisih  DIN  1986 po predpostavki  naslednjih  
obtežbenih      vrednostih:    
 
 

     
     
Št. Sanitarni element obremenilna 

vrednost 
število 
sanitarnih 
predmetov 

skupaj 
kanalizacija 
fekalnih odplak 

       (AWS)        (AWS) 

1 WC 2,5 11 27,5 

2 UMIVALNIK THV 0,5 13 6,5 

3 Tuš 0,5 8 4 

4 Trokadero 0,5 3 1,5 

5 Pomivalno korito 1 10 10 

6 Pralni stroj 1 2 2 

7 Pomivalni stroj 1 2 2 

8 Pisoar 1 2 2 
9 Bide 1 1 1 

10 Talni sifon 0,5 7 3,5 

  SKUPAJ   59 60 

          

     
 AWS =  0,5Ö(SAws)   
 AWS =   3,873 l/s  
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B. Vodovod in kanalizacija   

    
  Opis enota količina cena/enoto  

    
1. Dobava in montaža kompletnega umivalnika iz 

sanitarne keramike brez preliva in stoječe 
enoročne mešalne baterije, vključno z dvema 
medeninastima kromanima kotnima regulirnima 
ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima 
cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 
z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in 
montažnim materialom    

    
kot npr. proizvod: Hatria     
ali enakovredno     
Area 60, dim. 620x450 kos 13   
in armaturo:      
kot npr. proizvod: Hansgrohe     
ali enakovredno      

kos 13    
     
   

2. Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe 
z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z 
masivno sedežno desko s pokrovom s počasnim 
zapiranjem, kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 
mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z 
rozeto, vezne cevi Ø30 mm z manšeto,kompletno 
z montažnim in tesnilnim materialom. 

    
kot npr. proizvod: HATRIA     
ali enakovredno     
Daytime (Y0YX), dim. 550x370 kos 11   
pokrov Softcover kos 11    

     
   

3. Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe 
primernega za gibalno ovirane z zadnjim iztokom, 
konzolne izvedbe, skupaj polne plastične sedežne 
deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, 
stenskima pregibnima držaloma, kromanega 
kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z 
gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, vezne cevi Ø30 
mm z manšeto, kompletno z montažnim in 
tesnilnim materialom. 

    
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE     
ali enakovredno     
Atlantis, dim. 770x370 kos 1    

     
   

4. Dobava in montaža straniščne metlice s posodo iz 
inox materiala za montažo na steno in pritrdilnim 
materialom     
kot npr. proizvod: KOIN kos 12  
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ali enakovredno      

     
   

5. Dobava in montaža vgradnega splakovalnika za 
stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, 
kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.     
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom,     
- opornimi nogami,     
- odtočnim kolenom,     
- prehodnim kosom,     
- WC priključno garnituro,     
- setom za zvočno izolacijo,     
- dvodelno varčno tipko, (posluževanje od spredaj) 

    
kot npr. proizvod: GEBERIT     
ali enakovredno      

    
in tipko:     
kot npr. proizvod:  Bolero 20 kovinska     
ali enakovredno      

kos 12    
     
   

6. Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz 
konzolne školjke za pritrditev na steno, zadnjim 
iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko, 
kromane stenske enoročne armature za trokadero 
z gibko cevjo s prho ter z dvema medeninastima 
kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama 
in s kapama, kompletno z montažnim in pritrdilnim 
materialom 

    
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE     
ali enakovredno     
Brenta, dim. 530x460 kos 2    

    
in armaturo:      
kot npr. proizvod: Hansgrohe     
ali enakovredno     
 kos 2   
     
    

7. Kompleten pisoar, sestoječ se iz zidne pisoarne 
školjke iz bele sanitarne keramike, enote za 
izplakovanje z elektronsko krmiljenim 
splakovanjem z elektromagnetnim ventilom DN 15, 
230 V, medeninastega ravnega ventila s kromirano 
kapo in rozeto, odtočne garniture s sifonom skupaj 
s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. 

    
kot npr. proizvod: HATRIA     
ali enakovredno     
tip Fusion, dim. 590x310 kos 2    

    
senzorska armatura Elmer ES 1016 kos 2  
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ali enakovredno      

    
kreamična delilna stena, za montažo na steno kos 1   
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE     
ali enakovredno     
tip Volga, dim. 450x755      

    

    
8. Dobava in montaža priključka za pralni stroj, 

sestavljenega  iz:     
medeninasto kromiranega iztočnega ventila 1/2" s 
holandcem 3/4" za gumi cev     
z podometnim ventilom 1/2", s kromirano kapo in 
zidno rozeto,     
PVC sifona fi50 za vgradnjo v zid     
montažnim elementom. kpl 3   

       

  
9. Kompletni   bide,  sestoječ iz: 

 
   

školjke iz sanitarnega porcelana 
 

   
kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 
32 

 

   
kromiranega medeninastega sifona DN 32 

 
   

kromirane medeninaste enoročne stoječe mešalne 
baterije DN 15 za bide 

 

   
dveh kromiranih medeninastih kotnih regulirnih 
ventilov DN 15 z zveznimi cevkami 

 

   
vključno ves tesnilni in pritrdilni material 

 
   

vključno s potrebno podkonstrukcijo 
 

   
kot npr. proizvod: Hatria     
ali enakovredno     
Daytime viseči kos 1  

 

 

      

    
   

10. Dobava in montaža inox enojnega korita, 
pravokotno z odcejalnikom, dim. 850/450 za 
vgradnjo v pult globine 60cm ( ultrapas na iverki), 
s stoječo enoročno mešalno baterijo s komolčnim 
odpiranjem  skupaj s pritrdilnimi elementi, s 
tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, 
PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu kotnim 
regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom   
kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in 
povezovalnim materialom 

     
kpl 6    
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11. Dobava in montaža inox dvojnega korita,  za 
vgradnjo v pult globine 60cm ( ultrapas na iverki), 
s stoječo enoročno mešalno baterijo s komolčnim 
odpiranjem  skupaj s pritrdilnimi elementi, s 
tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, 
PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu kotnim 
regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom   
kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in 
povezovalnim materialom 

     
kpl 4      

 
12. Pršna kad iz sanitarnega porcelana,   s profiliranim 

dnom dimenzije 100x80cm  kvalitete 1A, 

  

  
Praviloma kotna kabina iz kaljenega stekla 
100x80cm ( mere in način odpiranja preveriti na 
objektu) 

  

  
kromiranega odtočnega ventila DN 32 

  
  

kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne 
baterije Hansgrohe  DN 15, vključno z gibljivo prho 
na vodilu 

  

  
dveh medeninastih podometnih regulacijskih 
ventilov DN 15 s kapama in rozetama 

  

  
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom 

  

  
npr. hatria  LIF.ST 100x80ceramic(YXE7 ) kpl 9      

   
   

13. Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 15  
za potrebe priključkov sanitarne vode v strežnem 
pultu, vključno z dvema medeninastima 
kromanima ravnim zapornim ventilom DN 15, 
pritrdilnim in montažnim materialom        
hladna voda DN15 kos 6   
topla voda DN15 kos 5    

    
    

14. Dobava in montaža komplet talnega sifon s ploščo 
iz nerjavečega jekla prilagodljivega po višini, z 
iztokom DN50, s smradno zaporo, skupaj z vsem 
potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom.     
kot npr. proizvod: GEBERIT / tip:     
ali enakovredno     
150x150mm (DN50) kos 4    

   
15. Dobava in montaža komplet litoželeznega talnega 

sifon s povozno ploščo iz nerjavečega jekla 
prilagodljivega po višini, z iztokom DN100 s 
smradno zaporo, skupaj z vsem potrebnim 
vgradnim in tesnilnim materialom.     
kot npr. proizvod: GEBERIT / tip:     
ali enakovredno     
150x150mm (DN75) kos 1    

   



BIRO MIKROKLIMA 
Medard Hafner s .p.  
Sta ra  Loka 85 ,  4220 Ško f ja  Loka  

 

te l . :  0599 24  923 
    mob:  041/776 726 

E -ma i l :  bm-ha fner@s io l . ne t  
 

 

 46

  
     
   

16. Dobava in montaža  jeklene cevi iz nerjavnega 
jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN 
EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z 
dodatkom za razrez, s spojnim materialom za 
spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem 
tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim 
materialom - za razvod hladne, tople vode in 
cirkulacije 

    
Ustreza: Viega, tip Sanpress Inox ali enovredno     
  15 x 1,0 m 340   
  22 x 1,2 m 140   
  28 x 1,2 m 50   
  35 x 1,5 m 8    

   
17. Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene 

na prostem za razvod tople vode in cirkulacije, 
zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, 
toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves 
tesnilni in lepilni material.     
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip XG-19     
ali enakovredno     
  19 x 15  m 170   
  18 x 22  m 70   
  19 x 28  m 25   
  40 x 35 m 8    

   
18. Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene 

v tlaku za razvod  tople vode in cirkulacije, 
zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, 
toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves 
tesnilni in lepilni material.     
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip ACE     
ali enakovredno     
  13 x 15  m 170   
  13 x 22  m 70   
  13 x 28  m 25    

     
   

19. Dobava in montaža troslojne zvočno izolacijske 
PVC kanalizacijske cevi po DIN 19 538-10 in DIN 
EN 1566-1 z in fazonski kosi, z obojkami  
zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, 
manšete), vključno z mazalnim sredstvom, 
namenjeni za priključke sanitarnih elementov 
vključno z vsem potrebnim pritrdilm im montažnim 
materialom. 

    
kot npr. proizvod: ARGO      
ali enakovredno     
Ø32 m 22   
Ø50 m 140   
Ø75 m 30   
Ø110 m 140  
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Ø125 m 18   
Ø150 m 16    

     
   

20. Dobava in montaža PEHD cevi in fazonskih kosov 
za čelno varjenje za odtok kondenza in odpadne 
vode iz laboratorija, vključno z mazalnim 
sredstvom, s cevnimi objemkami, z vsem 
potrebnim pritrdilnim, obešalnim in montažnim 
materialom. 

    
kot npr. proizvod: GEBERIT      
ali enakovredno     
PE-HD 40 m 12    

   
 

 
   

21. Dobava in montaža krogelne navojne pipe z 
navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po 
DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla 
kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico 
ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialo, tlačne 
stopnje PN10. 

    
kot npr. proizvod: KOVINA / tip: KV     
ali enakovredno     
DN15 kpl 12   
DN20 kpl 16   
DN25 kpl 6   
DN32 kpl 2    

     
   

22. Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda 
sanitarne vode, izdaja atesta in izdelava poročila o 
neoporečnosto pitne vode s strani pooblaščene 
inštitucije       

kpl 1    
     
   

23. Dobava, montaža in ožičenje črpalke  za črpanje 0 
kanalizacije iz kleti odplak, v sestavi: 
- črpalke q = 14 m3/h; H = 8 m, P = 0,9 kW; 
~230  
- nivojskega stikala s plavačem, 
- protipovratne lopute DN40, 
- rezilnega in drobilnega rotorja, 
- kompleta za montažo,  
 - tlačno cevjo do izstopa v meteorno kanalizacijo 
PEHD d40 
- električne krmilne in regulacijske omarice s 
povezovalnim kablom in povezavo na ethernet in 
RS485 komunikacijo  

   

 
kot npr. proizvod: WILO , Initial Waste     
ali enakovredno     
 kpl 1   
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24. Dobava in montaža modularnega večfunkcijskega 
termostatskega obtočnega ventila, za termično 
balansiranje vodov cirkulacije sanitarne vode, s 
funkcijo termične dezinfekcije, s tesnilnim 
materialom; PN 10     
kot npr. proizvod: Danfoss     
ali enakovredno     
MTCV-B DN15 kos 6   
 

 
    

   
25. Toplotna izolacija za izolacijo odduhe kanalizacije 

(vodena po podstrešju) s cevno izolacijo iz 
vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično 
strukturo     
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip AC     
ali enakovredno     
debeline 9 mm m2 24    

     
   

26. Dobava in montaža odzračevalne kape iz PP,  
vključno z vsem potrebnim pritrdilnim im 
montažnim materialom     
kot npr. proizvod: ARGO     
ali enakovredno     
Ø110 kos 4    

     
   

27. Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske 
cevi za tesnenje kanalizacijskih odduhov      

kos 10    
     

  

 

28. Dobava in montaža zaprte ekspanzijske posode za 
vodovodne instalacije z sledečimi karateristikami : 
- prostornina 80l 
 - maksimalni obratovalni tlak 10 bar                      
- s postavitvenimi nogami                                     
- prašno lakirana,                                                 
skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. 
Ekspanzijska posoda mora biti pretočne izvedbe. 

  

 

 
kot npr. proizvod: RELEX ali enakovredno, tip:    

 

 
D 80 kpl 1 

 
  

  

 

  

  

 

29. Cirkulacijska črpalka (delovna in rezervna) za 
sanitarno vodo z elektronsko brezstopenjsko 
regulacijo, skupaj vsem z pritrdilnim in tesnilnim 
materialom za montažo.   

 

 
Stratos ZD 20/1-6 CAN PN10 kpl 1 

 
 
Qiz.=0,35m³/h   

 

 
Hiz.=3,0 m   

 

 
Pel.=0,085 kW/230V/50Hz   

 

 
Tlačna stopnja PN10 bar   
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30. Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne 
količine,  skupaj vsem z pritrdilnim in tesnilnim 
materialom za montažo.   

 

 
kot npr. proizvod: TACO-SETTER ali enakovredno, 
tip:    

 

 
DN20 kpl 4 

 
  

  

 

  

  

 

31. Dobava in montaža varnostega termostata s 
funkcijo TR-STW kompletno z vsem potrebnim 
pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo v 
sistem potrošnjo tople sanitarne vode.   

 

 
DN25 kpl 3 

 
  

  

 

  

  

 

32. Dobava in montaža temperaturnega tipala z vsem  
pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.   

 

 
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:   

 

 
ESMU 100 kpl 2 

 
  

  

 

  

  

 

33. Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju 
f80 mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim 
kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko 
navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim 
materialom.   

 

 
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:  kpl 2 

 
 
63/0-16 bar 1/4"   

 

  

  

 

  

  

 

34. Dobava in montaža tekočinskega termometra v 
okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, 
navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 
150 °C komplet z montažnim in tesnilnim 
materialom.   

 

 
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:  kpl 2 

 
 
0-150°C 1/2"   

 

  

  

 

  

  

 

35. Dobava in montaža  potopne tulke za tipalo, 
material medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, 
PN16, vključno z navoji za uvodnico PG9 in  
montažnim in pritrdilnim materialom.    

 

 
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:    

 

 
Tuljka za ESMU 100 -nerjaveče jeklo kpl 2 
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36. Dobava in montaža električnega varnostnega 
termostata s funkcijo STW  s preklopnim 
kontaktom, s tuljko in avtomatskim resetiranjem  
ter  vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za 
montažo.   

 

 
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip: kpl 1 

 
 
TR STW   

 

  

  

 

37. Dobava in montaža lovilca nesnage z navojnimi 
priključki po EN standardih , tlačne stopnje 16, s 
protiprirobnicami, ohišje in pokrov W.Nr.0619 
(3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo, 
vgrajenimi magnetnimi vložki in  vsem ostalim 
tesnilnim in pritrdilnim materialom 

  

 

 
kot npr. proizvod:  ITAP ali enakovredno, tip:    

 

 
 DN25 kos 1 

 
 
Tlačna stopnja PN16 bar   

 

  

  

 

  

  

 

38. Dobava in montaža protipovratnega venila z tesnili  
vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom za 
montažo   

 

 
kot npr. proizvod:  ITAP ali enakovredno, tip:    

 

 
DN25, PN16 kpl 1 

 
 
DN15, PN16 kpl 1 

 
 
Tlačna stopnja PN16bar   

 

 
Tmax.= 140°C   

 

  

  

 

  

  

 

39. Dobava in montaža protipovratnega ventila z 
varilnimi priključki po EN standardih, ohišje in 
pokrov W.Nr.1.0619 (3E0), pokrova armiran čisti 
grafit, skupaj z mrežo in  vsem ostalim tesnilnim in 
pritrdilnim materialom   

 

 
npr. kot  ITAP ali enakovredno, tip:    

 

 
ETE DN40 kpl 2 

 
 
ETE DN25 kpl 1 

 
 
Tlačna stopnja PN25 bar   

 

  

  

 

  

  

 

40. Dobava in montaža krogelne navojne pipe za 
izpust z navojnima priključkoma z tesnilnim 
prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 
niklano, krogla kovana iz medenine MS58 
kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev 
ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, 
tlačne stopnje PN10 in cevjo DN10 dolžine 5 m  
skupaj s  tesnilnim in pritrdilnim materialom . 

  

 

 
kot npr. proizvod:  KOVINA ali enakovredno, 
dimenzije:   

 

 
DN20 kpl 4 
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41. Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom 
nameščene za vodomerom    

 

 
npr. Polar  PDF 21, DN25   

 

  
kpl 1 

 
  

  

 

  

  

 

42. Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom 
nameščene za cirkulacijsko črpalko    

 

 
npr. Polar  PD15, PRO DN20   

 

  
kpl 1 

 
  

  

 

43. Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z 
jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo 
cevi ali direktno na cev (direktna montaža na cev 
dovoljena pri temperatur do 100°C), barva tablice 
določena na podlagi vrste medija, dimenzije 
okvirja 105x55 mm 

  

 

  

  

 

  
kpl 10 

 

44. Izpiranje cevovodov s kemično čisto vodo ali 
komprimiranim zrakom.   

 

  
kpl 1 

 
  

  

 

  

  

 

45. Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur 
medijev in regulacija armatur.   

 

  
kpl 1 

 
  

  

 

  

  

 

46. Izpiranje in dezifekcija položenega cevovoda po 
SIST EN 805 standardu, navodilih DVGW W 291   

 

  
kpl 1 

 
  

  

 

47. Dobava in montaža polnilne - praznilne krogelne 
navojne  pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim 
prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 
niklano, krogla kovana iz medenine MS58 
kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev 
ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, 
tlačne stopnje PN10 in montirana na najnižje 
mesto. 

  

 

 
npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:   

 

 
DN15 kpl 2 

 
  

  

 

48. Dobava in montaža fleksibilne cevi Ø20 za 
polnjenje sistema z nastavki za priključitev na pipo 
in toplotno podpostajo z vsem tesnilnim in 
pritrdilnim materialom.   

 

 
dolžina fleksebilne cevi: 3m kpl 1 
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49. RF talna rešetka s  smradno zaporo, ter grobim 
filtrom - mrežico s talno rešetko INOX dim. 52x16 
cm, z odtokom f50 

   

  
kos 2 

 

    
 

50. PVC talni sifon s kromirano medeninasto ploščico 
težje izvedbe, za javne prostore 

  

  
150 x 150 mm kos 4      

     
 

51. PVC talni sifon s kromirano medeninasto ploščico 
težje izvedbe INOX , s protismradno zaporo 

  

  
150 x 150 mm kos 1      

 
          

52 Dobava in izvedba požarne manšete, požarnega 
premaza in kamene volne ali požarne pene, kot 
zapora prehoda inštalacij skozi meje požarnega 
sektroja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi 
lahke predelne stene, minimalne debeline 10cm, 
požarne odpornosti EI 90S. Inštalacije je potrebno 
obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. 
Prav tako je potrebno upoštevati navodila 
proizvajlca, ter smernica SZPV 408. Po montaži je 
potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in 
izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno 
predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih 
vključno z vsem potrebnim materialom za 
učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja. 
proizvod: PROMAT ali enakovredno       

  Požarne manšete Promastop Unicollar       
  DN110 kpl 15,00   
  DN32-DN50 kpl 7,00   
  Promat stop/Promapyr/Promafoam C do 0.08 m2 kpl 12,00   
            

   
53. Tlačni preizkus, regulacija, spiranje cevovodov, 

dezinfekcija cevovodov – klorni šok mikrobiološka 
analiza vode, , spustitev vodovoda v obratovanje      

kpl 1    
   

54. Izdelava PID projektne dokumentacije  % 1,5    
     
   

55. Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, 
transport, zavarovalni in ostali stroški      

% 5  
            

   
  Skupaj Vodovod in kanalizacija      
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5.4.4. TEHNIČNO POROČILO  PLINSKE INSTALACIJE 
 

Osnovni podatki o projektirani notranji plinski napeljavi 
 
 
 
Objekt: REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI  

DELA OBJEKTA GOSTILNE DANICA 
 
  
   
Investitor: TURISTIČNO DRUŠTVO  

BOHINJ RIBČEV LAZ 48, 4265 BOHINJSKO JEZERO 
  
Kuhinja 
 
Plinska postaja za UNP - utekočinjeni naftni plin propan butan, priključni plinovod in notranja plinska 
napeljava, bodo služili potrebam plinskih trošil, lociranih v kuhinji . nadalje projektna dokumentacija zajema 
tudi izgradnjo notranje plinsko napeljavo za plinski obtočni kondenzacijski kotel nazivne moči 23 kW, ki se 
bo uporabljal kot rezervni energent za pripravo sanitarne tople vode, nadalje za termično dezinfekcijo ter kot 
rezervni vir ogrevanja objekta. 
 
 
V kuhinji bodo vgrajeni: plinski žar (20kW), plinski štedilnik (20kW) in plinska friteza (10kW). Vsa plinska trošila 
vgrajena v kuhinji, spadajo v skupino plinskih trošil vrste A. Detajli so razvidni iz priloženih risb. 
 
Pri projektiranju plinske instalacije smo upoštevali predpis DVGW, delovni zvezek G634 – "Instalacija plinskih 
trošil v velikih kuhinjah". 
 
Vršni pretok UNP 
 
 
Kuhinja 
 
- kurilnost UNP: 12.6kWh/kg 
- toplotna moč plinskih trošil: 65kW 
- vršni pretok UNP ob polni moči vseh plinskih trošil: 5,1kg/h 
 
 
 
Plinska peč 26kW 
 
- kurilnost UNP: 12.6kWh/kg 
- toplotna moč plinskih trošil: 26kW 
- vršni pretok UNP ob polni moči vseh plinskih trošil: 2,0kg/h 
 
 
 
 
Dovod zraka za zgorevanje in odvod dimnih plinov: izvedba C33x – obratovanje neodvisno od zraka v 
prostoru, plinsko kurišče z navpičnim dovodom zgorevalnega zraka in odvodom dimnih plinov skozi streho – 
izpust in zajem sta v istem tlačnem območju. Skupaj s kotlom bo dobavljena koaksialna cev ø125-80, 
namenjena dovodu zraka za zgorevanje od zunaj in odvodu dimnih plinov v atmosfero. Detajli so razvidni iz 
priloženih risb. 
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Za predvideno rešitev je treba s strani dimnikarskega podjetja pridobiti ustrezno dimnikarsko soglasje. 
 
Posebnosti napeljave: pri projektiranju plinske kurilnice smo upoštevali zahteve podane v tehničnem predpisu 
DVGW TRGI, delovni zvezek G600,  točka 5.6.8. "Namestitev trošil vrste C s skupno nazivno močjo manjšo od 
50kW" ter komentar k omenjenemu predpisu.  
 
 
Plinska postaja in priključni plinovod 
 
V sklopu plinske postaje – kuhinja, je že izveden  vgrajen rezervoar za UNP kapacitete 2.5m3 – 1000kg.  
 
Pri lociranju rezervoarjev na ustrezno mesto je treba upoštevati zahteve in pogoje tehničnega predpisa DVGW 
TRF-1996 za podzemne rezervoarje. Predpis navaja potrebne odmike posluževalne odprtine rezervoarja od 
jaškov, kanalov, odprtin in virov vžiga. Odmiki so definirani za čas polnjenja rezervoarjev in za čas normalnega 
obratovanja sistema.   
 
Potrebni odmiki so razvidni iz grafičnega dela projektne dokumentacije. Podrobnejša navodila za način vkopa 
rezervoarjev bo podal proizvajalec rezervoarjev. 
 
Priključni plinovod je izdelan iz jeklenih, brezšivnih cevi. Plinovod je v celoti vkopan. Pri polaganju plinovoda v 
zemljo bo treba upoštevati predpisane zahteve glede globine vkopa ter upoštevati zahtevane odmike od ostalih 
vodov. Detajli so razvidni iz grafičnega dela projektne dokumentacije. 
 
Regulacija tlaka plina bo pri kotlovnici izvedena v 2 stopnjah,. V posluževalnem  jašku rezervoarja je vgrajen 
dvostopenjski regulacijski sklop. Sklop sestavljali: varnostni zaporni ventil, varnostni izpustni ventil in 
regulacijski del. Tlak UNP na izstopu iz postaje– kuhinja je 30mbar. 
 
Izdelava priključnega plinovoda – gradbene zahteve v primeru obnove ali potrebne demontaže 
zaradi gradbenih del 
 
Izkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Kot izkopa je treba prilagoditi 
vrsti materiala in globini izkopa. Upoštevati je treba vse varnostne predpise, da se prepreči rušenje sten 
izkopanega jarka in se ne poškoduje obstoječih podzemnih instalacij. Odkop okoli obstoječih podzemnih 
instalacij se izvede ročno. 
 
Najmanjša širina dna jarka mora biti DN+400mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Na tako 
izravnano dno se nasuje posteljico debeline min. 100mm iz 2 x sejanega peska ali mivke. Ko je cev položena v 
jarek, se jo obsuje do višine 100mm nad njo z 2 x sejanim peskom in ob straneh dobro nabije. Jarek se potem 
zasiplje v plasteh po 300mm z vmesnim nabijanjem. Prva zasipna plast mora biti brez večjih kamnov, zasip pa 
je treba opraviti ročno. Naslednja plast se lahko zasipa tudi strojno z izkopanim materialom. Zelo pomembno je 
obsutje z 2 x sejanim peskom in dobro stransko nabitje pri prečkanju prometnic, saj obsutje pobere večji del 
sunkov in prometnih obremenitev.  
 
Približno 300mm nad plinovodom mora biti položen plastični opozorilni trak – z indikatorjem, rumene barve in z 
napisom "POZOR PLIN".  
 
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi. Vsi važni elementi 
plinovoda morajo biti v skladu z internimi navodili distributerja označeni s pozicijskimi tablicami. 
 
Izdelava jeklene plinske napeljave 
 
Pri izdelavi plinske napeljave, je treba uporabiti kvalitetne elemente, za katere je proizvajalec izdal pismene 
ateste o kvaliteti in izvedenih tovarniških preizkusih. Brezšivne jeklene cevi morajo biti izdelane iz materiala z 
minimalno natezno trdnostjo 360N/mm2.  
 
Pred pričetkom varjenja je treba notranjost cevi očistiti strojno ali ročno z žično ščetko na vrvi. V ceveh ne sme 
biti ostankov zemlje in drugih nečistoč.  Vsa dela na plinski napeljavi lahko opravljajo samo pooblaščeni 
izvajalci. Varilci morajo imeti veljavne ateste. 
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Za dosego čim boljše tesnosti instalacije je treba tudi za tesnjenje razstavnih spojev na cevovodu uporabiti 
kvalitetne atestirane materiale. Uporaba kombinacije konopljinega prediva in firneža je prepovedana. 
 
Cevi bodo medsebojno spojene s čelnim V zvarom. Medsebojno spajanje armature ali armature in cevi je 
dovoljeno s prirobničnimi ali z navojnimi zvezami. Navojne zveze se uporabljajo do vključno DN50. Vkopani del 
plinovoda ne sme vsebovati razstavljivih spojev! 
Notranji plinovodi, v vsaki zgradbi, morajo biti ločeno priključeni na spojno letev za izenačitev električnega 
potenciala. Kovinskih plinovodov se ne sme uporabiti kot zaščita ali delovna ozemljila, niti kot zaščitne 
odvodnike v jakotočnih napeljavah. Prav tako se jih ne sme uporabiti za odvodnike ali ozemljila v strelovodnih 
napeljavah. Plinovodi morajo potekati tako, da ni možnosti mehanskih poškodb. Ne smejo biti pritrjeni na druge 
napeljave in ne smejo služiti kot podpora za druge napeljave. Položeni morajo biti tako, da nanje ne kaplja 
voda ali kondenzat z drugih napeljav. Pritrditev cevi mora biti narejena ognjevarno, nosilni deli cevnih podpor 
morajo biti iz negorljivih materialov. Maksimalna razdalja med podporami znaša: 
 
DN (mm): 15 20 25 32 40 50 80 100 
razdalja med pod. (m): 1.7 1.9 2.2 3.0 3.3 4.0 5.5 6.2 
 
Pri vodenju plinovodov skozi dilatacije, ki ločujejo dva dela zgradbe, je potrebno poskrbeti za to, da premikanje 
ne vpliva škodljivo na plinovod. Pri preboju dvižnih in razdelilnih vodov skozi stene in strope, morajo biti 
vgrajene zaščitne cevi, ki gledajo na vsaki strani 1cm iz zidu. Zaščitne cevi morajo biti iz materiala odpornega 
proti koroziji ali zaščitene proti koroziji. 
 
Zaščita jeklenega plinovoda 
 
Podometno oz. v zemlji vodena napeljava: bo pred korozijo in mehanskimi poškodbami zaščitena s PE trakovi. 
Izoliranje cevi s trakovi poteka v sledečem vrstnem redu: 
- čiščenje površine cevi do kovinskega sijaja, 
- nanašanje prajmerja, 
- ovijanje trakov, 
- kontrola izolacije, 
- morebitna popravila poškodovane izolacije. 
 
Vidna plinska napeljava: bo proti koroziji zaščitena z barvanjem. Postopek zaščite poteka v sledečem vrstnem 
redu: 
- razmaščevanje, 
- čiščenje do kovinskega sijaja, 
- odpraševanje, 
- temeljna barva (2 x hitrosušeči minij - min. 60µm), 
- sušenje, 
- predlak (1x - min. 25µm), 
- sušenje, 
- pokrivni premaz (2x - min. 50µm). 
 
Skupna debelina premazov: min. 135µm. 
Niansa pokrivnega premaza: 
- cevovodi za plin: rumena barva. 
 
Tlačni preizkus plinske instalacije 
 
Po končani montaži, vendar pa še pred izvedbo zaščite proti kroziji, je treba celotno plinsko instalacijo 
preizkusiti. O uspešno izvedenih tlačnih preizkusih izda izvajalec potrdilo, ki ga podpišejo vsi člani komisije, 
določene za izvedbo tlačnega preizkusa. 
 
Elemente plinovoda, ki niso bili zajeti z opisanimi preizkusi, preizkusimo direktno s plinom pod delovnim tlakom 
s premazovanjem s penečim se sredstvom. Ti deli so tesni, če se ob premazovanju ne tvorijo mehurčki. 
 
Priključni plinovod - od plinske postaje do glavne plinske požarne pipe: za tlačni preizkus zunanjega plinovoda 
bo uporabljen postopek A3. To je postopek s pregledovanjem. Preizkusni medij je zrak. Pri tem mora preizkusni 
tlak za 2bar presegati maksimalni delovni tlak. Tlak v plinovodu je treba zviševati postopoma (maksimalno 2 
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bar/min). Preizkušani plinovod mora pod tlakom ostati tako dolgo, da se vse spoje premaže z dobro penečim se 
sredstvom. Spoji so tesni, če se ne tvorijo mehurji. Priporočljivo je nato znižati preizkusni tlak na 2bar in pri 
tem tlaku ponovno premazati vse spoje. 
 
Notranja plinska napeljava: tlačni preizkus se izvede v dveh stopnjah – predpreizkus in glavni preizkus. 
 
Predpreizkus je obremenilni preizkus, ki je omejen na napeljavo brez vgrajene občutljive armature. 
Predpreizkus opravimo z zrakom ali inertnim plinom pri nadtlaku 1bar. V času kontrole, ki traja najmanj 10 
minut, preizkusni tlak ne sme pasti. 
 
Glavni preizkus se izvede na kompletno opremljeni napeljavi (skupaj z armaturo), vendar pa brez trošil in 
njihovih regulacijskih in varnostnih naprav. Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom pri nadtlaku 
110mbar. Po izenačitvi temperatur tlak v instalaciji ne sme pasti še najmanj 10 minut. Kontrolni merilni 
instrument mora biti tako natančen, da je mogoče zanesljivo odčitati spremembo tlaka za 0.1mbar. 
 
Tesnost plinske instalacije je treba kontrolirati 1 x letno oziroma po vsakem posegu  - izvede 
pooblaščena organizacija. Za vse preglede oziroma posege je treba voditi ustrezno evidenco. 
 
Spuščanje plina v napeljavo 
 
Plin lahko v napeljavo spusti le predstavnik distributerja ali pa pooblaščeni monter plinskih instalacij, saj je ta 
postopek pri uvajanju plina v objekt najbolj kritičen. Med uvajanjem (spuščanjem) plina v napeljavo se zrak in 
plin v njej nekontrolirano mešata, tako, da na vsakem mestu instalacije preide zmes vse možne koncentracije 
od 0 pa do 100% plina v zraku. Nastalo zmes je treba skrbno nadzorovati in jo varno spustiti v atmosfero. 
 
Pred pričetkom spuščanja plina v napeljavo je treba ugotoviti, če so bili opravljeni vsi preizkusi in je instalacija 
tesna. Z vizuelnim pregledom celotne napeljave se je treba prepričati, da so vsi priključki na napeljavi, ki ne 
vodijo direktno k trošilom, tesno zaprti s čepi ali s slepimi prirobnicami. Zaprti zaporni elementi ne zadoščajo in 
jih je treba zato še dodatno zapreti s čepi ali s slepimi prirobnicami. 
 
Pred pričetkom polnjenja plinske napeljave s plinom in spuščanja mešanice v atmosfero, je treba iz okolice 
odstraniti vse možne vire vžiganja (izključiti kurišča, preprečiti vklapljanje električnih naprav, preprečiti 
kajenje). Napeljavo je treba s plinom izpihovati toliko časa, da se iz nje izrine ves zrak. Plin spuščamo v 
atmosfero preko priključene gumijaste cevi. 
 
Neposredno po končanem spuščanju plina v instalacijo je treba opraviti preizkus tesnosti še na tistih spojih, ki 
niso bili zajeti v glavni preizkus napeljave 
 
Nastavitev in preizkus delovanja trošil 
 
Pri nastavitvah in preizkusu delovanja trošil je treba upoštevati navodila proizvajalca plinskih trošil in navodila 
distributerja plina. Pred zagonom je treba preveriti podatke s tipske tablice trošila in jih primerjati s podatki o 
Wobbe indeksu za distribuirani plin. Preveriti je treba tudi, če so trošila primerna za delovanje pri predvidenem 
delovnem nadtlaku. 
Trošilo nastavimo na nazivno toplotno obremenitev, ki je lahko nižja od maksimalne toplotne obremenitve 
trošila. Nazivna toplotna obremenitev ne sme biti nižja od minimalne toplotne obremenitve trošila. Nastavljeno 
nazivno toplotno obremenitev je treba trajno označiti na tipski tablici trošila. Nastavitve in poizkusni zagon 
plinskih trošil lahko izvede samo pooblaščeni serviser. 
 
 
Delovanje varnostnega kuhinjskega sklopa v kuhinji   
 
V skladu s predpisom DVGW, zvezek G634, je predvidena vgradnja varnostnega kuhinjskega sklopa 
Kromschröder, tip LSV 225V01-T12. Sklop sestavljajo: dva magnetna ventila z “by-passom”, tlačna stikala in 
stikalna omara. 
 
Pogoj za dovod plina do plinskih trošil bo delovanje odvodnega ventilatorja kuhinjske nape. Ob vsakem vklopu 
varnostnega sklopa (navadno 1 x dnevno), se bo izvedla tudi kontrola tesnosti plinske napeljave - med 
varnostnim sklopom in plinskimi trošili v kuhinji. 
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V primeru, da bo prišlo do izpada enega od zahtevanih pogojev (izklop odvodnega ventilatorja, ...), se bo 
dovod plina v kuhinjo prekinil. Varnosti sklop bo možno povezati tudi s stikali za izklop v sili - hitro zapiranje 
dovoda plina v kuhinjo. 
 
 
Dimovodni sistem in prezračevanje prostora 
 
Za dovod zraka za zgorevanje od zunaj in odvod dimnih plinov v atmosfero, bo posameznemu kotlu prigrajena 
koaksialna cev dimenzije ø125-80 - dimovodni  . Dimovodni sistemi bodo dobavljeni v sklopu kotlov – sestavni 
del kurišča. Vgrajeni bodo po navodilih proizvajalca. Detajli so razvidni iz priloženih risb.    
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C. PLINSKA NAPELJAVA   

  
  Opis enota količina   

   
Opomba: izdelave talne kinete za razvod plinske napeljave v 
kuhinji in elektroinstalacijskih del, specifikacija ne zajema. 

    
  

1. Dobava, montaža in zagon kondenzacijskega plinskega kotla 
Thermo Condens tip WTC-GW 25-B,, izvedba W, varčna 
črpalka z reg. številom vrtljajev PWM (W=ogrevanje s 
preklopnim ventilom za sanitarno vodo 

   
Weishaupt Thermo Condens    
tip WTC-GW 25-B, izvedba W    
Produkt-ID-Nr.: CE 0085 CR 0407    
Stenski plinski kondenzacijski kotel v izvedbi W: z naslednjimi 
integriranimi komponentami:    
* Visoko učink.PWM hibr. (PWM) črpalka s    
krmilj. št. vrt., ki je lahko krmiljena    
preko difer. tlaka ali s PWM signalom.    
* Preklop. Vent. za toplo sanitarno vodo    
* 10 litrska membranska raztezna posoda    
Za zaprte ogrevalne sisteme po EN 12828.    
Obratovanje brez min. pretočne količine.    
Primeren za vrste pl. E, LL in B/P, za    
obratovanje z zaj. zraka iz prostora in    
z zajemom zraka iz okolice.    
Kotl. telo iz dragocenega pesk. zlitka    
al. in silicija. Velika površ. topl.    
izmenjevalnika zagotavlja nizke temp.    
dim.plinov in visoke stop.izkoristkov.    
Velike revizijske odprtine omogočajo    
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.    
Ostale komponente:    
* Analog. manometer in dig. senz. tlaka.    
* Zbirni lonec za zrak z avtom. odzrač..    
* Ultrazvočni merilnik pretoka.    
* Nosilec, ki se ga da nivelirati    
   in stran. pomikati.    
Tih in modul. sevalni gorilnik Premix,    
ki zagotavlja nizke emisije CO- in Nox,    
z modulacijskim območjem ca. 1:7.    
Elektr. regulacija zgor. sistem SCOT    
neprek. skrbi za optimalno zgorevanje    

z visok. izkor. in niz. emisijami, ter nudi dodatne prednosti:    
* Enostaven zagon    
* Izravn. tlač. nihanj in kvalit. Plina    
* Avtomat. prepozn. razl. vrst plina    

* Za preklop na utekočinjen naftni plin ni potrebna predelava.   
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Modul. sistem uprav. WEM za upravljanje    
kotl. funkcij in komponent ter uprav. enega direkt. ogr.kroga 
in hranilnika sanitarne vode.    
Serijske funkcije:    
* Sist. nap WEM-SG z vrem. in sob. vod.    
regulacijo kotlovske temperature.    
* Intuit. posluževanje uporab. vmesnika    
prek simb. (ikone) in besed.(15 jezik.)    
z vrtenjem in pritiskanjem    
* Pomočnik za zagon z izborom hidravlike    
* Prosto nastav. meni priljub. nastav.    
* Barvni grafični zaslon    
* 3 različni nivoji ogrevanja    

* 3 prednast. čas.programi, ki se jih da prosto spreminjati    

* Segment. prikaz ogr. in priprave tople sanitarne vode.    
* Prisilno polnjenje hranilnika TSV (program Push)    
* Program antilegionelne zaščite    
* Integriran LAN vmesnik za povezavo    
na WEM-Portal. Preko WEM-Portala lahko    
do ogrevalnega sistema dostopamo preko    
računalnika, ali preko aplikacije za mobilni telefon 
(nastavljanje z daljave, zapisovanje podatkov o delovanju, 
javljanje motenj, itd.)    
* Večfunkcijski izhod za krmiljenje    
naprave po izboru: -zunanje črpalke    
(za ogrevanje, polnjenje hranilnika ali    
cirkulacijo sanitarne vode), zunanjega    
plinskega ventila, ali uporabo kot izhod    
javljanja napake oz. delovanja)    
* Dva vhodna kontakta za opcijsko    
uporabo konfigurirana za zaporo    
ogrevanja, priprave sanitarne vode    
ali zaporo generatorja toplote.    
* Regulacija temperatur in volumskega pretoka kretnice za 
preprečitev dviga temperature povratka.    
* Razbremenilne uvodnice za kable    
zunanjih komponent. Kovinska površina    
na uvodnicah za oklop nizkonapetostnih vodov.    
* Možnost razširitve osnovne regulacije    
z razširitvenim modulom z dvema    
 preklopnima izhodoma, dvemi    
tipali ter enim vhodom za 0-10 V signal    
za vodenje kotla po daljinski zahtevi.    
* CAN-Bus vmesnik za komunikacijo    
z ostalimi regulacijskimi komponentami    
sistema WEM, kot sta Sobni posluževalni    
enoti RG1 in RG2, Sobno tipalo RF,    
Modul ogrevalnega kroga WEM-EM-HK,    
Solarni regulator WEM-EM-Sol.    
Sistem lahko razširimo na do 24 mešalnih    
ogrevalnih krogov, na katere lahko    
povežemo po 3 sobna tipala.    
Kvaliteta ogrevalne vode v sistemu mora    
izpolnjevati zahteve predpisa VDI 2035,   
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oz. primerljivih nacionalnih ali regionalnih predpisov.    
Tehnični podatki:    
Kotlovska moč: 3,0 - 24,0 kW    
Imen. moč modul.  (Tpredt/Tpovr 50/30°C)    
3,3 - 26,0 kW    
Imen. moč modul.  (Tpredt/Tpovr 80/60°C)    
2,9 - 23,6 kW    
Kotlovski izkoristek pri 100 %: 98,5 %    
Kotlovski izkoristek pri 30 %: 110,3 %    
Dovoljen delovni tlak v barih:  3    
Masa v kg:  47    
Mere naprave Širina / Višina / Globina    
v mm: 520 / 792 / 335    
Priklop dov. zraka/odvoda dimnih plinov:    
DN 125/80    
Označba energijske učinkovitosti:    
Razred sezonske energ. učinkovitosti    
pri ogrevanju prostorov: A    
Sezonska energijska učinkovitost pri    
ogrevanju prostorov: 94 %    
Imenska toplotna moč: 23 kW    
Letna poraba energije kot    
končna energija (ogr. Prost.): 12766 kWh    
Nivo zvokovne moči Lwa: 48 dB kpl 1   

  
2. Dobava in montaža dimnovodneg sistema skozi streho   

 

Osnovni dimovodni priključni set za delovanje neodvisno od 
zraka v prostoru tip WAL-PP-4-DD-125/80-0,4 črne barve    
Weishaupt dimovodni sistem WAL PP    
Osnovni set    

tip WAL-PP-4-DD-125/80-0,4 črne barve    
od zraka v prostoru neodvisno DN 125/80    
Sestavljen iz:    
1 priključek kotla PP bele barve DN 125/80    
1 strešni preboj 0,4 m nad streho    
črne barve DN 125/80, z objemko za tram    
1 mazivo kpl 1  
   

3. Dobava in montaža univerzalni strešnik črne barve                                  
nastavljivi nagib 25-45o ,  DN 125 kos 1  
    
   

4. Dobava in montaža koaksialna cev bela(jeklo)/ PP, DN 125/80, 
dolga 2m    
Cev jeklo belo/PP DN 125/80, 2,0 m    
samo za vgradnjo v zgradbe kos 4  
    
   

5. Dobava in montaža revizijski kos beli (kovinski)DN 125/80 - 
ravni    
Revizijsko koleno belo DN125/80    
87°, samo za montažo v zgradbi kos 1  
    
   

6. Dobava in montaža revizijski kos beli (kovinski) DN 125/80 -   



BIRO MIKROKLIMA 
Medard Hafner s .p.  
Sta ra  Loka 85 ,  4220 Ško f ja  Loka  

 

te l . :  0599 24  923 
    mob:  041/776 726 

E -ma i l :  bm-ha fner@s io l . ne t  
 

 

 61

kotni  
Koleno jeklo belo/PP DN 125/80, 87 stop.    
samo za vgradnjo v zgradbe kos 1  
    
   

7. Dobava in montaža koaksialna cev bela(jeklo)/ PP, DN 125/80, 
dolga 1m    
Cev jeklo belo/PP DN 125/80, 1,0 m    
samo za vgradnjo v zgradbe kos 1  
    
    
   

8. Dobava in montaža magnetnega ventila Kromschröder, tip 
VAS232 R/NW, DN25  namenjenega daljinski zapori dovoda 
plina. Napajanje 220V, 50Hz. 

kpl 1   
    
  

9. Dobava in montaža regulatorja tlaka plina Kromschröder, tip 
GDJ15 R04-0. Vstopni tlak UNP 100mbar, izstopni tlak 
30mbar. kpl 2   

    
  

10. Dobava, montaža in nastavitev varnostnega sklopa za kuhinjo 
Kromschröder, tip LSV 225V01-T12. kpl 1 

* Dobava in montaža dodatne opreme:   
- Tlačno stikalo DL3A-3 s setom za kontrolo delovanja 

odvodnega ventilatorja kuhinjske nape. kpl 1 
- Stikalna omara varnostnega sklopa, vključno z elektro-vezalno 

shemo (nadometna, točna lokacija omare se določi na 
objektu). kpl 1   

    
  

11. Dobava in montaža zaščitne omarice iz nerjaveče jeklene 
pločevine debeline 1mm, dimenzije 500x500x300, za vgradnjo 
varnostnega kuhinjskega sklopa, z vrati z zapiralom brez 
ključavnice na ključ in odprtinami za prezračevanje, prirejene 
za vgradnjo v zid - podometna izvedba. Na omarici je rumena 
nalepka s črnim napisom: VARNOSTNI KUHINJSKI SKLOP. 

kpl 1     
  

  
12. Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi po DIN2448, 

izdelane iz materiala St 37.3, z atestom za zemeljski plin in 
UNP, skupaj z dodatkom za razrez, tesnilnim, varilnim in 
pritrdilnim materialom ter uvarnimi fazonskimi kosi. 

  
- DN25 ø33.7x2.60mm m 20 
- DN20 ø26.9x2.65mm m 14   

  
13. Dobava in montaža zaporne pipe s termičnim varovalom, 

navojne izvedbe, atestirane za UNP, opremljene z ročko za 
posluževanje.   

- DN20 PN1 kpl 4   
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14. Čiščenje cevi plinske napeljave in zaščita proti koroziji – 
izvedeno skladno z zahtevami projektne dokumentacije. 

m2 5   
    
  

15. Tlačni in tesnostni preizkus plinske napeljave, izdaja poročila 
kpl 1   
    
  

16. Spuščanje plina v napeljavo in odzračevanje – izvedeno 
skladno z zahtevami projektne dokumentacije in distributerja. 

kpl 1   
    
  

17. Izdelava in zaščita prebojev plinovoda. Zaščita se izdela po 
priloženi skici. kpl 2   

    
  

18. Dobava in postavitev opreme za gašenje požara.   
-  gasilni aparat na prah, tip S-9 kpl 2 
- gasilni aparat na CO2, tip 5 kpl 1   

  
19. Montaža in priklop plinskih porabnikov 

kos 1,00   
  

20. Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda kpl 1,00   
  

21. Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo 
plinsko inštalacijo s strani distributerja kpl 1,00   

  
22. Poskusno obratovanje, ki zajema naslednje aktivnosti:                    

a./ polnenje cevovodov s plinom                                                 
b./ regulacija in nastavitev armatur                                                 
c./ nastavitev avtomatike                                                               
d./ izdelava zapisnikov preizkusov                                                  
e./ meritve na plinski peči                                                             
d./ dimnikarsko soglasje 

kpl 1,00   
  

23. Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi 
meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo 
prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z 
dokumentiranjem vseh prebojev.  Pri iziri ustreznega 
požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila 
proizvajalca.  Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora 
izvesti skladno z zahtevami ŠPV. 

kpl 2,00   
  

24. Električna priključitev vseh naprav in povezava plinskega 
grelnika na spojno letev ter ozemljitev. kpl 1,00   

  
25. Dobava in montaža trajnih oznak na ceveh "PLIN" ter 

označitev prostora plinske kotlovnice skladno s predpisi. 
Oznaka mora biti predhodno usklajena z distributerjem 
oziroma upravlalcem. kpl 1,00 
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26. Drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material.     
kpl 1   
    
  

27. Dobava in namestitev oznak:   
- stikalo za izklop v sili – plinska kotlovnica kpl 1 
- plinska kotlovnica kpl 1 
- vstop nezaposlenim prepovedan kpl 1 
- izstop iz plinske kotlovnice kpl 1   

    
  

28. Izdelava navodil za obratovanje ter šolanje posluževalcev 
plinskega sistema.     

kpl 1   
    
  

29. Nadzor nad izvedbo del in projekt PID - dejanski posnetek 
podometnega dela plinske napeljave!     

kpl 1   
  

30. Ozemljitev notranje plinske napeljave.     
kpl 1   
  

31. Pomožna gradbena dela:   
- izdelava utora za podometni del, zazidava, …     

kpl 1   
  

32. Pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, manipulativni in 
transportni stroški.     

kpl 1   
  

Skupaj plinska napeljava       
    
  

        

 


