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4.2 KAZALO  VSEBINE  NAČRTA  št.: 356/12 

 
 

4.1. Naslovna stran načrta 

4.2. Kazalo vsebine načrta 

4.3. Izjava odgovornega projektanta načrta v PGD – ni potrebno 

 

4.4. Tehnični del 

4.5. Risbe 

1. Elektroinstalacija jakega toka – tloris trakta A 

2. Elektroinstalacija jakega toka – tloris trakta B pritličje 

3. Elektroinstalacija jakega toka – tloris trakta B nadstropje 

4. Elektroinstalacija jakega toka – tloris trakta C  

5. Elektroinstalacija razsvetljave – tloris telovadnice 

6. Elektroinstalacija jakega toka – tloris kotlovnice  

7. Enopolna shema RA -dograditev 

8. Enopolna shema RBP -dograditev 

9. Enopolna shema RBN -dograditev 

10. Enopolna shema RC -dograditev 

11. Enopolna shema RT -dograditev 

12. Enopolna shema RK -dograditev 

13. Enopolna shema RK2  

14. Enopolna shema R-OŽ ogrevanje žlebov 

15. Elektroinstalacija ogrevanja žlebov – tloris streha 
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4.4 Tehnični del 
 
 
 

 
4.4.2. Tehnično poročilo 

 
4.4.3. Tehnični izračuni 

 
             4.4.4. Projektantski popis materiala in del 
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T E H N I Č N I   O P I S 
 
 
a. SPLOŠNO 
 
Za investitorja Občina Podčetrtek je za potrebe predvidene dejavnosti v objektu izdelan načrt elektroinstalacij 
jakega in šibkega toka ter razsvetljave za fazo PZI. Načrt je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in 
standardi.  
 
V sklopu instalacij jakega toka je obdelano napajanje prezračevalnih naprav in preureditev razdelilcev, ki bodo 
napajali razsvetljavo, strojne naprave, malo moč ter tehnološke porabnike.  

V kotlovnici so obdelane elektro instalacije za spremembo sistema ogrevanja na pelete – dodana nova peč. 

Elektroinstalacija razsvetljave obsega splošno in zasilno razsvetljavo v telovadnici.  
 
V sklopu instalacij šibkega toka so obdelane instalacije javljanja požara – dograditev požarne lopute v obstoječi 
sistem javljanja požara. 
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b. TEHNIČNA REŠITEV 
 
b.1 NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Napajaje objekta je obstoječe. 

Zaradi dograditve prezračevanja in spremembe sistema ogrevanja se priključna moč objekta ne bo spremenila. 

Sistem napajanja je TN-C/S, zaščitni ukrep pred udarom električnega toka se izvede z nadtokovno zaščito. Kot 
dopolnilni zaščitni ukrep so predvidena kombinirana zaščitna stikala ali Fi stikala na diferenčni tok 30 mA. 

 
b.2. RAZDELILCI 
 
b.2.1 RAZDELILEC RA, RBP, RBN, RBC, RT 
 
Razdelilci RA, RBP, RBN, RBC, RT so obstoječi in napajajo posamezne trakte šole. 
Zaradi dotrajanosti varovalnih elementov in premalo prostora je potrebno le-te zamenjati z novimi varovalnimi 
elementi. 
 
Razdelilce je potrebno tudi dograditi zaradi napajanja prezračevalnih naprav. 
 
b.2.2 RAZDELILEC RK - kotlovnica 
 
Razdelilec Rk v kotlovnici je obstoječ razdelilec, ki ga je potrebno dograditi z dodatnimi varovalnimi elementi 
zaradi vgradnje novih porabnikov in požarne lopute. 
 
 
b.2.3 RAZDELILEC RK2 - kotlovnica 
 
Razdelilec RK2 v kotlovnici je nov razdelilec nadgradne kovinske izvedbe, ki je namenjen napajanju novega 
sistema ogrevanja na pelete.  
Razdelilec se napaja in obstoječega razdelilca RK s kablom NYM-J 5x6mm2. 
V razdelilcu je vgrajen izklop v sili, ki omogoči izklop porabnikov ogrevanja na pelete, ostali porabniki ostanejo 
pod napetostjo. 
 
 
 
b.3.  ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE 
 
V načrtu elektroinstalacije razsvetljave so predvidene naslednje instalacije: 

- splošna razsvetljava (direktna), 
- varnostna razsvetljava (zasilna in pomožna), 

 
 
 
b.3.1  SPLOŠNA RAZSVETLJAVA 

 
V načrtu je predvidena zamnejva svetilk v telovadnici. 

Predvidene svetilke splošne (direktna in indirektna) razsvetljave  se napajajo z napetostjo na sponkah svetilk 
230V.  

Razsvetljava je izvedena s svetilkami s fluo cevmi. Vse vgrajene svetilke morajo imeti atest za vgradnjo v 
bolniške prostore (svetilke ne smejo povzročati el. magnetnih motenj). 
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Vklapljanje splošne razsvetljave je predvideno centralno s stikali na razdelilni omari. Pri vhodu se prižiga 
razsvetljava s pomočjo IR senzorja. 

Pri izbiri svetilk je upoštevana tudi stopnja zaščite (IP) svetilke glede na posamezne prostore.  

 
 
b.3.2. ZASILNA RAZSVETLJAVA 
 
Zasilna razsvetljava je predvidena nad izhodi in evakuacijski poteh iz telovadnice. Poti proti izhodu iz objekta je 
potrebno označiti s piktogrami. Piktogrami morajo biti osvetljeni minimalno z 12 lx.  

Zasilna razsvetljava je izvedena z namenskimi fluo svetilkami. V primeru izpada napetosti svetijo svetilke zasilne 
razsvetljave 1 uro.  

 

b.3.3. IZRAČUN OSVETLJENOSTI: 
 

Izračun osvetljenosti je opravljen na osnovi  računalniškega programa proizvajalca z upoštevanjem priporočil 
SDR za tovrstne prostore ter zahtev projektne naloge. Poleg zakonskih predpisov so pri izračunu upoštevani 
gabariti posameznih prostorov, faktorji refleksije stropa, sten in tal, ter svetlobno tehnične karakteristike izbranih 
svetilk. 

 
 
b.4.  ELEKTROINSTALACIJA MOČI 
 
Elektroinstalacija je predvidena z vodniki NYM oz. NYM-J odgovarjajočega preseka in števila žil, kar je razvidno 
na priloženih instalacijskih načrtih in enopolnih shemah razdelilca. Instalacijski razvod se polaga v: 

- posebej oblikovane kabelske kanale in jaške, 
- na kabelske police v medstropovju,  
- parapetne kanale, 
- v knauf stene, 
- podometno. 

Sistem napajanja je TN-S, zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izveden z nadtokovno zaščito. Kot 
dopolnilni zaščitni ukrep za porabnike v mokrih prostorih, je predvideno stikalo na diferenčni tok 0,03A.  

 

b.5. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

 
b.5.1. ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM 
 
Zaščita pred neposrednim (direktnim) dotikom preprečuje vsak dotik z deli pod napetostjo električne instalacije.  

 
Zaščita je v obravnavani instalaciji izvedena z: 
− zaščito delov pod napetostjo z izolacijo, 
− zaščito s pregradami in okrovi, 
− dodatna zaščita s FI diferenčnimi stikali oz. kombiniranimi zaščitnimi stikali. 
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b.5.2.  ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM: 
  
Zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zaščita s samodejnim 
odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na  izpostavljenih prevodnih delih  naprav 
nevarna napetost obstajala dalj časa kot to dovoljujejo predpisi. 

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti naslednja temeljna načela: 

a) Vse izpostavljene prevodne dele (ohišja ščitenih naprav, zaščitne kontakte vtičnic, ohišja svetilk, strojev in 
druge kovinske mase) je potrebno vezati z zaščitnim vodnikom z ozemljitveno točko napajalnega sistema. 
Ozemljitvena točka je hkrati tudi nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni deli se morajo povezati 
na isti ozemljitveni sistem. 

b) V vsaki stavbi je potrebna glavna izenačitev potenciala. 

c) Zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v primeru okvare v 
izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopiti napajanje tokokroga v 
predpisanem času. 
 
Zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoči transformatorski postaji in enakomerno razporejenimi 
razdaljami vzdolž NN omrežja zato, da v primeru okvare ostane potencial zaščitnega vodnika čim bliže potencialu 
zemlje. 
 
Da se izpolni zahteva pod točko “c” mora biti izpolnjen naslednji pogoj: 
 
 S aZ I U⋅ ≤ 0  
 
kjer je: 

Zs -impedanca okvarne zanke (Ω), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta  okvare in zaščitni vodnik med 
mestom okvare in energetskim virom 

Uo -nazivna napetost proti zemlji (V) 
Ia  -izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v predpisanem času (A), 
 

Najdaljši dovoljeni odklopni čas naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtičnice, ročne aparate 
razreda I ali aparate, ki se med uporabo premikajo ročno sme biti največ 0.4 sek pri nazivni napetosti 220 V. 

Daljši odklopni čas, ki pa ne sme preseči 5 sek je dovoljen za: 

− napajalne tokokroge 
− končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik na katerega niso 

priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4sek 
− končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik na katerega so 

priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek s pogojem, da obstaja dodatna izenačitev 
potenciala na nivoju razdelilnika.  

Dodatna izenačitev potenciala pa se ne zahteva, če je izpolnjen naslednji pogoj: 

 

 PE
S

R
Z

U
≤

⋅50

0

 

 
kjer pomenijo: 

RPE - upornost zaščitnega vodnika (Ω)  med razdelilnikom in glavnim izenačevanjem    potenciala 
Zs  - impedanca okvarne zanke (Ω) 
Uo - nazivna napetost proti zemlji (V) 
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V kolikor se zahtevani odklopni časi z uporabo nadtokovne zaščite ne morejo izpolniti, je potrebno izvesti dodatno 
izenačevanje potenciala ali diferenčno tokovno zaščito. 
 
Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti električnemu udaru.  
 
 
 
b.6. ELEKTROINSTALACIJA STROJNIH NAPRAV  

 

Predvidijo se ustrezne električne instalacije za potrebe strojnih instalacij, kot sledi: 

• Dovod do razdelilca R-K2 je predviden iz obstoječega razdelilca RK. 

• Npajanje prezračevalnih naprav 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEKTRO PROJEKT d.o.o., 356/12 - PZI  9 

 

b.7.  ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA  

 

 
V sklopu šibkega toka so predvidene naslednje instalacije: 
 

- instalacije sistema za avtomatsko javljanje požara - dograditev, 
 
Vse instalacije šibkega toka so v skladu z veljavnimi predpisi in standardi položene v p/o izvedbi oddaljene vsaj 
20 cm od jakotočnih. Vodniki se polagajo v zaščitne tbx cevi in ustrezne obstoječe šibkotočne kabelske police. 

 

 
 
b.7.1 INSTALACIJE SISTEMA ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA 
 
Opis sistema 
Sistem je sestavljen iz naslednjih osnovnih elementov: požarne centrale, optičnih javljalnikov požara, termičnih 
javljalnikov požara, ročnih javljalnikov požara, vhodno/izhodnih modulov, vzorčnih komor, alarmnih siren.  
 
Predvidena je dograditev osnovnega sistema javljanja požara z elementi za detekcijo požara – dograditev vhodno 
izhodnega modula za zapiranje nove požarne lopute v shrambi 3.. 
 
V primeru alarma požara se izvede krmiljenje: 
 

I.izklop požarnih loput, 
II.prenosa signalov alarma požara in napake. 

 
Centrala tipa stanje požarnih loput in v primeru zaprtja ene od loput sproži požarni alarm z vsemi posledicami. 
Prenos alarmnih signalov in alarmiranje 
Prenos alarmnih signalov (alarm, napaka) je izvedeno preko oddajne enote v požarni centrali na pristojno 
gasilsko brigado. Prenos podatkov deluje na TUS prenosu. Oddajna enota preko modemskega prenosa v skladu 
z veljavnim pravilnikom pošilja naslednje signale: 
- alarm požara,  
- napaka na sistemu. 
 
Na sprejemnem mestu mora biti signal prikazan ločeno in nedvoumno.  

-požarni alarm, 
-napaka na požarnem sistemu, 

 
Napajanje sistema 
Centrala se primarno napaja iz omrežja preko lastnega dovoda 10A, v primeru izpada pa preko rezervnega 
akumulatorskega napajanja. Varovalka je rdeče barve in nedvoumno označena. 
 
Akumulatorji morajo zagotoviti: 
-72 urno normalno delovanje 
-0.5 urno alarmno delovanje 
 
Izbereta se dva svinčena akumulatorja 12V/12Ah, ki zagotavljata rezervno napajanje v primeru izpada omrežne 
napetosti. 
Izvedba inštalacij 
Električna napeljava za sistem avtomatskega javljanja požara je izvedena z naslednjimi kabli: 
-za napajalni del centrale s kablom PPL 3x1,5mm2, izpust (li=1m), 
-za povezave javljalnikov in modulov Iy(St)y 2x2x0.8 mm2, izpust (li=0,5m), 
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b.8.  KONČNE DOLOČBE 
 
Izvajanje del sme opravljati le za to pooblaščena organizacija z ustrezno registracijo. Izvajalec del je dolžan 
pravočasno in podrobno proučiti tehnično dokumentacijo in pravočasno zahtevati pojasnila o morebitnih 
nejasnostih. Pred izvedbo del je potrebno preveriti, če je vgrajena strojna oprema (karakteristike) enaka 
projektirani.  

Po opravljenih delih mora  izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - ateste in  garancijske  liste, ki 
predstavljajo dejansko stanje na  objektu in  predložiti  poročila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti 
zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačevanje potenciala, izolacijske upornosti električne 
instalacije, zaščite pred udarom električnega toka, ozemljitvene upornosti in funkcionalnosti. 
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4 . 4 . 3  T E H N I Č N I  I Z R A Č U N I  Z  R E Z U L T A T I  
 
 
Vsi kabli so dimenzionirani glede na nazivno obremenitev in padec napetosti v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi. 

 Dimenzioniranje in rezultati izračunov so razvidni iz priloženih tabel. Vsi padci napetosti, preseki kablov in 
kratkostične zanke (izklopi varovalnih elementov) so v skladu z veljavni tehničnimi predpisi in standardi. 

Instalirane in konične moči posameznih razdelilcev so razvidne iz enopolnih shem razdelilcev.  

Vsi kabelski vodniki so dimenzionirani glede na nazivni tok porabnika in na padec napetosti v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi. 
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 4 . 4 . 4 .  P O P I S  M A T E R I A L A  I N  D E L   
 
 
 
 
 
 
 
 


