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5.3 Izjava odgovornega projektanta načrta 

 

 

 

Odgovorni projektant načrta  

 

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME  

št. 366/12 

 

 

Borut KALUŢA u.d.g.i. 

 

I Z J A V L J A M, 

 
 
 

1. da je projekt za izvedbo skladen s predpisi, ki veljajo na območju, na katerem se 
bo izvedla nameravana gradnja, 

 
2. da so v projektu za izvedbo rešitve v načrtih medsebojno usklajene, 

 
3. da so bile pri izdelavi projekta za izvedbo upoštevane vse bistvene zahteve in da 

je projekt za izvedbo izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, 
zanesljiva. 

 

 

 
366/12 

Žalec, oktober 2012 
 

  

Borut KALUŢA u.d.g.i., S - 1340 

 
 

…………………………………………..…... 
(osebni ţig, podpis) 
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5.4.1 PROJEKTNA NALOGA 
 

Za objekt »OŠ  PODČETRTEK«, je potrebno izdelati PZI projekt za ogrevanje in 
prezračevanje v naslednjem obsegu 
 
ZAHTEVE: 
 
Ogrevanje objekta: 
1. V kotlarno se vgradi kotel na pelete Q=220kW. Obstoječ oljni kotel, ki je bil 

vgrajen leta 2010, ostane kot rezerva. 
2. v sklopu kotla avtomatsko čiščenje kotla 
3. polnjenje kotla iz zalogovnika z polţem 
4. Obstoječa shramba 1 (34,80m2) se predela v zalogovnik za pelete. 
5. Polnjenje zalogovnika se izvaja preko polnilnih pip 
6. Prostor zalogovnika peletov in obstoječo kotlarno je potrebno obdelati skladno z 

poţarno zasnovo! 
7. V prostor razdelilca in zbiralca se vgradi hranilnik toplotne energije V=4000 l. 
8. Kot rezerva se na obstoječi razdelilec/zbiralec dogradi dodaten priključek, 
9. izvede se hidravlično uravnovešenje ogrevalnega sistema 
10. na vse radiatorje se vgradijo termostatski ventili in termostatske glave za 

uporabo v javnih prostorih. 
11. kalorimetri se vgradijo na vse veje vrtec in dovoda iz kotla 
12. izdelana se dimnik Ø300mm efektivne višine 8m. 
 
Ogrevanje sanitarne vode: 
13. Za ogrevanje tople sanitarne vode se obstoječi grelnik vode V=500 l zamenja s 

kompaktno toplotno črpalko zrak-voda z prigrajenim grelnikom vode V=450l. 
Toplotna črpalka ima vgrajen toplotni izmenjevalec, preko katerega smo vezani na 
ogrevalni sistem. Kadar se objekt ne ogreva, je kotel na pelete izključen in 
ogrevamo toplo sanitarno vodo samo preko toplotne črpalke. 

 
Prezračevanje objekta: 
14. Izvede se invidualno prisilno prezračevanje 13 učilnic 
15. Vgradijo se prezračevalne naprave: 

- z vgrajenimi EC motorji,  
- z toplotnim izmenjevalcem, ki dosega zakonsko določene izkoristke   
- z zaščito pred zmrzaljo – električni predgrelec, ki omogoča nemoteno delovanje 
pri nizkih zunanjih temperaturah 
- na dovodu naj bo vgrajen filter G4 
-v prostor dostopen samo učitelju se vgradi LCD nastavljalnik s tedensko stikalno 
uro,  

16. Prezračevalne naprave bodo nameščene: 
- v traktu A; v garderobi pod stropom (1x), 
- v traktu B; v kabinetih na steni (9x),  
- v traktu C; na hodniku pod stropom (2x) in 1x v prostoru za shranjevanje 
tehničnega orodja. 

17. Na dovodu in odvodu zraka v učilnice se vgradijo dušilci zvoka, 
18. vse prezračevalne naprave je potrebno dodatno gradbeno obdelati z izolacijo in 

mavčno kartonskimi ploščami, da ne presegamo mejne vrednosti ravni hrupa 
40dBa. 
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Odvod kondenza: 
19. od vsake prezračevalne naprave se izvede odvod kondenza, ki bo voden v fekalno 

kanalizacijo preko sifona ali v meteorno kanalizacijo. 
20. kondenz se odvede od toplotne črpalke, voden v fekalno kanalizacijo preko sifona 
21. kondenz odveden iz dimnika se vodi na obstoječo nevtralizacijsko napravo. 
 
 
 

      Naročnik: 
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5.4.2. Tehnično poročilo 
 
SPLOŠNO 
 
Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za ogrevanje in prezračevanje v naslednjem 
obsegu 
 
PRESTAVITEV OBSTOJEČIH INŠTALACIJ 
 
Obstoječe inštalacije prezračevanja v zalogovniku se prestavijo, tako kot je razvidno iz 
tlorisa. 
Kanalizacijski vod pod stropom zalogovnika se zaščiti z konstrukcijo iz mavčnih plošč. 
 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Za ogrevanje tople sanitarne vode se obstoječi grelnik vode V=500 l zamenja s 
kompaktno toplotno črpalko zrak-voda z prigrajenim grelnikom vode V=450l. Uporabijo 
se vse obstoječe vodovodne inštalacije. Na vstopu hladne vode v bojler se vgradi 
impulzni vodomer. 
Toplotna črpalka ima vgrajen toplotni izmenjevalec, preko katerega smo vezani na 
ogrevalni sistem. Kadar se objekt ne ogreva, so kotli na pelete izključeni in ogrevamo 
toplo sanitarno vodo samo preko toplotne črpalke. 
 
Od vsake prezračevalne naprave se izvede odvod kondenza s PE cevjo DN32, ki bo 
vodena v fekalno kanalizacijo preko sifona ali v meteorno kanalizacijo. 
 

OGREVANJE IN HLAJENJE 

KOTLOVNICA 
 
Za ogrevanje objekta je vgrajen litoţelezni kotel Buderus ECOSTREAM GE615 z oljnim 
gorilcem in vso potrebno regulacijo.  
 
V kotlarno se vgradi kotel na pelete Q=220kW in z zalogovnikom V=4000 l. S kotlom 
zagotavljamo toplotno energijo za ogrevalne veje obstoječe šole in vrtca.  
 
Regulacija: 
- Regulacija kotla regulira delovanje peletnega kotla, varovanje kotla, hranilnik toplote.  
 

Osnovni reţim hišnega sistema je 80/60C. 

S kotlom zagotavljamo toplotno energijo za ogrevalne veje obstoječe šole – reţim 

80/60C. 

Vrtec je projektiran na reţim 55/45C. Veji talnega in konvektorskega ogrevanja so 
regulirani s tropotnimi ventili. 
 
Pred kotlovnico se namesti stikalo »IZKLOP V SILI – GORILEC« s katerim zaustavimo 

doziranje peletov in izgorevanje. Odvod toplote poteka nemoteno. 
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KOTEL NA PELETE 
 

V kotlarno bomo vgradili talni jekleni avtomatizirani ogrevalni kotel na pelete kot. npr. 
ETA HACK 200 moči Q=220kW z šamotirano vročo retortno zgorevalno komoro. Kotel 
ima avtomatsko odstranjevanje pepela iz gorilnega prostora s prekucno rešetko (kot 
zvracanja 95°) in iznos v prigrajeno posodo, kjer se pepel komprimira. Vgrajeno je: 
• Avtomatsko čiščenje cevi toplotnega izmenjevalnika 
• Frekvenčno regulirani sesalni ventilator za dimne pline 
• Avtomatsko priţiganje goriva s pomočjo vročega zraka 
• Modulirano zgorevanje v obmocju 30 – 100% nazivne toplotne moči 
• Serijsko vgrajena Lambda sonda omogoca fino regulacijo kolicine zraka, prilagojeno 
kurilnosti in vlaţnosti lesa 
• TÜB- nadzor temperature v letnem zalogovniku sekancev (bunkerju) 
• V kotlu je integrirana elektro omarica z regulacijo, konektorski nacin prikljucevanja z 
mikroprocesorsko regulacijo za: 
• 2 ogrevalni kroga 
• pripravo tople sanitarne vode 
• krmiljenje hranilnika toplote ali 2 sobnih tipal 
• prepoznavanje eksterne toplote preko prostega kontakta 
 

Kotel ima prigrajen set za višanje temperature povratka. 
 
Z kotlom se dobavi avtomatika, ki krmili kotel in celotni transportni sistem vključno z 
polţem v zalogovniku. 
 
V primeru poţara (signal iz AJP) se doziranje ustavi, zapre se varnostni ventil nad 
gorilcem. 
 
Kotel je povezan z razvodom DN65 z hranilnikom toplote.  
 
 
ZALOGOVNIK PELETOV 
 
V prostoru shrambe 1 se izvede zalogovnik lesnih peletov volumna 50m3. Tla iz OSB 
plošč se izdelajo pod naklonom 35-40° proti polţu. Izdelati je potrebno leseno ali 
jekleno podkonstrukcijo. Tla omogočajo drsenje peletov proti polţu. 
Zalogovnik se polni preko štirih polnilnih pip iz INOX-a DN 100 po DIN 14309. Izdelata 
se dva vsipna jaška, preko katerih je moţno ročno polnjenje zalogovnika. Za vstop v 
silos (pri vzdrţevanju) je vgrajena revizijska odprtina. Pred  revizijsko odprtino se 
vgradita U profila v katera so vstavljene deske, ki preprečujejo vsipanje materiala 
direktno na vrata. 
 
V zalogovniku bo nameščen polţ, s katerim transportiramo pelete v kotel. Polţ je 
povezan z avtomatiko transportnega sistema. 



 PROTEUS PROJEKT d.o.o.  

PZI  Stran: 9  

 

HRANILNIK TOPLOTE, RAZTEZNA POSODA 
 
V obstoječ prostor razdelilca/zbiralca se vgradi hranilnik toplote V=4000 l. Lokacija 
razvidna iz tlorisa.  
Nov razvod in mesto navezave na obstoječ sistem sta razvidna iz tlorisa. Cevovodi so 

pobarvani z dvakratnim slojem temeljne barve, primerne za temperature do 150 C. 
Izolirani so s toplotno izolacijo iz kamene volne v plasti 4 ali 5 cm oz penasto izolacijo 
ustrezne debeline, odvisno od debeline cevi, ki se zaščiti z Al-pločevino. Neizolirani deli 
so pobarvani z temperaturno odporno pokrivno barvo.  
Zaradi povečane količine ogrevne vode v sistemu, se pri hranilniku toplote dogradi 
raztezna posoda V=800l/3bar. Pri peletnem kotlu se dogradi raztezna posoda 
V=800l/3bar in varnostni ventil DN25. 
 
HIDRAVLIČNO URAVNOVEŠENJE SISTEMA, VGRADNJA TERMOSTATSKIH 
GLAV 
 
Na obstoječi razdelilec se vgradijo: 

- nastavitveni in merilni ventil konstruiran za montaţo v dovod kot npr.  Danfoss 
ASV-I. Vključuje funkcijo omejevanja pretoka tako, da se lahko nastavi 
zahtevani maksimalni pretok v dviţnem vodu. 

- Balansirni ventili za montaţo v povratni vod, ki vključuje tudi zaporno funkcijo 
in izpustno pipo kot npr. Danfoss ASV-PV, ki vzdrţuje konstantni diferenčni 
tlak skozi dviţni vod oziroma odcep. ASV-PV ima območje za regulacijo 
diferenčnega tlaka  

 
Na vse radiatorje se vgradijo termostatski ventili in termostatske glave za uporabo v 
javnih objektih. 
 
OBSTOJEČA REGULACIJA 
 
Z obstoječo regulacijo reguliramo vse ogrevalne veje, obtočne črpalke in regulacijske 
ventile. Vgrajena je kompaktna regulacijska enota.  
Vsi sistemi so zaprti in varovani po DIN 4751. Regulacija ogrevanja je izvedena  s tipali, 
montiranimi na dovodnih cevovodih v odvisnosti od zunanje temperature.  
 
Na ogrevalni sistem je priključena ustrezna ekspanzijska posoda. Po DIN 4751/2 (l. 
1993) je sistem zavarovan s sledečimi napravami: 
- toplotne dilatacije kompenzira ekspanzijska posoda, 
- povišanje tlaka preprečuje vgrajen varnostni ventil, 

- previsoko temperaturo v kotlu (preko 110 C) preprečuje mejni termostat, ki prepreči 
nadaljnje delovanje kotla, 

- za slučaj pomanjkanja ogrevne vode je vgrajeno omejevalo minimalnega nivoja 
vode, ki prav tako zaustavlja dotok goriva do gorilca. 

 
Kotlarno je potrebno opremiti z vsemi shemami in z ustreznimi napisi oz. označbami.  
 
OBSTOJEČE PREZRAČEVANJE KOTLARNE 
 
Zrak potreben za izgorevanje, se dovaja v kotlovnico skozi obstoječi vratni rešetki JZR-
5 525x325 nameščeni cca. 30cm od tal, in odvaja skozi prezračevalni kanal 
650/350mm. Zagotovljena je prevetritev. Kotlovnica je opremljena z opremo, ki ji 
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zagotavlja zadostno naravno prezračevanje in sicer skladno z določili. Vse rešetke so 
zamreţene s pocinkano mreţo. 
Po osnovni montaţi vseh cevovodov bo opravljen hladni tlačni preizkus inštalacije, nato 
pa še toplotni preizkus in poskusno obratovanje. O uspešno opravljenem preizkusu pa 
izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri preizkusih prisotni odgovorni nadzornik.  
 
Zaključek 
Za vso instalacijo, opremo in armaturo se uporabi material, ki po kvaliteti in dimenziji 
ustreza JUS ali DIN. Instalacijo je potrebno izvesti v skladu s splošno veljavnimi navodili 
in po navodilih proizvajalcev. Pred uporabo in tehničnim pregledom je potrebno izvesti 
dezinfekcijo instalacije in kontrolo kvalitete vode. 
 
KALORIMETRI 
 
Merimo vso proizvedeno energijo v objektu. Kalorimetra se vgradita na: 
- razvod,ki vodi od peletnega kotla do hranilnika toplote in na  
- razvod od kotla na ELKO do hranilnika.  
- na vse veje za potrebe ogrevanja vrtca se vgradijo ultrazvočni kalorimetri. 
 
DIMNIK 
 
Za potrebe peletnega kotla Q=220kW se vgradi ob objektu dimnik premera Ø300mm, 
efektivne višine 8m s strešno kapo in čistilnimi vratci, ki bo fiksiran na objekt. Dimniški 
priključek je dimenzije premera Ø230mm. Vgrajen bo regulator vleka in čistilna vratca. 
Odvod kondenza iz dimnika se vodi v obstoječo nevtralizacijsko napravo. 
 



 PROTEUS PROJEKT d.o.o.  

PZI  Stran: 11  

 

 PREZRAČEVANJE 
 

Izračun prezračevanja je bil izdelan po DIN 1946/2 in 18017 z upoštevanjem lokalnih 
razmer in priporočil iz literature domačih in tujih avtorjev. Prezračevanje stavbe se v 
celoti izvede skladno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 
42/02). Vsi vgrajeni sistemi morajo zadostiti zahtevam Pravilnika o zvočni zaščiti stavb 
Ur. l. RS št. 14/1999 in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 
105/2005. 
 
V objektu se izvede individualno prisilno prezračevanje 13 učilnic. Vgradijo se 
prezračevalne naprave: 

- z vgrajenimi energijsko varčnimi EC motorji,  
- z ploščnim protitočnim izmenjevalcem, ki dosega zakonsko določene izkoristke   
- z zaščito pred zmrzaljo – električni predgrelec, ki omogoča nemoteno delovanje 
pri nizkih zunanjih temperaturah 
- na dovodu in odvodu sta vgrajena filtra G4 
- avtomatski motorni by-pass za nočno pohlajevanje 
-v prostor, dostopen samo učitelju, se vgradi nastavljalnik s tedensko stikalno 
uro. 
- Regulacija omogoča: prosto nastavljive obratovalne stopnje, moţnost priklopa 
in regulacije preko CO2 senzorjev in senzorjev relativne vlage, moţnost 
regulacije preko BUS modula za LON mreţo, nastavitev tedenskega in dnevnega 
programa, opozorilnik za menjavo filtrov, prikaz obratovalnega stanja, motenj in 
opozoril, regulacijo by-passa in predgrelca. 

Ostale lastnosti prezračevalnih naprav so določene še s predpisi SIST prEN 13141-1 in 
SIST prEN 13779. 
 
Prezračevalne naprave bodo nameščene: 

- v traktu A; v garderobi pod stropom (1x), 
- v traktu B; v kabinetih na steni (9x),  
- v traktu C; na hodniku pod stropom (2x) in 1x v prostoru za shranjevanje 
tehničnega orodja. 

 
Predvideno je ustrezno prezračevanje posameznih prostorov glede na njihovo 
namembnost. Sveţ zrak se pozimi predgreva s toploto odvedenega zraka z uporabo 
ploščnih izmenjevalcev. Količina zunanjega zraka je bila določena glede na pričakovano 
zasedenost učilnic. Za dušenje hrupa, ki ga povzročajo ventilatorji v prezračevalnih 
napravah in kanalih, so na dovodnem in odvodnem kanalu vgrajeni dušilniki zvoka. Pri 
izbiri teh je potrebno upoštevati, da so največje zahteve po dušenju zvoka v oktavnem 
območju 250 Hz.  
 
Prezračevalni klimati so vezani na poţarno centralo, iz katere se nazaj na vsako 
napravo vodi signal. V primeru aktivnega signala iz poţarne centrale, se naprava 
avtomatsko izklopi. Ponovni vklop naprav je moţen samo preko ročnega resetiranja 
naprav. 
 
Prezračevalni kanali so jekleni iz pocinkane pločevine izolirani z izolacijo iz sintetičnega 
kavčuka.  

- dovod - izolacija debeline 19 mm, 

- zajem in izpustni zrak – izolacija debeline 32mm 
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5.4.3 TEHNIČNI IZRAČUNI 
 
Poraba goriva pri maximalni obremenitvi peletnega kotla  Q=220kW : 

 
Povprečna kalorična vrednost goriva: Hu= 3200 kW/nm3 
 
Povprečni izkoristek kotla:  η=91%. 
 
Povprečna poraba Q=220kW v 24h: 
 

dan/nm 1.81
0.91*3200

220
*24

η*H

Q
*24B 3

u

max   

 
Zalogovnik dimenzij 8,5 x 4,1m efektivne višine 2,2 m, V=30m3 zadostuje pri 
maksimalni obremenitvi gorilca na pelete za 16 dnevno porabo. 

 

Letna poraba goriva (pred sanacijo fasade in pred zamenjavo stavbnega pohištva) 
 
Porabljeno olje/leto= 43486 l 
Kurilna vrednost kurilnega olja=10kWh/l 
Poraba energije =442.336MWh 
 
Izračunana poraba energije po sanaciji  
vir: Razširjen energetski pregled; ENVIRODUAL d.o.o., št. projekta: 063-2012, 

oktober 2012 
Poraba energije= 183.127 MWh 
 
Povprečna kalorična vrednost goriva (peleti): Hu= 3200 kW/nm3 
 

leto/nm 62,88
0.91*3200

kWh 183127

η*H

energije poraba predvidena
B 3

Ku

L   

 
Št. polnjen silosa/leto= 2,09 

 

Prezračevanje kotlovnice po VKF 
 
Skupna potrebna površina dovodnih in odvodnih rešetk: 
 
A0+A1=k*P=10,3*200=0,206m2 

Vgrajeno A0+A1=0,56m2 
 
Obstoječa zaščitna rešetka za dovod zraka: 
 
525x325mm  kos 2; Aef=0,34m2 
 
Obstoječa rešetka za odvod zraka: 
 
Rešetka 0,65x0,35 kos 1 ; Aef=0,22m2; 
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- dimenzioniranje raztezne posode  
 
Obstoječi sistem ima vgrajeno raztezno posodo V=1000 l. 
 
 
Količina vode v sistemu se poveča za 4500 l (hranilnik+voda v dodatnem razvodu) 
 

lVsist 4500  

 

Diletacija vode V: 
 

lkVV sist 55,1610359,04500   

 
k  - koeficient diletacije 
 
Koristni volumen Vk: 
 

llVV kk 86,19355,1612.12.1   

Celotni volumen posode Vcel: 
 

l
barbar

l

pp

Vp
V

predt

k

cel 49,596
7,24

86,193)13(

)1()1(

)1(

max

max 








  

 
pmax - tlak pri katerem začne odpirati varnostni ventil 
ppredt - predtlak zraka v razstezni posodi 
 

barbarbarpp

barbarbarHp

inštpredt

stinšt

7,12.05,12.0

5,13,02,13.0




 

 

Hst - statična višina (12,0mVS1,2bar) 
 
Izberemo raztezno posodo V=800 l/3bar, ki se vgradi pri kotlu na pelete in raztezno 
posodo V=800 l/3bar, ki se vgradi pri hranilniku toplote. 
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5.4.4 POPIS MATERIALA IN DEL 
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5.5 Risbe 

 
 

1. Tloris kleti         M 1:50 
2. Prerez zalogovnika, shema peletnega kotla     M 1:50; 1:% 
3. Shema ogrevalnega sistema       M 1:% 
4. TRAKT C – tloris pritličja       M 1:50 
5. TRAKT C – tloris nadstropja       M 1:50 
6. Prezračevanje - Tloris kotlarne      M 1:50 
7. Prezračevanje - TRAKT A - Tloris pritličja     M 1:50 
8. Prezračevanje – TRAKT B – Tloris pritličja     M 1:50 
9. Prezračevanje – TRAKT B – Tloris nadstropja    M 1:50 
10. Prezračevanje – TRAKT B – prerez A-A, prerez C-C   M 1:50 
11. Prezračevanje – TRAKT B – prerez B-B, prerez D-D   M 1:50 
12. Prezračevanje – TRAKT C – Tloris pritličja     M 1:50 
13. Prezračevanje – TRAKT C – prerez A-A     M 1:50 
 




