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4. NASLOVNA STRAN NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ
IN STROJNE OPREME
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

PRIZIDAVA OBJEKTA

kratek opis gradnje

Prizidava dvigala in rekonstrukcija obstoječega objekta v mansardi

vrste gradnje

novogradnja - prizidava
rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

PZI

številka projekta

19-BS0203

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta

NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

številka načrta

219218

datum izdelave

APRIL 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega
inženirja
identifikacijska številka
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

JOŽE KOBE, inž. str.
IZS S-9016

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe)

Biro smer – projektiranje - Željko Siročič s.p.

naslov

CESTA 9. MAJA 1, 8330 METLIKA

vodja projekta

ŽELJKO SIROČIČ, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka
podpis vodje projekta

IZS G-0835

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projektanta

ŽELJKO SIROČIČ
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4.1

TEHNIČNO POROČILO Z IZRAČUNI

4.1.1 VODOVOD, KANALIZACIJA
1. SPLOŠNO
Na osnovi arhitektonskih podlog in skladno z zahtevami investitorja je izdelan projekt za izvedbo
vodovoda in kanalizacije za poslovni objekt. Projekt je izdelan skladno s tehničnimi predpisi in
normativi.
2. VODOVOD
Voda je v objekt pripeljana iz javnega vodovoda preko obstoječega vodomernega jaška. Novi objekt je
priključen na obstoječi razvod vode v kotlovnici ZD Metlika. Priključna cev je PE d25 in se ne spreminja.
Sanitarije in sanitarni elementi so obstoječi, priključeni na obstoječi hišni sistem hladne in tople vode.
Sanitarne armature se pregleda in po potrebi zamenja.
Vsi novi razvodi tople in hladne vode v stavbi bodo iz plastičnih cevi za pitno vodo Uponor ali podobne.
Glavni horizontalni razvod za hladno in toplo vodo je v zidu. Vse cevi hladne in tople vode se toplotno
izolira s cevno izolacijo 9 mm. Dimenzije cevi so izbrane z upoštevanjem faktorja istočasnosti po
priporočilih DVGW za hitrosti 1-1,5 m/s in min. iztočni tlak 0,5 bar. Pred vsakim delovnim organom je
zaporni, kotni ali podometni ventil. Pri pripravi tople vode so na vseh vodih zaporni organi. V slučaju
okvar se tako na vseh mestih nemoteno napaka odpravi. Protipovratnim učinkom se vodovodni sistem
varuje z nepovratnim ventilom.
Priprava tople vode bo z obstoječim el. bojlerjem ki je nameščen v sanitarijah in novim el. bojlerjem pod
pomivalnim koritom. Bojler in vsa armatura je predvidena za nazivni tlak NP 10 bar. Varovanje bojlerja je
z varnostnim ventilom na tlak 6 bar.
Ogrevanje sanitarne vode je potrebno 1 x tedensko dvigniti na 60 C (preprečevanje legionele).
V sistemu je potrebno zagotavljati ustrezno temperaturo vode: na iztoku iz grelca 60°C, na izlivki pa
mora v največ 1 minuti točenja topla voda doseči 50°C (bolje 55°C) Temperatura hladne vode ne sme
presegati 20°C. Poskušamo odstraniti mrtve rokave oziroma zagotoviti redno točenje vode. Redno je
potrebno spirati tuše in izlivke, ki se ne uporabljajo (tedensko spiranje po nekaj minut). Potreben je
nadzor in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode oziroma mikrobiološko in fizikalno-kemijsko
ustrezne vode v napravah, kjer se uporablja voda. Potrebno je preprečevati korozijo in se izogibati
materialom, ki so ugodni za bivanje in razrast legionel. Zagotoviti je potrebno čiščenje in izvesti klorni
šok po posegih v vodovodni sistem.
3. KANALIZACIJA
Odpadne vode iz novih elementov so speljane v obstoječe vertikale in revizijska jaške. Obstoječe
kanalizacijske cevi je potrebno pregledati z kamero in po potrebi zamenjati.
Dimenzioniranje odtočne kanalizacije je izdelano z ozirom na priključno odtočno cev sanitarnega
elementa in obremenitveno vrednost iz tabel po DIN 1986.
Dimenzije so izbrane na podlagi zgornjih ugotovitev tako, da se ne približajo robnim pogojem.
Vsa nove kanalizacijska cevi se v celoti izvede PVC odtočnih cevi s fazonskimi kosi - tesnjene z gumi
obročki, vključno tudi odduhi. Dimenzije cevi so izbrane po normah, enako tudi padci. Pri montaži je
obvezno upoštevati navodila proizvajalca.
Padci pri polaganju horizontalnih kanalizacijskih vodov:
DN cevi
50
75
110
3
2,5
2
Min. padec 
Max. pretok l/s
0,5
1,5
4

125
1,5
6,2

160
1,2
10,6
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4. SANITARNI ELEMENTI IN ARMATURE
Vsi sanitarni elementi in armature so predvideni standardni in jih izbere investitor glede na trenutno
ponudbo.
5. ZAKLJUČEK
Po končani montaži in vezavi vseh naprav je potrebno izvesti tlačni preizkus vodovodne instalacije v
objektu na tlak 10 bar. Ta preizkus se vrši brez sanitarnih armatur, ker imajo nazivni tlak 5 bar. Po
uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se celotni sistem dezinficira. Nastavi se temperatura sanitarne
tople vode in vse ostale parametre, ki so neobhodni za normalno funkcijo sistema.
Pri izvedbi tlačnega preizkusa upoštevati navodila proizvajalcev cevi ter nadzornega organa investitorja,
ki preizkus tudi prevzame. O tlačnem preizkusu mora izvajalec narediti zapisnik, ki ga podpiše nadzorni
organ.
Na kanalizaciji se izvede preizkus tesnosti tako, da se do vrha napolni z vodo. Poleg tega se preizkusi,
da vsak priključek in vsi zbirni vodi normalno odvajajo vodo. Po uspešno opravljenih preizkusih se lahko
zazida jaške in utore.
6. POŽARNA ZAŠČITA
V smislu požarne zaščite je so po objektih nameščeni gasilni aparati na prah ABC 9EG.
Vsi prehodi oz. preboji skozi požarne sektorje morajo biti protipožarno zatesnjeni z negorljivim gradbenim
materialom.
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4.1.2 OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, HLAJENJE
OGREVANJE
1.SPLOŠNO
Na osnovi dane arh. podloge je izdelan projekt centralnega ogrevanja za poslovni objekt. Projekt je
izdelan po veljavnih predpisih DIN 4701. Za izračun transmisijskih izgub je vzeta minimalna temperatura 13°C. Objekt je prostostoječ in v normalno vetrovni legi. Ob upoštevanju 10% izgub v cevnem razvodu
znašajo transmisijske izgube celotnega obravnavanega objekta 19,8 kW. Pritlični del in sanitarije v
mansardi že imajo izvedeno ogrevanje
2. KOTLOVNICA
Kotlovnica je nameščena v sosednjem objektu in ni predmet tega projekta. Vgrajen je toplovodni kotel, ki
bo zadoščal za pokrivanje toplotnih izgub obstoječih objektov in obravnavanega objekta, ki je delno že
ogrevan, za mansardo je puščen toplovodni priključek..
Toplovod iz obstoječe kotlovnice do objekta je vkopan min. 1,2 m v zemljo. Za kompenzacijo raztezkov
ogrevnega medija, je vgrajena membranska raztezna posoda prostornine 30 litrov s predtlakom 1 bar. Za
varovanje sistema pred povišanjem tlaka v sekundarnem sistemu, pa je vgrajen varnostni ventil, ki se
aktivira, če tlak naraste nad 2,5 bara.
3. CEVNA NAPELJAVA
Cevi za ogrevanje prostorov so iz obstoječega toplovoda in razdelilca v garaži vodene ob steni v
mansardo in nato v tlaku do radiatorjev. V mansardi je v tlaku puščen odcep za nove prostore. Cevi bodo
bakrene oplaščene (WICU ali podobne) ali UPONOR SDR 6 (PN 20), mehansko ojačane z integriranim
aluminijevem ovojem, za radiatorski razvod. Cevi so izolirane z cevno izolacijo 13 in 19 mm. V vetrolovu
je predvideno el. talno ogrevanje.
Ogrevanje prostorov bo radiatorji VOGEL&NOOT ali podobnimi. Radiatorji bodo lokalno odzračevani. Na
radiatorjih bodo montirani termostatski ventili, kateri bodo preprečevali pregrevanje prostorov. Poleg tega
ima objekt regulacijo temperature za vodenje črpalke. Sistem toplovoda za ogrevanje je 55/45 °C.
Za regulacijo temperature ogrevne vode v sistemu ogrevanja je predvidena regulacijska proga na
razdelilcu. Temperatura ogrevne vode na sekundarnem delu izmenjevalca toplote je vodena po zunanji
temperaturi s korekcijo prostorske temperature, ki jo omogočata prostorska tipala s korektorjem
temperature v prostoru in radiatorski termostatski ventili..
Izbira radiatorjev in seval je razvidna iz tabele: SESTAV POTREBNIH TOPLOT.
PRIZIDAVA OBJEKTA - MANSARDA
SESTAV POTREBNE TOPLOTNE MOČI (RADIATORJI 55/45*C)
PROJEKTNA TEMPERATURA -13*C

Št.

Oznaka prostora

Tem.

Vsebina

Top.mo
č

*C

m3

W

W/m
3

W/čle
n

*
VEČNAM.
1 PROSTOR, DEPO

20

231

2809

12

0,96

*

VRSTA :vogell-noot

*
*

22KV

VNESENA
MOČ
v
v
ogrev. ceveh

600
2927 2*1000+1200
ZDRUŽENO S
67 PROSTOROM 1

2810

3100

64

80

2 GARDEROBA

20

24

64

3

0,96

3 PISARNA

20

65

727

11

0,96

758 1000

728

810

4 PISARNA

20

78

1223

16

0,96

1275 2*800

1224

1350
5340
W
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Po končani montaži je potrebno izvesti tlačni preizkus z nadtlakom 5 bar (brez ekspanzijske posode) in
izvesti poizkusno kurjenje. Po preizkusnem kurjenju je potrebno uregulirati vse armature in usposobiti
sistem do popolne funkcionalnosti.
PREZRAČEVANJE
Prostori se prezračujejo naravno z odpiranjem oken in vrat ter mehansko z dovodom in odvodom zraka.
Sanitarije v mansardi prezračujemo centralno z odvodom zraka. Cevni ventilator je nameščen v
podstrešju in sesa zrak preko prehodnih rešetk v vratih, prezračevalnih ventilov in pločevinastega kanala
na prosto. Količina odvedenega zraka predstavlja 6-8 kratno izmenjavo zraka v prostoru. Ventilator mora
imeti protipovratno loputo in časovno nastavljivo delovanje. Priklopno stikalo se namesti v prostoru pri
stikalih za luči.
Večnamenski prostor prezračujemo naravno in lokalno z odvodom zraka. Prostor se uporablja občasno.
Zrak odvajamo po potrebi mehansko z cevnim ventilatorjem, ki je nameščen pod stropom in sesa zrak
preko prezračevalnih rešetk in pločevinastega kanala na prosto. Količina odvedenega zraka je od 300 do
1200 m3/h, kar predstavlja 1 do 6 kratno izmenjavo zraka v prostoru. Ventilator se vklaplja po potrebi, s 3
stopenjskim stikalom v prostoru.
Kanali za dovod in odvod zraka naj se izdelajo iz pocinkane pločevine d = 0.7 mm za kanale s stranico
manjšo od a = 500 mm, d = 0,9 mm za kanale s stranico večjo od a = 500 mm in manjšo od a = 1000 mm
in d = 1.13 mm za kanale s stranico večjo od a = 1000 mm.
Kanali morajo biti izvedeni v razredu tesnosti II po DIN 24194. V tej tesnosti se izvedejo tudi kanali
3
2
svežega zraka. Pri kanalih razreda tesnosti III so dopustne izgube 0,8 x 10- m3 / (s x m ) pri tlaku 1000
3
2
Pa. Pri kanalih razreda tesnosti II so dopustne izgube 1,32 x 10- m3 / (s x m ) pri tlaku 400 Pa.
Med montažo se kanali ne smejo umazati in se morajo po delu vsakodnevno zapirati, tako da pred
uporabo ni potrebno dodatno čiščenje.
V vse kanale je potrebno vgraditi zrakotesne odprtine za čiščenje in kontrolo kanalov vsakih 3m ravnega
kanala, pri odcepih, kolenih, zajemih in izpuhih.
Vse kanale je potrebno opremiti z regulacijskimi žaluzijami, z njimi bodo opremljeni tudi vsi dovodni in
odvodni elementi.
Po končani montaži se izvede preizkusni pogon, nastavitve in regulacijo ter meritve in izdelati poročilo.
Izvajalec mora dostaviti investitorju vse ateste in navodila za obratovanje in vzdrževanje.
Vsi sistemi morajo biti dobavljeni z ustreznimi certifikati. Po končani montaži jih mora preizkusiti
pooblaščena organizacija in o tem izdati ustrezno potrdilo. Z zgoraj navedenimi sistemi lahko upravlja le
usposobljena in pooblaščena oseba po navodilih dobavitelja opreme.

HLAJENJE
Za pohlajevanje zraka poleti in dogretje pozimi se za pisarni in večnamenski prostor vgradi toplotna
črpalka - hladilno grelni split sistemi TOSHIBA HYBRID INVERTER (ali podobna). Vgrajena bo zunanja
enota inverterske izvedba z tremi notranjimi enotami. Notranje enote bodo nameščene v stropu in steni,
zunanja enota pa bo nameščena ob zunanji steni. Zunanja in notranje enote bodo spojeni z bakrenimi
cevemi za plinasto in tekočo fazo in z ustrezno kabelsko povezavo. Max. dolžina priključnih cevi je 25 m.
Odtoki kondenza iz zunanje in notranjih enot naj se izvede z bakreno cevjo 22 x 1, zaščiteno s PVC.
Odtok kondenza se priključijo na kanalizacijo preko sifona s kroglično zaporo. Speljani naj bodo v najbližji
odtok.

Odgovorni projektant:
Jože Kobe, inž.stroj.
Novo mesto, april 2019
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE

Objekt:
Investitor:
Ulica, naselje:
Kraj:
Katastrska(e) občina(e):
Parcelna(e) številka(e):
Namembnost
(stanovanjska,
poslovna,…):
Etažnost (klet, pritličje,
etaža, mansarda…):

PRIZIDAVA OBJEKTA
ZD METLIKA
CBE 71
8330 METLIKA
k.o. METLIKA
št. parcele: 76/1, 4283, 4282, 76/3
Poslovna
Pritličje, mansarda

Celotna zunanja površina stavbe A (m2)
(samo za klimatizirane stavbe)
3
Prezračevalna / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m )
-1
Prezračevalni faktor f0=A/Vp (m )
2
Neto uporabna površina stavbe Au (m )
(samo za klimatizirane stavbe)

A=

Predvideno število ljudi v prezračevalnem/klimatiziranem delu stavbe

N = __4____ljudi

Tip naprave

RUCK EM 250

Skupaj:

Σ =200

0,16

Σ =0,16

m2

Vp =
f0=A/Vp =
Au =

Projektirane naprave in sistemi – raba energije
Električna energija
Prezračevalna
Priključna moč
Predvideni letni
prostornina
(kW)
čas delovanja
(m3)
(h)

200

/

500

3

m
-1
m
2
m

Predvidena
letna
raba
električne
energije
(kWh/a)
80

Σ =80
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Tip naprave

Skupaj

Priključna moč
prenosnika toplote
(kW)
Grelnik
Hladilnik

Σ =0,1

Toplota in hlad
Predvideni letni čas
obratovanja prenosnika
toplote (h)
Grelnik
Hladilnik

Σ =/

Σ 200

Projektna skupna količina
zraka
RUCK EM 250

Vtočni zrak (m3/h)

Skupaj

Σ=

Σ =/

Odtočni zrak (m3/h)
Občasna uporaba 300-1200

Σ = 300-1200

Predvidena izmenjava zraka n (h-1) v prostornini Vp
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote η
Tip naprave
Tip naprave
Tip naprave
Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav
Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne
stavbe

Projektivno
podjetje:
Ident. št.:
Št. projekta:
Kraj:

Predvidena letna
raba energije
(kWh/a)
Toplota
Hlad

TECO d.o.o.
Dolž, Lipnica 8, Novo mesto
IZS 1029
219218
NOVO MESTO

Odgovorni
projektant:
Ident. št.:
Podpis:
Datum:

N = ____1 - 6__ h-1
η = ___________ %
η = ___________ %
η = ___________ %
Q = ____0,16_ kW
Q = ____ 80__ kWh/a

JOŽE KOBE, inž.stroj.
S-9016
april 2019
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4.2

SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV IN
STANDARDOV

TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI
-

Gradbeni zakon ( GZ, Ur. l. RS št. 61/17)
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur. l. RS št. 61/17)
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS št.
36/18)
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS št. 61/17)
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ( Ur. l. RS 52/10)
DIN 4701 - izračun toplotnih izgub
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb ( Ur. l. RS 42/02)
Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št. 96/04)
DIN 1986 - standardi za kanalizacijo
DIN 1988 - standardi za naprave pitne vode
Dimenzioniranje vodovodne instalacije ( DVGW, Reknagel )
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. L. RS št. 89/99)
Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS 41/04) z dopolnitvami (Ur. l. RS št. 17/06, Ur. l. RS št. 20/06, 39/06)
DIN standardi za cevi, armaturo in drugo opremo
Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/1999)
Tehnični pravilniki in odloki javnem vodovodu
Tehnični pravilniki in odloki o javni kanalizaciji

PREDPISI VARSTVA PRI DELU
-

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01, 20/04)

POŽARNO VARSTVENI PREDPISI
-

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 71/93, 87/01, 110/02, 105/06, 3/07)
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 31/04, 10/05, 38/05, 14/07)
Pravilnik spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS št. 83/05)

9

PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o. DOLŽ, LIPNICA 8, 8000 NOVO MESTO, SLO,  +386-7-3080-180, fax. +386- 7-3080-181, GSM +386-41-637-904

4.3

POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na
podlagi PZI popisa, zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme.

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
4.3.

VODOVOD, KANALIZACIJA, OGREVANJE,
PREZRAČEVANJE, HLAJENJE

_______________________________________________________________________________
SKUPAJ
12.000,00 €
_______________________________________________________________________________
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Investitor: ZD METLIKA
CBE 71, 8330 METLIKA
Objekt:

PRIZIDAVA OBJEKTA

PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS DEL
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ

5.1.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

5.2.

OGREVANJE

5.3.

PREZRAČEVANJE

5.4.

HLAJENJE

5.5.

SKUPNE TOČKE
STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ:
DDV
SKUPAJ v EUR:

5.1. VODOVOD IN KANALIZACIJA
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela,
potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali
tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo
in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in
vrtanje zidov, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do
popolne funkcionalnosti.

Sanitarno keramiko izbere investitor!
enota

količina cena/kos

cena

1. Armatura za enodelno pomivalno korito sestoječa iz:
kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije
DN 15 s premičnim izpustom
kromiranega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in
držalom
PVC sifona DN 40/50 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
skupaj s priključkom za odtok
enodelne PVC odtočne garniture DN 40
dveh regulacijskih ventilov DN 15 z rozetama in veznima
cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi
14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
kompl.

1

kompl.

1

m

10

kom

1

kom

1

kos

1

m
m
m

28
5
4

2. Enodelno pomivalno inox korito 500x950
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
(če ni dobavljeno pri opremi !)

3. Vodovodne cevi iz umetne mase dobavljena v kolutu (do
prmera DN 20) ali palicah, tip Alumplast ali podobne,
tovarniško toplotno predizolirana (hladna voda 9 mm, topla
voda 13 mm) - sistem Thermopipe (ali druga ustrezna)
vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in montažnim
materialom
AL 14/18 (DN 15)
4. Kroglični navojni ventil z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom
DN 15
5. Zidna pipa z nastavkom za gumi cev
DN 15
6. Električni bojler, V = 5 l, podumivalniške izvedbe, moč el.
grelca je 2000 W, proizvod GORENJE ali podoben, skupaj s
varnostno skupino in potrebnim tesnilnim in montažnim
materialom

7. PP ali PE brezšumna odtočna cev za horizontalno ali
vertikalno montažo komplet z vsemi fazoni in spojnim
materialom (vključno s temeljno kanalizacijo)
Ø 32
Ø 50
Ø 110

VODOVOD, KANALIZACIJA
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8. Sifon z kroglično zaporo za priključitev odtokov kondenza iz
split sistema

9. Plastične PE cevi s fazonskimi kosi in gumi tesnili za
vertikalni odvod zraka – odduh, skupaj z toplotno izolacijo,
priključno gibljivo cev in strešni prezračevalni nastavek z
obrobami (1 kom), dimenzije:
Ø 110
Strešni nastavek (tip nastavka uskladiti z arhitektom in
krovcem!):
Ø 110
10. Gasilni aparat na suhi prah komplet z nastavkom za
pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
tip ABC 9EG

kom

3

m

2

kom

1

kom

1

kom

2

m

5

komp

1

komp

1

ocena

1

11. Priključitev vodovoda in kanalizacije na obstoječe
priključke, skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi, fitingi,
spojnimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom

12. Izseki tlakov in sten za kanalizacijske in vodovodne cev,
skupaj z ustreznim zaklučkom odprtin

13. Praznenje in polnenje vodovodnega sistema, prevezave za
zagotavljanje vode v neobravnavanih delih objekta

14. Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba
dezinfekcije in bakteriološke analize

15. Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja,
uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi
preboji, gradbeni odri, …

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA:

VODOVOD, KANALIZACIJA
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5.2. OGREVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela,
potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le
ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki
vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB
plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne
funkcionalnosti.

enota

količina

kom
kom
kom

2
2
1
5

m
m
m

60
2
5

m
m
m

60
2
5

kom

2

kom

2

komp.

1

komp.

1

cena/kos

cena

1. Radiatorski grelniki iz jeklene pločevine s stranskim priključkom,
proizvod Vogel&noot ali podobni, skupaj s vgrajenim radiatorskim
ventilom s termostatsko glavo z ustreznim adapterjem, kotnim
radiatorskim priključkom, konzolami ter odzračevalnim ventilom

tip 22KV-600, dolžine 800
tip 22KV-600, dolžine 1000
tip 22KV-600, dolžine 1200
SKUPAJ RADIATORJEV:
2. Bakrena cev po DIN 1786 za lotane spoje za centralno ogrevanje
in hlajenje ali cevi Aluplast, mehansko ojačane z integriranim
aluminijevem ovojem, za radiatorski razvod, vključno s fitingi,
prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, tesnilnim in
obešalnim materialom
DN 15
DN 20
DN 25
3. Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, skupaj z
lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur, s sledečimi
debelinami izolacije do DN20-13mm, DN25÷DN40-19mm,
DN50÷DN80-32mm, DN100 in več – 50mm
za cevi
DN 15
DN 20
DN 25
4. Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim
materialom
DN 25
5. Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo,
vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
DN 15
6. Polnjenje, praznenje sistema in izvedba tlačnega preizkusa,
uregulacija sistema

7. Drobni montažni material, rozete, razne napisne tablice ipd.

OGREVANJE

1

8. Električno talno ogrevanje - grelna preproga Danfoss ali
podobna, za vgradnjo v cementno lepilo neposredno pred
polaganjem keramike, komplet z digitalnim časovnim talnim in
zračnim termostatom, potrebno povezavo grelnih mrež s
termostatom, skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom,
montažo in dobavo
5 m2

komp.

1

komp.

1

komp.

1

9. Pregled obstoječega regulacijskega sklopa ogrevanja
(črpalka, mešalni ventil) v garaži, po potrebi sanirati

10. Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in
zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi preboji, gradbeni
odri, …

SKUPAJ OGREVANJE:

OGREVANJE

2

5.3. PREZRAČEVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela,
potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov,
le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in
montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje
zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do
popolne funkcionalnosti.

enota

količina

kom

1

kom

1

kom
kom

4
4

kom

1

kg

125

kg

2

cena/kos

cena

1. Cevni odvodni ventilator (odvod iz obstoječih sanitarij-če
ni izvedeno), kompletno z nosilno konstrukcijo, elastičnimi
priključki in pritrdilnim materialom, obrobami, petstopenjskim
stikalom, električno povezavo, proizvajalca VORTICE ali
enakovredni, dobava in montaža
Q=270m3/h,
dp=100 Pa
Pel=75W/230V/0,25A
ustreza tip: LINEO 160 VO ali podoben

2. Cevni odvodni ventilator (odvod večnam. prostor),
kompletno z nosilno konstrukcijo, elastičnimi priključki in
pritrdilnim materialom, obrobami, tristopenjskim stikalom,
električno povezavo, dobava in montaža
Q=300-1200 m3/h,
dp=200 Pa
Pel=160W/230V/0,8A
Ustreza RUCK EM 250 E2M ali enakovredni

3. Prezračevalni ventili in rešetke za vgradnjo v kanal vključno s
pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Hidria Godovič ali
drugi enakovredni tip:
PV-1-100 (Ø100 )
JR-3/2-G 425x225
4. Fasadna zaščitna samodvižna rešetka, barvana v barvi po
izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
300x300
5. Dobava in montaža kanalov izdelanih iz jeklene pocinkane
pločevine, standardne debeline po DIN 1946 kompletno s
fazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami, ojačitvami,
regulacijskimi loputami, prirobnicami, revizijskimi odprtinami,
tesnilnim in spojnim materialom
Kanali se izdelajo po DIN24190 do DIN24194 - razred II.

6. Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov
na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba
predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega
objemke s podlogo iz sintetične gume, 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

PREZRAČEVANJE

1

7. Odvodna cev s fazonskimi kosi in gumi tesnili za vertikalni
odvod zraka, skupaj z toplotno izolacijo, zaključeno s fajfoin
strešni prezračevalni nastavek z obrobami (1 kom), dimenzije:
Ø 160
Strešne obrobe (tip uskladiti z arhitektom in krovcem!):
Ø 160

m

2

kom

1

kompl.
kompl.

4
1

kompl.

1

8. Preboji skozi stene za prezračevalne kanale in cevi, skupaj z
ustreznim zaklučkom odprtin
 125
 200
9. Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija
in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi preboji, gradbeni
odri, …

SKUPAJ PREZRAČEVANJE:

PREZRAČEVANJE

2

5.4. HLAJENJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska
dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih
vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo
z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje,
prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri,
usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.

enota

količina

kos

1

kos

2

kos

1

kos

3

cena/kos

cena

1. Zunanja hladilno grelna enota, toplotna črpalka Inverter Multisplit sistem (razred A), sestoječa iz:
pločevinasto ohišje, dvojni rotacijski batni kompresor,
zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem,
možnost priključitve treh notranjih enot, freonska
instalacija - naprava mora omogočati oddaljenost med
zun. in notranjo enoto do 25 m, termostatiski ventili,
varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, skupaj z dobavo
in montažo.
TOSHIBA ali podoben
Medij: R410A
Qh= 10 kW
Qg= 12 kW
Pel= 2,92 kW (240 V)
Temperatura zuanjega zraka: ogrevanje-hlajenje:
20÷+43°C

2. Notraja hladilno grelna enota za stensko montažo vidna, sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z
elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno
ohišje z zajemno in vpihovalno režo, skupaj z dobavo in
montažo.
Qh= 2,5 kW
Qg= 3,5 kW
U= 230 V

3. Notraja hladilno grelna enota za stropno montažo,
sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z
elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno
ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko, skupaj z dobavo
in montažo.
Qh= 5,5 kW
Qg= 6,5 kW
U= 230 V

4. Krmilna avtomatika hladilne enote - daljinski upravljalec
brezžična povezava, komplet z drobnim pritrdilnim
materialom, skupaj z dobavo in montažo

5. Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja FREON, po ANSI, komplet z parozaporno izolacijo
(negoriljivost - klasa B1), skupaj z dobavo in montažo
HLAJENJE

1

Cu Ø1/4"
Cu Ø3/8"
Cu Ø1/2"
6. Bakrena brezšivna cev v palicah (L= 5 m) za odvod
kondenza, po SIST EN 1057, komplet s fazonskimi kosi
(loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za trdo lotanje
in izolacijo
Cu 22×1

m
m
m

25
25
25

m

10

kos

1

komp

1

m

40

kompl

1

7. Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A,
komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom

8. Nosilci - konzola zunanje enote

9. Kabel 4 x 1,5 mm za povezavo med enotami

10. Zagon sistema s poskusnim delovanjem

SKUPAJ HLAJENJE:

HLAJENJE

2

5.5. SKUPNE TOČKE

enota

količina

komp.

1

komp.

1

komp.

1

komp.

1

cena/kos

cena

1. Nadzor izvedbe strojnih inštalacij

2. Izdelava PID dokumentacije v 3 izvodih, v obsegu kot
ga zajema PZI dokumentacija.

3. Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk
(obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi
nadzornik)

4. Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni
stroški do gradbišča (lokacija gradbišča Metlika)
pripravljalna in zaključna dela.

SKUPAJ:

SKUPNE TOČKE

1

ODVOD ZRAKA IZ PROSTORA

!

