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NASLOVNA STRAN NAČRTA

3 Načrt s področja elektrotehnike
Načrt elektrotehnike
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

Informacijsko središče Kozjanski park (1. faza)

kratek opis gradnje

Prenova stare stanovanjske hiše v Podsredi in sprememba namembnosti v
informacijsko središče z manjšo dvorano. Za ta namen se v 1. fazi zamenja
celotno dotrajano ostrešje, s čimer se prepreči propadanje objekta, in uredi se wc
za invalide v pritličju s potrebno priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje. 2.
faza pa bo predstavljala celovito prenovo preostalega objekta.

VRSTE GRADNJE

REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
sprememba dokumentacije

številka projekta

A 179

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta

3 Načrt s področja elektrotehnike

številka in naziv načrta

Načrt elektrotehnike

številka načrta

364/2019-3

datum izdelave

jan.20

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta,
pooblaščenega inženirja ali druge osebe

Mitja Lisec, u.d.i.e.

IZS E-1374
identifikacijska številka
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe)

studio abiro, d.o.o.

sedež družbe

Igriška ulica 3

vodja projekta

dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.

identifikacijska številka

ZAPS 1093 A
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

dr. Matej Blenkuš
podpis odgovorne osebe projektanta
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Tloris pritličja – električne inštalacije
Shema NN razvoda
Shema izenačitve potencialov
Shema električnega PMO
Shema električnega razdelilnika E-s
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3.4

TEHNIČNO POROČILO

št. projekta: A 179

faza: PZI

3
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4.4.1 Tehnični opis

1.

SPLOŠNO

PZI projektna dokumentacija za načrt s področja elektrotehnike za objekt »Informacijsko središče Kozjanski
park (1.faza)« obsega, inštalacijo za električni priključek-PMO, moč, inštalacijo za razsvetljavo, SOS ter
inštalacijo za izenačitev potencialov. Na objektu je že obstoječa priključno merilna omara PMO, v katero se
doda števec električne energije in zaščitna elektro oprema po shemi. Od tu se nadometno s pritrdlnim
priborom inštalira dovodni kablovod iz PNO do E-S omarice NYY-J 5x4 mm2. Znotraj sanitarij se inštalacija
izvede podometno do priključnih elementov sušilec rok, električni radiator, SOS, razsvetljava ter vtičnica.

2.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Napajanje objekta se izvede iz obstoječe PMO v steni fasade v katero se vgradi merilno opremo. V PMO je
potrebno vgraditi prenapetostno zaščito razreda I. z ustrezno ozemljitvijo.
Način ozemljitve za distribucije je TN.

Od PMO se napajanje objektov izvede z kablovodom NYY-j 5x4mm2 nadometno s pritrdilnim priborom.
Trasa kablovoda je definirana v tlorisu.

Za napajanje objekta se predvidevajo naslednji parametri:

❑
❑
❑
❑
❑

3.

priključna moč Pk=1x11 kW 3x16A v odjemni skupini gospodinjski odjem 0,4 kV,
letna poraba Wl=1.000 kWh,
moč največjega porabnika Pmaks=2 kW,
namen porabe električne energije: ostali odjem
nazivna napetost na odjemnem mestu bo 400 V,

ELEKTRIČNA INŠTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO

Novo predvidena instalacije za razsvetljavo v objektu se izvede v pod in nad ometom. V armirano betonskih
stenah se instalacija izvede z vodnikom NYY-J nx1,5 mm2 v PVC izolacijskih ceveh. V zidanih stenah se
instalacija vgradi direktno pod ometom z enakimi vodniki.
Napajanje razsvetljave je izvedeno iz električnega razdelilnika E-s z ločenimi tokokrogi. V primeru polaganja
kablov v (na) lesene stene (ali stropove) se el. instalacija obvezno izvede z vodniki položenimi v
samougasljivo cev.
Razsvetljava je predvidena z ustreznimi svetilkami, ki so montirane direktno na na steno in sicer po izbiri
arhitekta glede na vrsto opreme.
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Vključevanje razsvetljave se izvede z stropnim IR senzorjem.
4.

ELEKTRIČNA INŠTALACIJA ZA MOČ

Novo predvidena instalacija za moč se izvede z vodniki NYM-J in NYY-J ustreznega prereza in števila žil glede
na način polaganja in vrsto uporabe.
Pogoji za polaganje vodnikov so opisani v sklopu razsvetljave.
Instalacija za moč se sestoji iz fiksnih priključkov opreme, vtičnic in potrošnikov za ogrevanje
Električni razdelilnik je montiran podometno v INOX oz pločevinasti izvedbi in je opremljen s ključavnico in
ključem. V razdelilniku mora biti vstavljena enopolna shema dejanskega stanja, tokokrogi morajo biti
označeni s funkcionalnimi napisi in vrednostmi varovalk.

5.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Zaščita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj preprečiti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fiziološkega delovanja na človeški organizem (IEC 479-1).
Osnovni principi zaščite so naslednji:
- povezava izpostavljenih delov naprav z zaščitnim vodnikom,
- izvedba glavne izenačitve potencialov,
- samodejni izklop napajanja v določenem času,
- dopolnilno izenačevanje potencialov.
TN - sistemi
Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno točko sistema z zaščitnim vodnikom.
- zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mreži, kjer je to mogoče, in pri vstopu v objekte,
- združevanje nevtralnega in zaščitnega vodnika izvesti v skladu z veljavnim standardom,
- karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj
Zs * Ia  Uo
Zs
Ia
Uo

- imp. zanke okvarjenega tokokroga
- tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v času določenem v tabeli I
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v času manjšem od 5 sekund
- nazivna napetost proti zemlji

Odklopni čas (tabela I)
- za tokokroge vtičnic, stalne priključke za aparate razreda I, ki se med uporabo držijo v rokah:
Uo (V)
t (sek)
--------------------------------------120
0,8
230 (220)
0,4
277
0,4
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400 (380)
0,2
nad 400
0,1
--------------------------------------- nazivne napetosti 220 V in 380 V navedeni v IEC 64 (sekretariat) 490.
- daljši odklopni časi (za napajalne tokokroge, končne tokokroge, neprenosne
opreme, stalni priključki)
Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu določi z izračunom, izvajalec el.instal. pa je dolžan izvesti
meritve vseh kratkostičnih zank in rezultate predložiti v obliki merilnega protokola.
Dopolnilno izenačenje potenciala v toaletnih prostorih se izvede tudi ob izpolnjevanju navedenih pogojev kot
garancija zanesljivosti in varnosti človeka.
V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenačenje potenciala v skladu z
veljavnimi standardi.
Učinkovitost izenačenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med istočasno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
5.1. Dopolnilna zaščita z napravo na diferencialni tok - RCD
- ta zaščitni ukrep služi kot dopolnitev ostalim ukrepom proti direktnemu dotiku
- uporaba RCD-30 mA je dopolnitev osnovnega ukrepa zaščite v primeru, da le-ta odpove
- v primeru uporabe RCD morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z ozemljilom, in sicer preko GIPzbiralke za izenačenje potenciala v objektu
- zaščitna naprava mora avtomatsko izključiti napajanje dela instalacije, ki ga ščiti, tako da se ne pojavi
napetost dotika višja od dovoljene v odvisnosti od časa trajanja (diagram U= f (t))
- za izpolnitev zgornjega pogoja mora veljati:
Ra * Ia  Uo
Ra
Ia
Uo = U1

- upornost zaščitnega ozemljila
- diferencialni tok delovanja RCD
- dovoljena napetost dotika

- v kolikor se ne izpolni navedeni pogoj, se izvede dopolnilno izenačenje potenciala v skladu z JUS N. B2. 754.
6.

IZENAČITEV POTENCIALOV

Izenačitev potencialov se izvede v kopalnici z razdelilcem Rip tip BS 900.200 »Schrack«, ki se priključi na
zaščitno zbiralko razdelilca.
Vsi kovinski stiki na kovinske mase in opremo se izvedejo z ustreznimi objemkami in kabelskimi čevlji ter
vodnikom P/F-4 mm2 položenim podometno v izolacijskih ceveh.
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7.

SVETLOBNO KLICNA NAPRAVA (SOS)

Sistem signalizacije SOS je nameščen v sanitarijah za invalide. Klicna enota in enota razrešitve se nahaja v
samem prostoru. Nad vhodom v sanitarije se nahaja svetlobni indikator.
Sistem signalizacije SOS sestavljajo:
- enota klica,
- enota razrešitve,
- sobna svetilka,
- napajalnik,
- instalacijski vodi.
- Enota klica (potezno stikalo):
Je vgrajeno v sanitarijah na višini cca. 1,2m v podometni dozi.
- Enota razrešitve:
Je montirana v prostoru pri vhodu na višini h=1,2m. Kombinacija vsebuje rdečo lučko (LED), ki prikazuje
izvršitev nujnega klica (SOS). Kombinacija zadržuje nujni klic in ga posreduje na svetilko nad vrati sobe dokler
se ne razreši.
- svetilka:
Montira se nad vrati sanitarij. V primeru nujnega klica se nad vrati sobe prižge rdeča luč.
- Napajalnik:
Napajalnik zagotavlja napajanje sistema SOS signalizacije z električno energijo.
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8.

KONČNE DOLOČBE

SPLOŠNO
(1) Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, strojev in naprav, po
spremembah, obnovah, popravilih in občasno, je treba preverjati ustreznost in kakovost električnih
inštalacij, njihove lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnost.
(2) Kadar ima objekt vgrajeno zaščito pred udarom strele, je treba pregled, preskus in meritve električnih
inštalacij opraviti v rokih, določenih za pregled, preskus in meritve zaščite pred udarom strele, razen
meritev izolacijske upornosti, zaščite pred električnim udarom in zaščite pred prevelikim tokom, ki jih
vključujejo samo pregledi določeni v predpisu o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije.
PREGLEDI
(1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba opraviti pregled:
1. ukrepov za zaščito pred razširjanjem ognja in zaščito pred toplotnimi vplivi,
2. pravilnosti izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor,
3. brezhibnosti postavitve stikalnih naprav glede ločilne razdalje,
4. pravilnosti izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive (stopnja IP - zaščite),
5. pravilne izvedbe zaščite pred prenapetostmi,
6. pravilne namestitve prenapetostnih odvodnikov,
7. prepoznavanja nevtralnega in zaščitnega vodnika,
8. obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij,
9. prepoznavanja tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme,
10.povezave vodnikov,
11.razdelilnika, vključno z ožičenjem,
12.dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,
13.pravilne namestitve stacionarnih akumulatorjev,
14.popolnosti izoliranosti delov pod napetostjo in skladnosti opreme z ustreznim veljavnim standardom,
15.zaščite pred električnim udarom s pregradami in okrovi,
16.zaščite pred električnim udarom z ovirami,
17.zaščite pred električnim udarom s postavitvijo zunaj dosega roke,
18.zaščite pred električnim udarom z malo napetostjo,
19.zaščite pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja,
20. vrste ozemljitve sistema inštalacije ter njene skladnosti s projektom in elektroenergetskim soglasjem,
21.pravilne izvedbe ozemljitev naprav za obdelavo podatkov,
22.pravilnosti izvedbe splošnih načinov delovanja zaščite pred električnim udarom delov pod napetostjo
ob normalnem obratovanju,
23.pravilnosti izvedbe glavne izenačitve potencialov,
24.pravilnosti izvedbe dodatne izenačitve potencialov,
25.pravilnosti izvedbe zaščite z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo,
26.pravilnosti izvedbe zaščite z električno ločitvijo,
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27.pravilnosti morebitne izvedbe zaščite s postavitvijo v neprevodne prostore,
28.pravilnosti morebitne izvedbe zaščite z lokalno izenačitvijo potencialov brez povezave z zemljo,
29.ali so pri razdelilnikih napisi in oznake vidni in čitljivi,
30.ali so bile pri tipskih in delnih tipskih preskusih opravljene kontrole:
a. mej segrevanja,
b. dielektričnih lastnosti,
c kratkostične trdnosti,
d. neprekinjenosti zaščitnega tokokroga,
e. izolacijskih razdalj in plazilnih poti,
f. mehanskega delovanja,
g. stopnje mehanske zaščite (IP),
31. ali so bili na razdelilniku, ko je bil izdelan, opravljeni ti kosovni preskusi:
a. pregled stikalnega bloka, vključno z ožičenjem,
b. preskušanje električne funkcionalnosti,
c. dielektrični preskus,
d. preverjanje zaščite pred električnim udarom, zaščite pred nadtoki in električne neprekinjenosti zaščitnega
tokokroga.
PRESKUSI
1. (1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba opraviti preskuse:
2. neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
3. neprekinjenosti glavnega vodnika za izenačitev potencialov,
4. neprekinjenosti dodatnega vodnika za izenačitev potencialov,
5. delovanja zaščite z električno ločitvijo tokokrogov,
6. neprekinjenosti upornosti ozemljitve prenapetostnih odvodnikov,
7. delovanja zaščite s samodejnim odklopom napajanja,
8. funkcionalnosti električnih inštalacij in naprav,
9. pravilnosti izvedbe zaščite pred električnim udarom,
10.segrevanja razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preskus,
11. dielektričnih lastnosti razdelilnikov,
12. kratkostične trdnosti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preskus, kadar je to potrebno,
13. neprekinjenosti zaščitnega tokokroga razdelilnikov,
14. izolacijskih razdalj in plazilnih poti razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preskus,
15. mehanskega delovanja razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preskus,
16. stopnje mehanske zaščite razdelilnikov, za katere ni bil opravljen tipski ali delni tipski preskus,
17. električne funkcionalnosti razdelilnikov,
18. statične elektrine.
MERITVE
(1) Pri preverjanju ustreznosti električnih inštalacij je treba opraviti meritve:
1. izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N vodnikom),
2. izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE vodniku (PEN vodniku),
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3. impedance okvarne zanke in kratkostične zanke ter ugotavljanje pravilnosti odklopnega časa zaščitnih naprav,
4. upornosti zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala,
5. pravilnosti delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,
6. najmanjše upornosti dotika z zemljo tujih prevodnih delov, ki niso povezani z zaščitnim vodnikom, vendar pri napajanju
z nadzemnim vodom lahko prek njih pride do okvare med fazo in zemljo,
7. in ugotavljanje pravilnosti zaščitnih ozemljitev,
8. in ugotavljanje pravilnosti obratovalnih ozemljitev,
9. in ugotavljanje pravilnosti združenih ozemljitev,
10. in ugotavljanje pravilnosti ozemljitev prenapetostnih odvodnikov,
11. zaščite pred električnim udarom v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
12. zaščite pred nadtoki v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
13.električne neprekinjenosti zaščitnega tokokroga električnih razdelilnikov,
H.odvodljivosti podov in druge zaščite pred statično elektrino.
15.upornosti tal in sten, kadar je kot zaščita pred električnim udarom uporabljena postavitev v neprevodne prostore,
16.izolacije ločilnih transformatorjev, kadar je kot ukrep za zaščito pred električnim udarom uporabljeno električno ločevanje,
17.višjeharmonskih komponent in
18. jalove energije (cos ep).
ZAPISNIK O PREGLEDU
(1) Zapisnik o pregledu mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da so bili opravljeni pregledi, preskusi in
meritve, kot jih določajo zahteve navedene pod točko končne določbe, ter podatke o merilcih,
instrumentih in merilnih metodah.
(2) Zapisnik o pregledu mora imeti vsebino, kot je določena v standardu SIST HD 60663-6 in dodatku 1.

(3) 13. V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno izdelati
projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predloži ob tehničnem pregledu objekta.

Novo mesto, januar 2020
Odgovorni projektant:
Mitja Lisec, univ.dipl.inž.el.
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3.4.2 Popis materiala in del
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Investitor:

Kozjanski park

Objekt:

Informacijsko središče Kozjanski park (1. faza)

Za gradnjo:

Rekonstrukcija

REKAPITULACIJA
ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTRIČNA OPREMA
NOTRANJE INŠTALACIJE ZA OBJEKT
PRIKLJUČITEV NA NN OMREŽJE
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTRIČNA OPREMA

0,00 €

DDV (22%)

0,00 €

SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTRIČNA
OPREMA z DDV

0,00 €

NOTRANJE INŠTALACIJE ZA OBJEKT
SPLOŠNO
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
v ceni vkljčeno tudi sanacija v provtno stanje izdolbljenih delov z mavcem oz. ustreznim materialom
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.

Opis del
RAZSVETLJAVA
1

Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter
montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom
delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati,
garancije, kot npr.:
S1 - FARO - NASH LED White wall lamp 16W

Količina

Cena/EM

Skupaj

kom

2

0,00

2

SV- Svetilka varnostne razsvetljave kot npr. 4300, UP LED 68W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z izjemno tehnološko
dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, avtonomija 1h, IK 07.
Svetlobni tok 250 lm. Višina svetilke 20 mm. Primerna tudi za
visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let.
Beghelli

kom

1

0,00

3

Dobava in montaža ustreznih piktogramov za evakuacijo

kom

1

0,00

4

Vodniki položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske
- NYM-J 3x1,5mm2

m

22

0,00

izolacijska cev tuboflex ICTA3422 siva s pocinkano žico
proizvajalca
- I.C. fi-16mmCOURANT 16-32mm

m

22

0,00

6

Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol

kpl

1

0,00

7

IR senzor za vklop svetilke, 10A, 230V, IP44,360
stopinjski s fotosenzorjem in zakasnilnim časom izklopa

kpl

1

0,00

8

Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški,
skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča

kpl

0,04

5

SKUPAJ RAZSVETLJAVA

0,00

0,00 €
2

INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL
1

2

Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa
n/o v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali
pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom
in priborom
- NYM-J 3x1,5mm2
- NYM-J 3x2,5mm2

m
m

88
90

0,00
0,00

Izolacijske cevi komplet z instalacijskim priborom
- I.C. fi-16-36mm

m

180

0,00

3

Vtičnica šuko po izboru arhitekta 16 A, 250 V IP 44 p/o z
napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim
tokokrogom, anti vandalnim ohišjem ter otroško zaščito ter
ključavnico

kom

2

0,00

4

Izdelava priključka na sušilec rok in električni radiator

kom

2

0,00

5

Izdelava zaključne doze za nadaljevanje napajanja
razsvetljave in moči za 2 fazo- sanitarije

kpl

1

0,00

5

Tipski električni razdelilec podometne izvedbe
E-s ustreznimi zaščitnimi elementi in priborom za komplet

kom

1

0,00

kos
kos
kos
kpl
kos

11
1
4
5
1

kot vgradna tipska kovinska omara dim: 400x600x150 mm
INOX z vrati obarvana z osnovno in končno barvo po definiciji
Arhitekta, komplet z ključavnico in ključem
z paneli za namestitev opreme,
z vgrajeno opremo:
Instalacijski odklopnik 1P;10-16A-C
Diferenčno zaščitno stikalo FID 3P-40A/3/0,03A
prenapetostni odvodnik razred C
Kabelske sponke
Cu zbiralke, kabelske uvodnice, označevalni elementi
opreme, drobni,vezni in montažni material
6

Sodelovanje elektro instalaterja z gradbeniki in strojniki,
usklajevanje in priklop

ur

3

0,00

7

Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol

kpl

1

0,00

8

Električni priključki na električne porabnike kot so sušilci rok,
SOS enota, ventilatorji, pisoar

kom

6

0,00

8

KIT ENOTA SOS kot npr. PROMON za ene sanitarije invalida

kpl

1

0,00

9

Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški,
skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča

kpl

0,04

0,00

SKUPAJ INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL

0,00 €

3

INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
1

Zbiralka za glavno izenačenje potencialov v
ohišju 250x350xl20mm v tehničnem prostoru, Cu
zbiralko 20 x 5 mm ter vijaki in drobnim
montažnim materialom
komplet

2

Zbiralka za lokalno izenačenje potencialov v p/o ohišju na
višini 0.3 m od tlaka

3

Vodnik položen p/o skupaj z izolacijsko cevjo :

1

kom

0,00
1

kom

0,00

- NYY-J 16 mm2

m

10

0,00

- P/F-6 mm2

m

45

0,00

4

Valjanec Fe/Zn 25x4 mm komplet s polaganjem v zemljo in
priključitev na GIP

m

23

0,00

5

Izolacijska cev fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o,
komplet z inštal. priborom

m

55

0,00

6

Drobni material, električne meritve in pribor

kpl

0,04

0,00

SKUPAJ INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV
POTENCIALOV

0,00 €

SKUPAJ NOTRANJE INŠTALACIJE OBJEKT (BREZ
DDV)

0,00 €

4

PRIKLJUČITEV NA NN OMREŽJE

-

SPLOŠNO
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
v ceni vkljčeno tudi sanacija v provtno stanje izdolbljenih delov z mavcem oz. ustreznim materialom

-

Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)

-

Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.

-

Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.

-

v ceni zajeti tudi stroški upravljalcev za nadzor nad izvedbo, stroški začasnih odklopov

-

izkopi za polaganje kabelske kanalizacije obračunani v gradbenih delih zunanje ureditve!!

-

obvezno upoštevanje faznosti dela določene s strani upravljalca Elektra Celje d.d.
cena mora zajemati tudi obveščanje preko javnih medijev o izpadih električne energije

Opis del
NN OMREŽJE-elektro del
1

Dobava in montaža nadometno z pritrditvenim priborom kabla v izolacijsko cev NYY-J 5X4 mm2

2

Poseg v obstoječo PMO omara, vzpostavitev breznapetostnega stanja, demontaža obstoječe opreme, priprava obstoječega
dovodnega kablovoda Elektra Celje ter priključitev na novopredvideno opremo

3

Poseg v obstoječo omaro PMO z veznim montažnim materialom, odcepi, elementi kabelskimi glavami…:-

Količina

Cena/EM

Skupaj

m

25

0,00

kpl

1

0,00

kpl

1

0,00

kpl

4%

0,00

V merilnem delu omare bo vgrajeno:
- 1 x števčna plošča,
- 1 x števec delovne energije (direktni trifazni števec za rekonstrukcijo)
V priključni del omare:
- 2 x stikalno varovalčna letev velikosti HVL00,
- talilni vložki 3x16A
- talilni vložki 3x100A
- prenapetosta zaščita razred I,
(odvod pro.B2R 37,5/320 3 POL NM)
Uc230V, Up2kV pri In25kA, Imp. 12,5kA oblika 10/320us
- zbiralčni sistem 30×5mm,
- PEN zbiralka,
- 2 x nosilca zbiralčnega sistema in lahko snemljivo mehansko zaščito pred neposrednim dotikom zbiralk,
1 kos cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO"
4

Drobni material in pribor

SKUPAJ NN OMREŽJE-elektro del

0,00 €

SKUPAJ NN OMREŽJE (BREZ DDV)

0,00 €

5

3.5 RISBE
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

št. projekta: A 179

Tloris pritličja – električne inštalacije
Shema NN razvoda
Shema izenačitve potencialov
Shema električnega PMO
Shema električnega razdelilnika E-s

faza: PZI

m 1:50

3

datum: januar 2020

obstoječa PMO
omarica

LEGENDA:
- Vtičnica 250V, 50Hz; (1P+N+Pe) opremljena s ključavico za omejeno posluževanje

94/149

94/149

vp ≈ 96 cm

vp ≈ 96 cm

h=0,4m

- Kabelski izpust 230V, 10A, 50Hz; (1P+N+Pe), za priklop sušilnika za roke

SOS

- Kabelski izpust 230V, 10A, 50Hz; (1P+N+Pe), za priklop SOS centrale
- Vgradna razdelilna omarica
- Izenačitev potencialov
- Nadometni IR senzor prisotnostjo 360° 230V,10A,50Hz; z zakasnitvijo izklopa

kabel NYY-J 5x4 mm2 od PMO do E-s
omarice se vodi za 1. fazo
NADOMETNO do lokacije WCja za
invalide, kjer je potem vgrajana končna
elektro instalacije

112/210

sos

- SOS stikalo
- zunanja sirena z bliskavico

127/191

94/191

su

- enota za javljaje SOS invalidi z zvočnim in svetlobnim alarmom
STENSKO SVETILO KOT NPR. FARO - NASH LED White wall lamp 16W
04

05

06

03

73/50

vp = 142 cm

SVETILKA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

73/51

vp = 135 cm

02
01

12x 19,7/26

148/203

JAŠEK 1
smradotesen pokrov jaška s polnilom
tlaka enakovrednemu tlaku okoli jaška

136/206

75,5/197

11
95

11
betonski tlak
#######
brušen beton
-0,01

E-s sos
f9

f1 S1

109,5

h=0,4m
GIP

115

f1 VS

L
V2

f3
su

JAŠEK 2
smradotesen pokrov jaška
s polnilom tlaka
enakovrednemu tlaku okoli jaška

f6

130/182

55

N0

T0c

06
wc invalidi
######
brušen beton s hidrofobnim premazom
+0,00

sos f1
S1
pripravi se ustrezne profile v MK steni,
ki se jih bo uporabilo v 2. fazi za
montažo umivalnika in pisoarja.

40/30
vp = 147 cm

f4

IR

58
79/187

N0

T0a

119/123

vp = 78 cm

pripravi se ustrezne profile za vrata,
ki se jih bo uporabilo v 2. fazi.
Sedaj se prehod zapre z MK ploščami.

VS
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PZI

1:50

C

C

P1

PMO

kWh
ŠTEVEC ELEKTRIČNE ENERGIJE PO SODO
ZAHTEVAH

H07V-K 10

Varovalčni ločilniki,

L1, L2, L3

16 A

F1

F00

3x H07V-K 1x16 mm2

3x230/400 V, 50 Hz

100 A
F01 - F03

ECU 60x5

NYY-j 5x4mm2
DOVOD

odvodniki prenapetosti -

NA2XY-J 4x70+1,5 mm2

PEN

odjem objekta razdelilnik E-s

Rf 30x3,5 R < 5 ohm
(položen po trasi kabla)

C

povezava projektiranega Rf valjanca s temeljnimi
ozemljili objektov se obdelajo v projektu instalacij

C

C

