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 5 . 2   K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R T A  S T R O J N I H  I N Š T A L A C I J  I N  

S T R O J N E  O P R E M E  š t .  1 9  0 1  2 6 - P Z I  
 
1. Naslovna stran načrta 
2. Kazalo vsebine načrta 

3. Tehnični del 
Tehnično poročilo 
Izračuni 
Popis materiala in del 

4. Risbe: 
        
 
Ogrevanje: 
 
OG-1  Tloris 5. nadstropje – ogrevanje 
OG-2  Shema dvižnih vodov – ogrevanje 
 
Vodovod, kanalizacija: 
 
VOKAHL-1   Tloris 5. nadstropje  – vodovod, kanalizacija in hlajenje 
VOKAHL-2   Shema dvižnih vodov-1 – vodovod, kanalizacija in hlajenje 
VOKAHL-3   Shema dvižnih vodov-2 – vodovod, kanalizacija in hlajenje 
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5.3  TEHNIČNO POROČILO 
 
5.3.1 OGREVANJE 
 
5.3.1.1 Splošne zahteve  
 
Projekt centralnega ogrevanja je bil izdelan na osnovi arhitektonske podloge ter orientacije objekta 
po situaciji. 
 
Izračun toplotnih izgub je bil izdelan z internim programom za izračun toplotnih izgub prostorov 
objekta, kateri upošteva vse bistvene zahteve in je skladen z SIST EN 12831 ter upoštevanjem 
projektne zunanje temperature po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije. 
 
V izračunu toplotnih izgub so upoštevane U-vrednosti predvidenih gradbenih elementov, podanih 
od arhitekta. U-vrednosti so izbrane optimalno glede na zakonske predpise z upoštevanjem 
ekonomičnosti in prikazane v Elaboratu gradbene fizike.  
 
Upoštevana je bila minimalna projektna temperatura -13°C, prostori so ogrevani na temperature, ki 
so označene v tlorisih in sicer: 
 
 Sobe     22°C  
 Kopalnice    20°C 
 Hodnik     18°C 
 Čajna kuhinja    20°C 
 Stranišče    20°C 
 Stopnišče    18°C 
 Splakovalnica     18°C 

 
 
Za ogrevanje se uporablja toplota iz vročevodnega omrežja.  

V obravnavanem objektu je izvedeno radiatorsko ogrevanje temperaturnega sistema 70/50°C. 
 
Regulacija ogrevne vode se izvaja preko mešalnega ventila z motornim 
pogonom in obtočne črpalke, ki je nameščena v toplotni postaji. 
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5.3.1.2 Ogrevalna naprava  

Obravnavani objekt je priključen na toplotno postajo, katera zagotavlja energijo za ogrevanje 
celotnega objekta in pripravo sanitarne tople vode. 
 
 
5.3.1.3 Radiatorsko ogrevanje 
 
Za ogrevanje je predvidena zamenjava obstoječih radiatorjev s ploščatimi jeklenimi radiatorji. Poleg 
radiatorjev se zamenjajo vsi radiatorski ventili in predvidijo termostatske glave za boljše reguliranje 
temperature. Na novo se naredi cevna povezava radiatorskega ogrevanja, kjer se zamenja cevi od 
lokalnih prebojev skozi ploščo iz 4. nadstropja do posameznih radiatorjev.      
 
Radiatorji so pritrjeni s tipskimi konzolami na steno. Na razvodno omrežje dvocevnega sistema so 
radiatorji priključeni preko radiatorskih termostatskih ventilov. Cevni razvodi so vodeni v tlaku in v 
steni. Radiatorji so locirani v nišah pod oknom in na stenah kjer ni druge opreme. Montažna višina 
radiatorjev je 15 cm od tal.  
 
Odzračevanje radiatorjev je predvideno na posameznih grelnih telesih in na najvišjem mestu 
razvodnih ogrevalnih cevi. Za natančno nastavljanje temperature posameznih prostorov je 
predvidena vgradnja termostatskimi radiatorskih ventilov na vseh radiatorjih, z nastavitvijo pretokov 
tople ogrevalne vode skozi radiator. Termostatske glave ne smejo biti založene ali prekrite z 
zavesami. V primeru, da so preko glav zavese je potrebno vgraditi glave s kapilarami in le te 
namestiti na steno izven zaves. Na radiatorjih so predvideni radiatorski ventili s termostatsko glavo. 
 
 
5.3.1.4 Cevni razvodi in izolacija 
 
Cevni razvodi ogrevalne vode od lokalnih vertikal, do posameznih ogrevalnih teles se izvede iz 
večplastnih PE cevi z dodatno plastjo aluminija, ki so vodene v tlaku in vidno oz. v steni. Kjer se 
cevni razvodi vodijo skozi steno (preboj) oz. so vodeni v steni, jih je potrebno toplotno izolirani z 
ustrezno izolacijo. Pri cevnih razvodih je potrebno zagotoviti padec proti radiatorjem in predvideti 
odzračevanje v najvišji točki sistema. 
 
Ob zagonu sistema je potrebno preveriti delovanje armatur, varnostnih ventilov in sistem odzračiti.  
 
5.3.1.5 Tlačni preizkus ogrevalnih instalacij po DIN 18380 
 
Za sistem z vijačnimi in zatisnimi spoji. 
 
Inštalater mora preveriti vodotesnost sistema ogrevanja po izvršeni vgradnji in pred zapiranjem 
stenskih odprtin, stropnih in stenskih izrezov, kakor tudi pred izdelavo estriha oz. drugega pokritja. 
Ogrevalni sistem mora biti popolnoma napolnjen z vodo (polnjenje mora potekati počasi) in 
odzračen (paziti na zaščito proti zmrzali!). 
Postopek polnjenja se lahko enostavno in hitro opravi, s pomočjo tlačne spojke za 
preizkus. 
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Ogrevalni sistemi napolnjeni z vodo, morajo biti preizkušeni s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 krat 
večji od celotnega skupnega tlaka (statični tlak), na katerikoli točki inštalacije, vsekakor pa z min. 
1 bar nadtlaka.  
 
Pri tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogočajo jasno odčitavanje kakršnekoli 
spremembe tlaka velikosti 0,1 bara.  
 
Merilec tlaka mora biti priključen, kjer je to možno, na najnižji točki inštalacije. 
 
Pozornost je potrebno posvetiti izravnavi temperature okolice in temperaturi napolnjene vode. 
Zaradi tega je potrebno upoštevati t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka. Preizkusni 
tlak se mora ponovno vzpostaviti na zahtevan nivo po zaključku čakalne dobe. 
Preizkus inštalacije poteka 2 uri.  
 
Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme znašati več kot 0,2 bara, prav tako se ne sme 
pojaviti nikakršno puščanje na samih spojih (vizualna kontrola).  
 
Po opravljenem tlačnem preizkusu s hladno vodo, je potrebno čimprej opraviti test sistema z 
najvišjo projektirano temperaturo z namenom ugotoviti, ali sistem ostane vodotesen tudi pri najvišji 
temperaturi.  
 
Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in priključke, če so še 
vedno tesni oz. da ne puščajo. 
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5.3.2 HLAJENJE 
 
5.3.2.1 Splošne zahteve  
 
V projektni dokumentaciji je predvideno hlajenje objekta z notranjimi split enotami stenske izvedbe 
in z dvema toplotnima črpalkama zrak/zrak za zahodni in vzhodni del objekta. 

Potrebno hladilno energijo proizvajata dve toplotni črpalki zrak/zrak z vgrajenim hidravličnim 
modulom, ki sta locirani na strehi nad vertikalnim jaškom objekta. Cevni razvod poteka od toplotnih 
črpalk do posameznih notranjih enot v spuščenem stropu hodnika.  
 
Povezava med notranjimi hladilnimi enotami in zunanjima hladilnima enotama je izveden z 
predizoliranimi bakrenimi cevmi. 
 
Odtok kondenza od notranjih hladilnih enot je speljan preko sifona od umivalnika v odtočno 
kanalizacijo. Odtok kondenza zunanjih enot je speljan na streho v meteorno kanalizacijo 
 
Mejna dovoljena hrupnost zunanje klimatske naprave znaša 50 dB (A). 
 
Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa v bivalnih prostorih so določene v tabeli 10 Pravilnika o 
zvočni zaščiti stavb, Ur.list RS št.14/99 in znašajo 40 dB (A) v dnevnem času in 35 dB (A) v 
nočnem času. 
 
Potrebna zvočna izolacija prostorov in oken se v skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb, določa 
po smernicah DIN 4109. 
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5.3.3 VODOVODNA NAPELJAVA 
 
5.3.3.1 Splošne zahteve  
 
Načrt obravnava izvedbo nove interne notranje vodovodne inštalacije pitne vode s priključitvijo 
sanitarnih elementov na obstoječe vode in izvedbo notranje odtočne kanalizacije do obstoječih 
vertikal. Dovod hladne vode do nadstropja je voden po lokalnih vertikalah med sanitarnimi sklopi 
posameznih sob, pred prehodom iz vertikale v horizontalne vode, bodo nameščeni zaporni ventili ki 
bodo umeščeni v podometni omarici. Novo vodovodno instalacijo je potrebno voditi od ventila do 
odjemnih mest v tlaku in stenah. Lokacijo vertikal in njihovo število je potrebno preveriti. Ker je 
lokacija obstoječih vertikal poznana, so v načrtih ustrezno označene in jih je potrebno preveriti in 
uskladiti z dejanskim stanjem na objektu. Priprava tople sanitarne vode je izvedena preko 
ogrevalnika sanitarne vode, priključenega na daljinsko ogrevanje.   

V sanitarijah je predviden podometni Wc kotliček z dvo-količinskim izpustom vode, Wc školjka s 
stenskim iztokom in umivalnik z enoročno armaturo. Odtok od umivalnika in Wc školjke se vodi v 
steni in tlaku do najbližje vertikale.  

V kopalnicah v sobah na zahodni strani objekta se predvidi podometni Wc kotliček z dvo-
količinskim izpustom vode, Wc školjka s stenskim iztokom, umivalnik z enoročno armaturo in tuš s 
kanaleto, s stensko armaturo v kompletu z nosilcem prhe, tuš ročko in tuš cevjo.  

V čajni kuhinji je predvideno pomivalno korito z enoročno armaturo. Poleg se pripravi tudi priključek 
za pomivalni stroj s kombiniranim kotnim ventilom. 

Pri dimenzioniranju vodovodne in kanalizacijske napeljave so bili upoštevane smernice iz lokacijske 
dokumentacije, zahteve investitorja, podatki o razpoložljivem tlaku na mestu priključevanja. 
Materiali vodovodnih instalacij, vključno z razteznimi posodami za sanitarno vodo morajo biti 
skladni z Pravilnik o pitni vodi -U.L. RS št. 19/2004, 35/2004, Pravilnik o materialih in izdelkih 
namenjenih za stik z živili -U.L. RS št. 36/2005. 
 
5.3.3.2  Notranja vodovodna in kanalizacijska napeljava 
 
Izvedena je interna instalacija hladne in tople vode.  
 
Priprava sanitarne tople vode poteka preko obstoječega hranilnika vode, ki je v toplotni postaji 
priključen na daljinsko ogrevanje.  
 
5.3.3.3  Sanitarna oprema 
 
V posameznih prostorih objekta se vgradijo sanitarni predmeti, ki so izbrani iz strani investitorja in  
arhitekta. Pri izbiri opreme je potrebno upoštevati vse predpise in strokovna priporočila, ki veljajo za 
opremljanje tovrstnih objektov. 
 
Odzračevanje vodovodnih vertikal je predvideno preko vgrajenih vodovodnih armatur. 
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Vsi sanitarni predmeti so ustrezne kvalitete glede na nivo objekta, armature kromirane, enoročne. 
Izplakovalni kotliček WC-ja bodo opremljen z ločeno varčevalno tipko.  

V čajni kuhinji so priključki hladne in tople vode zaključeni s kotnimi ventili. Za pomivalni stroj je 
izveden s kombiniranim kotnim ventilom kuhinjskega korita. Odtoki so zaključi s čepom, priklop 
odtoka pomivalnega stroja je povezan na odtok pomivalnega korita, dobavljen v sklopu notranje 
opreme kuhinje lastnika stanovanja. 
 
V prostoru skupne kopalnice sta predvideni dve enoročni armaturi s tuš ročko in tuš cevjo, kanaleti 
pod posamezno armaturo ter talni priključek za gibko fi50 cev, ki je priključen za odtok kanalete.  
 
5.3.3.4  Izvedba instalacij 
 
Predvideti je potrebno ločeno samostojno zapiranje dovoda hladne in tople vode za posamezne 
sanitarne sklope.  

Razvod hladne in tople vode je izveden po DIN 1988-3. 
 
5.3.3.5 Cevni razvodi, toplotna izolacija 
 
Razvod vodovoda znotraj objekta je predviden iz predizoliranih večplastnih plastičnih cevi iz 
zamreženega PE z difuzijsko zaporo. 

Izolacija cevnih razvodov podometno in v tleh z gibljivo izolacijo v cevi. Cevni razvodi hladne vode 
se izolirajo s paro nepropustno izolacijo. 
 
Vse armature morajo biti izdelane po zahtevah DVGW in sicer špranj in brez mrtvih kotov na 
notranji strani armatur ter s tesnili, ki imajo ustrezen atest za predvideno namembnost 
armature. Armature morajo biti odporne proti koroziji, elektrokoroziji, napetostni koroziji, itd. 
Uporabljajo se lahko samo armature, ki imajo DVGW dovoljenje oziroma atest ter KTW atest v 
slučaju, da so v armaturah deli iz umetnih mas v stiku z medijem. Zahteva se tudi atest za 
zaščito pred hrupom-šumnostjo. Vse armature morajo imeti certifikat DVGW. 
 
Za izvedbo kanalizacije so uporabljeni naslednji materiali: 
 
− Nizkošumna kanalizacijska cev iz PP z obojkami in pripadajočimi tesnili, prav tako pa tudi za 

odzračevanje kanalizacije. 
 
 
5.3.3.6  Tlačni preizkus 
 
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 DIN 1988-2). 
 
Tlačni preizkus se sestoji iz dveh delov: 
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- 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, ki znaša: 

- 1,5 x najvišji možni obratovalni tlak 
- vendar mora znašati najmanj 1500kPA (približno 15 bar). 

 
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 preizkušen na podlagi standarda DIN 
1988, del 2. 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. 
 
Priprava: 
 

• Vsi odseki večplastnih cevi morajo biti podvrženi tlačnemu preizkusu. 
 

• Merilec tlaka mora biti priključen na najnižji točki inštalacije. Popolnoma izgotovljena 
inštalacija, vendar še ne zaprta (pokrita, prekrita, zametana, zabetonirana, …), mora biti 
napolnjena s prečiščeno pitno vodo (paziti na zaščito proti zmrzali) in odzračena. Ta 
postopek se lahko hitro in enostavno opravi s pomočjo spojke za tlačni preizkus. 

• Vodovodno inštalacijo preizkusiti s tlakom, ki je 1,5 krat večji od delovnega tlaka, vendar ta 
ne sme biti manjši od 15 barov. 
 

• Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zagotoviti, da se temperatura napolnjene 
vode izravna s temperaturo okolice. Temperaturno izravnavo med temperaturo okolice in 
temperaturo napolnjene vode je potrebno upoštevati s t.i. čakalno dobo po vzpostavitvi 
preizkusnega tlaka. Po tej čakalni dobi se ponovno vzpostavi zahtevani preizkusni tlak. 

 
Pred izvedbo tlačnega preizkusa je potrebno zapreti ventile pred in za elementom za 
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pripravo tople vode ali vodnega rezervoarja, da bi se inštalacija zavarovala pred 
preizkusnim tlakom. 
 
 
Predhodni preizkus: 
 

• Preizkusni tlak je potrebno v 30 minutah dvakrat reaktivirati (ponovno vzpostaviti), kar 
pomeni, da ga je potrebno reaktivirati na vsakih 10 minut. 

• Preizkusni tlak ne sme pasti po izteku nadaljnjih 30 minut, za več kot 0,6 bar. 
 

Glavni preizkus: 
 

• Opravljen mora biti takoj po predhodnem preizkusu. 
• Tlačni preizkus velja kot uspešno zaključen, če se preizkusni tlak po naslednjih 2 urah ne 

zniža za več kot 0,2 bar. 
 

Rezultat tlačnega preizkusa se vpiše v »Zapisnik tlačnega preizkusa sistema vodovoda«, ki naj 
služi inštalaterju in končnemu uporabniku kot dokazilo, da je bil preizkus res opravljen.  
 
 
Preizkusni tlak:  maks. dovoljen obratovalni 
                            tlak + 5 bar = min. 15 bar 
                             (merjen na najnižji točki)  
 
Čas trajanja preizkusa:  2 uri 
Padec tlaka:  ≤ 0,2 bar 
 
Vizualno pregledati vse spoje; na nobenem mestu 
inštalacije se ne sme pojaviti netesnost. 
 
Opozorilo: 
V primeru sistema za dvig tlaka je potrebno preveriti 
maksimalni obratovalni tlak! 
 
 
5.3.3.6.1 Tlačni preizkus vodovodnih inštalacij z zrakom ali inertnimi plini 
 
Sistem vodovoda se lahko preizkusi, ob upoštevanju poznanih tehničnih regulativ, z zrakom ali 
inertnimi plini, da se ugotovi tesnost sistema. Vsaka na novo položena inštalacija mora biti 
podvržena tlačnemu preizkusu. Tlačni preizkus se opravi, neodvisno od vrste materiala in 
priključnih fitingov, s preizkusom tesnostni in trdnostnim preizkusom, opravljenim pri povišanem 
tlaku.  
 
Končna odobritev mora vključevati tudi tlačni preizkus z vodo (po standardu DIN 1988-2). 
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 Preizkus tesnosti: 

 
Pred preizkusom tesnosti, je potrebno opraviti vizualni pregled vse spojev. Vse cevovode je 
potrebno zapreti s kovinskimi čepi, kapami ali slepimi prirobnicami. 
Sistemske naprave, tlačne posode in grelnike s pitno vodo, je potrebno ločiti od inštalacije. 
 
Zahteve: 
 

• Preizkusni tlak: 110 mbar 
• Čas trajanja preizkusa: vsaj 30 minut (za cevovode z volumnom do 100 litrov) 
• Čas trajanja se mora povečati za 10 minut za vsakih nadaljnjih 100 litrov 

 
 
Pomembno: 
 
Preden se začne s tlačnim preizkusom, je potrebno počakati na temperaturno izenačitev oz. 
ustalitev sistema. Uporabljeni manometer mora imeti odgovarjajočo točnost odčitavanja 0,1 mbar 
(10 mmWS). 
 
 
 Trdnostni preizkus: 

 
Zahteve: 
 

• Preizkusni tlak: večplastna cev ≤ 63 x 3 mm maks. 3 bar 
• Preizkusni tlak: večplastna cev > 63 x 3 mm maks. 1 bar 
• Čas trajanja preizkusa: najmanj 30 minut (za cevovode z volumnom do 100 litrov) 
• Čas trajanja se mora povečati za 10 minut za vsakih nadaljnjih 100 litrov 

 
Pomembno: 
 
Preden se začne s tlačnim preizkusom, je potrebno počakati na temperaturno izenačitev oz. 
ustalitev sistema. Uporabljeni manometer mora imeti odgovarjajočo točnost odčitavanja 0,1 mbar 
(10 mmWS). 
 
Postopek za tlačni preizkus je prikazan v tehnični brošuri ZVSHK »Izvajanje tlačnega preizkusa s 
komprimiranim zrakom ali inertnimi plini za inštalacije s pitno vodo, ki so izdelane po TRWI 1988«. 
Ta brošura je na razpolago pri »Zentralverband Sanitär Heizung Klima« Rathausstrasse 6, 53757 
St. Augustin, Nemčija.  
 
 
5.3.3.6 Preizkusi kanalizacijske mreže 
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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 
(keramične) 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. 
 
5.3.3.7 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 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 
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Pred začetkom del je potrebno s strani distributerja vode dobiti meritve izstopnega tlaka. Na podlagi 
pridobljenih podatkov se preveri potreba po vgradnji naprave za povišanje tlaka (tipu in velikosti). 
Naprave za povišanje tlaka ima izveden by-pass. 
 
V popisu so zajeti elementi za vgradnjo v objekt s pripadajočimi montažnimi elementi, kateri se 
pritrdijo na suhomontažno steno, katera mora biti predhodno ojačana. Ojačitve sten za pritrjevanje 
sanitarnih elementov so zajete v posebnem projektu gradbenih del. 
 
 
5.3.3.8 Antikorozijska zaščita 
 
Vse cevi, konzole, držala in vso ostalo opremo, ki ni bila zaščitena že predhodno, je treba zaščititi 
po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, nato pa 2-krat minizirati in prebarvati. Mini in barva 
morata biti obstojna za temperature, ki so na površini zaščitenih cevi in ostale opreme. 
Ostale podrobnosti so vidne iz nadaljevanja projekta in risb. 
 
OPOMBE: 
- vsi cevovodi pitne vode morajo biti dezinficirani 
- vse instalacije morajo biti izdelane po veljavnih montažnih predpisih 
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5 . 4   I Z R A Č U N I  
 
5.4.1 OGREVANJE 
 
5.4.1.1 Splošno 
 
Izračunajo toplotnih izgub je izdelan po SIST EN 12831 z upoštevanjem projektne zunanje 
temperature po Pravilniku o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije, z upoštevanjem vseh zahtev, 
ki jih predpisuje SIST EN 832. 
 
Zunanja projektna temperatura -13°C 
 
 
Dimenzioniranje cevovodov ogrevanja 
 

Dimenzioniranje cevovodov ogrevanja bo izvedeno glede na priporočljive hitrosti vode v ceveh ki 
znašajo: 

- Priključni vodi  < 0,3 m/s 
- Razdelilni vodi  < 0,5 m/s 
- Dvižni vodi  < 1,0 m/s 

 
 
5.4.1.2 Instalirane moči ogrevalnih naprav : 
 

→ Skupne neto toplotne izgube po SIST EN 12831:     
 
           QN = 21.490 W  

 
→ Instalirana moč radiatorskega ogrevanja    22.704 W 

Skupna ogrevan moč:                 22.704 W  
 

 
Dovodna  in povratna topla ogrevalne vode je: 
- radiatorsko ogrevanja 70°/50°C 
 
Bakrene cevi in večplastne PE cevi so dimenzionirane glede na tlačni padec R v Pa/m, toplotni tok 
za ogrevanje v kW pri ∆t=10°C-radiatorsko ogrevanje in ∆t=10°C-sanitarna topla voda ter hitrost 
vode v m/s. 
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2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;

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;

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;

14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;

20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov 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, plinov                   

15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov 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) 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                       
proizvajalca opreme,
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na                              
posamezne obratovalne stopnje,
f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju                                
strani pooblaščenega podjetja;

5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v                  
garancijski dobi;

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, hlajenja in plinov (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 Ф100mm so zajeti v gradbenem projektu in delih.                                         
Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф100mm                               
so zajeti v ceni dobave in montaže materiala                                                                                                                   
gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih 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                                    
glede na težo ali zahtevnost);

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;

Navodila za oddajo popisov 2   od   19  



24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;

27. vsakodnevno večkratno čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;

29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

33. izvajalec mora zagotavljati v ogrevalni sezoni gradbeno ogrevanje objekta in sicer zagon kotlov, kontrolni             
pregledi (kotlovnica, podpostaje pod objekti in stanovanjske toplotne postaje), polnenje sistema, odzračevanje,          
končna montaža radiatorjev v dnevni sobi in vsaj še v eni sobi,..... 

34. izdelava potrebnih internih poglobitev v AB plošči za potrebe razvoda instalacij, križanja, izvedba padcev,... 

35. Pri izvedbi posameznih gradbeno-obrtniških oziroma instalacijskih del je potrebno imeti vpogled in upoštevati 
vse priložene načrte in elaborate (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, požarni 
elaborat,…), ki sestavljajo projektno dokumentacijo

36. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati vso potrebno konstrukcijo in podkonstrukcijo za namestitev vseh 
naprav in opreme 

37. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati elastične- antivibracijske vložke/podoge za postavitev in pritrditev 
instalacij in naprav v kotlovnici in na stenah konstrukcije (strop, stene), tako da udarni zvok oziroma vibracije ne 
bodo prenašali na te konstrukcije in preko njih v stanovanja.

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. 

28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje                       
izvedenih del investitorju;

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                                              
tabele avtorjev Ende/ Rekittke.

31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce                         
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,                         
nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.

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                       
pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd..                                                                      
morajo biti izdelana  strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.

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

25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z                   
označenimi registri poglavij vključujoč:
i) izjave, 
j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
l) navodila za uporabo in vzdrževanje,
m) garancijske liste,
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in                               
investitorju pred tehničnim pregledom.

Navodila za oddajo popisov 3   od   19  
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1. OGREVANJE 0,00 €
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4. HLAJENJE 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
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1 OGREVANJE Enota Količina Cena Skupaj

Radiatorsko ogrevanje

1 Dobava in montaža jeklenih ploščatih radiatorjev s 
sredinskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega 
razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 
422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim 
čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim 
snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru 
in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in 
preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z 
vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, 
vključno z predmontažno šablono, radiatorskim priključnim 
setom za priključitev radiatorjev iz stene, komplet konzolami 
ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten za montažo 
radiatorjev tip 11 do 33 višina 300 do 900 mm, univerzalnimi 
spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim 
pritrdilnim in tesnilnim materialom za priključitev radiatorja iz 
stene.
kot npr. proizvod: VOGEL&NOOT / tip: VM
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
11/300-400 kos 1 0,00 €
22/600-400 kos 1 0,00 €
22/600-600 kos 5 0,00 €
22/600-720 kos 2 0,00 €
22/600-1120 kos 2 0,00 €
22/600-1200 kos 1 0,00 €
22/600-1320 kos 1 0,00 €
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2 Dobava in montaža  vertikalnih jeklenih ploščatih radiatorjev 
s sredinskim spodnjim priključkom, srednjega cenovnega 
razreda, izdelani iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 
422-1 s pripadajočim termostatskim ventilom, z radiatorskim 
čepom in čepom z odzračevalno pipico, skupaj z zgornjim 
snemljivim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru 
in dveh stranskih snemljivih pokrovov, regestrirana in 
preizkušena toplotne moč po EN 442, v barvi RAL 9016, z 
vsemi potrebnimi priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, 
vključno z predmontažno šablono, radiatorskim priključnim 
setom za priključitev radiatorjev iz stene, komplet konzolami 
ter vso dodatno potrebno ojačitvijo lahkih sten za montažo 
radiatorjev tip 11 do 33 višina 300 do 900 mm, univerzalnimi 
spojkami z EURO konusom ter vsem ostalim potrebnim 
pritrdilnim in tesnilnim materialom za priključitev radiatorja iz 
stene.
kot npr. proizvod: VOGEL&NOOT / tip: Radel Vertikal
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
22/300/1800 kos 1 0,00
22/450/1800 kos 5 0,00

3 Dobava in montaža kopalniškega radiatorja  skupaj s 
pripadajočim termostatskim ventilom in zapiralom, z 
radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico po 
zahtevah dobavitelja opreme, za priključitev radiatorja iz 
stene (OPOMBA: Možnost vgradnje električnega 
grelnega vložka)
npr. kot VOGEL&NOOT ali enakovredno,
Ponujeni proizvod: 
Tip: Dion VM 500x714 kos 15 0,00 €
Tip: Dion VM 750x1764 kos 1 0,00 €
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4 Dobava in montaža termostatske glave z omejitvijo 
temperature, s položajem zaprto in protizmrzovanje, z 
zaskočnim priključkom in varovalom proti valdanizmu ter 
vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom za 
montažo.

npr. kot DANFOSS ali enakovredno, tip: RA 2000

Ponujeni proizvod/tip:

kpl 35 0,00 €

5 Dobava in montaža univerzalne večplastne cevi v kolutih ali
palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno
verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo,
klasifikacija materiala B2 skladno s standartom DIN 4002.
Cevi izdelane po EN 806. Maksimalna temperatura 95°C,
maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni obratovalni
temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50
let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem potrebnim
povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki,
reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom
in pritrdilnim priborom
npr. kot Uponor ali enakovredno, tip: MLC
Ponujeni proizvod/tip: 
DN10 (16x2) m 50 0,00 €
DN15 (20x2,25) m 2 0,00 €

6 Dobava in vgradnja toplotne izolacija razvoda ogrevne vode
za preboj čez steno, s cevno izolacijo iz vulkanizirane
sintetične gume z zaprto celično strukturo Armacell Armaflex
XG za dimenzije cevi
Ø12 - 12mm m 50 0,00 €
Ø16 - 16mm m 2 0,00 €

7 Izdelava revizijske odprtine v sobah v 4. nadstropju na
zahodni strani. Revizijske odprtine z revizijskimi vratci se
naredijo pod stropom v suhomontažni kaskadi za kasnejšo
predelavo razvoda ogrevanja v sobah v 5. nadstropju.
400x500 mm kpl 4 0,00 €

8 Izdelava priklopa novih radiatorjev na obstoječe ogrevalne
razvode na mestih obstoječih radiatorjev. Vključno s
predelavo pod stropom 4. nadstropja za priključitev novih
radiatorjev na obstoječi razvod. Vključno z vsem potrebnim
povezovalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom med za
povezavo med alumplast cevmi.

kpl 37 0,00 €

9 Demontaža in odvoz obstoječih radiatorjev na trajno
deponijo z vsemi potrebnimi dokazili o deponiranju.
Odstranitev jeklenih cevi , ki se nadomestijo z alumplast
cevmi.

kpl 37 0,00 €

10 Predelava obstoječega razvoda ogrevanja za radiatorje s
stranskim priključkom. Razvode se pod koto tlaka ukinejo in
izvedejo novi priključki za radiatorje s spodnjim priklopom. 

kpl 4 0,00 €
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2 VODOVOD IN KANALIZACIJA Enota Količina Cena Skupaj

1 Dobava in montaža stranišča  iz sanitarne keramike velikosti 
35x50 cm, sestoječega se iz WC školjke normalne velikosti z 
zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno 
sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in 
tesnilnim materialom.

npr. kot DOLOMITE ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip: 
PO IZBORU INVESTITORJA kos 17 0,00 €

2 Dobava in montaža nosilna konstrukcije za WC školjko,
aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: 
- jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan,
- predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sprožilnim
mehanizmom,
- nastavljive nogice 0÷20 cm,
- priključek vode R 1/2" z integriranim kotnim ventilom in
krmilnim kolesom
- Prazna cev za priključek vode
- 2 pritrdilna kotnika
- Odtočno koleno
- Set za zvočno izolacijo
- Zaščitni čepi
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike
- Priključna garnitura za WC, ø 90 mm
- WC odtočno koleno, PE-HD, ø 90 mm
- Prehodna spojka, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pritrdilni material

npr. kot GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip: 
H=112-130 cm 
tip: kos 17 0,00 €

3 Dobava in montaža aktivirne tipke za dvokoličinsko
splakovanje, za uporabo s splakovalnikom, za aktiviranje
spredaj.
npr. kot GEBERIT ali enakovredno:

Ponujeni proizvod/tip: 
PO IZBORU ARHITEKTA kos 17 0,00 €
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4 Dobava in montaža kompletnega fajančevinastega 
umivalnika, skupaj s pritrdilnimi elementi, stoječo enoročno 
mešalno baterijo, s kotnima ventiloma s čistilnim kosom, 
odtočnim ventilom s čepom na verižici in pokromanim 
odtočnim sifonom, kompletno z montažnim, tesnilnim, 
pritrdilnim in povezovalnim materialom, z priključkoma za 
armaturo. 
npr. kot CATALANO ali enakovredno, tip: SFERA

in armaturo: FIMA tip Split

Ponujeni proizvod/tip: 

dim.600x470mm kos 18 0,00 €

5 Dobava in montaža nosilne konstrukcije za umivalnik, za
univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: 
- jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan,
- nastavljive nogice 0÷20 cm,
- armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN,
- set za pritrditev umivalnika M10,
- nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, 
- PE odtočno koleno Ø50,
- drobni pritrdilnim material.

npr kot GEBERIT ali enakovredno:
Ponujeni proizvod/tip: 
H=82-98 cm 
tip: Duofix kos 18 0,00 €

6 Dobava in montaža talne kopalniške kanalete dolžine 985
mm - po dogovoru z investitorjem, ki je namenjen
učinkovitem linijskemu odvodnjavanju tuše. Dodatno se
dobavi še poličko za milo, stensko enoročno mešalno
baterijo z gibljivo cevjo z tušem (srednje cenovnega razreda
primerna za javne objekte - po dogovoru z investitorjem) ter
pritrdilno letvijo za tuš, pritrdilnim in tesnilnim materialom. 

Ponujeni proizvod/tip: 
PO IZBORU INVESTITORJA

kos 9 0,00 €
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7 Dobava in montaža umivalnika za čistilke (trokadero), 
sestoječe  se iz bele  fajančevinaste keramike z dotočno in 
odtočno armaturo, z odtočnim sifonom ter vkljiučno z 
kompletno z montažnim in tesnilnim materialom, s sanitarno 
enoročno stensko armaturo za trokadero z ročnim tušom za 
izplakovanje ter kotličkom za boljše izplakovanje, tesnilnim, 
prehodnim montažnim materialom.
npr. kot DOLOMITE BRENTA ali enakovredno, tip:
Ponujeni proizvod/tip: 
600x400 kos 1 0,00 €

8 Izdelava priključka za pomivalno korito in umivalnika skupaj s
pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim
materialom, PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu,
kotnimi regulirnimi ventili DN 15, kompletno z montažnim,
tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom

kpl 1 0,00 €

9 Izdelava priključka za pomivalni stroj, skupaj s pritrdilnimi 
elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, 
PVC odtočno cevjo povezano na odtok korita ter začepljen 
na koncu, kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in 
povezovalnim materialom

kpl 1 0,00 €

10 Dobava in montaža univerzalne večplastne cevi v kolutih
vsatvljena v toplotno izolacijo debeline 9mm (sestavljena iz
PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni
sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2
skladno s standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura
95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni
obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti
pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z vsem
potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi
priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim
materilom in pritrdilnim priborom.

npr. kot UPONOR ali enakovredno, tip: MCL
Ponujeni proizvod/tip: 
16x2 m 180 0,00 €
20x2,25 m 47 0,00 €
25x2,5 m 10 0,00 €
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11 Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod hladne
vode, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami
debeline 13 mm, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno
ves tesnilni in lepilni material.
npr. kot Armacell ali enakovredno, tip: XG
Ponujeni proizvod/tip:
16x2 m 107 0,00 €
20x2,25 m 25 0,00 €
25x2,5 m 10 0,00 €

11 Toplotna izolacija  razvoda tople vode po DIN 1988,  s cevno 
izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično 
strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna 
prevodnost λ:0,035 W/(mK) skupaj z vsem potrebnim 
tesnilnim in pritrdilnim materialom za izolacijo razdelilnikv
kot npr. proizvod: Armacell / tip: Armaflex XG

ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip:
16x2 m 73 0,00 €
20x2.25 m 22 0,00 €

12 Dobava in montaža PVC- kanalizacijske cevi in fazonski kosi 
in čistilnimi kosi , izpušnimi kapami, 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.
npr. kot ARGO, enakovredno, dim:
Ponujeni proizvod/tip: 
Ø50 m 36 0,00 €
Ø75 m 19 0,00 €
Ø110 m 50 0,00 €

13 Dobava in montaža komplet PVC talnega sifon
prilagodljivega po višini, kompleten s priklopom za dotok in
odtok velikosti Ø50, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in
pritrdilnim materialom.
npr. kot LIV  ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip: 
dim.150x150mm kos 9 0,00 €

14 Dobava in montaža bakrene tankostenske trde ali poltrde 
cevi za odvod kondenza skupaj s spajkalnim, tesnilnim, 
varilnim in obešalnim materialom, fazonskimi kosi in 
dodatkom za razrez velikosti
Ø22 m 87 0,00 €

15 Dobava in montaža ogledala nad umivalnik, kompletnega z
drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
Velikosti 60x120 cm kos 17 0,00 €

16 Dobava in montaža higienskega pribora in kopalniški 
dodatkov, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
držalo za brisače kos 17 0,00 €
posoda za tekoče milo kos 17 0,00 €
straniščne metlica kos 17 0,00 €
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skrinjica za toaletni papir v roli kos 17 0,00 €
koš za odpadke v sanitarijah kos 17 0,00 €
kljuka za obešanje konfekcije v sanitarnih kabinah kos 17 0,00 €

16 Dobava in montaža držal za montažo ob straniščih. Izdelano 
iz nerjavnega jekla. Vključno z vsem potrebnim montažnim in 
tesnilnim materialom. 
fiskno držalo kos 3 0,00 €
konzolno preklopno držalo kos 14 0,00 €

17 Dobava in montaža držal za montažo na steno ob stenski 
mešalni bateriji za tuširanje. Izdelano iz nerjavnega jekla. 
Vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim 
materialom. 
fiskno držalo kos 8 0,00 €
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18 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 in priključki za gibko cev ter z vsem 
tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10. 
Namestitev na lokalne vertikale v na topli in hladni vodi ter 
cirkulaciji

kot npr. proizvod: KOVINA / tip: 
ali enakovredno
Ponujeni proizvod/tip:
DN15 kos 26 0,00 €

19 Blindiranje obstoječih razvodov iz vertikal in izdelava novih 
priključkov na obstoječe instalacije v posameznih 
vertiakalah. 

kpl 26 0,00 €

20 Pripravo strojnih inštalacij na posege. Priprava zajema 
zapiranje sistema, namestitev zapornih pip na vertikalah. 

kpl 1 0,00 €

21 Demontaža sanitarnih elementov, skupaj z vodovodnim 
priključkom in priključkom kanalizacije do obstoječih vertikal. 
V postavki se upošteva tudi prilagoditev ali zamenjava voda 
do nove vertikale v obsegu demontaže.Vključno z odvozom 
materiala na trajno deponijo

kpl 1 0,00 €
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22 Izdelava priključkov novih sanitarnih elementov na obstoječe 
vertiakel hladne vode, tople vode ter kanalizacije, kompletno 
z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim 
materialom

kpl 1 0,00 €

23 Razni reducirni, pritrdilni in izolacijski material ter ostali
nepredvideni stroški. kpl 1 0,00 €

24 Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja,
dezinficiranje instalacije in izpiranje. kpl 1 0,00 €

25 Izdelava PID projektne dokumentacije. kpl 1 0,00 €

26 Projektantski nadzor kpl 1 0,00 €

27 Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.
(ocena 5%) kpl 1 0,00 €

 SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA: 0,00 €
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3 HLAJENJE Enota Količina Cena Skupaj

1 Dobava in montaža zunanje reverzibilne zračno hlajene 
enote z variabilnim pretokom hladiva, z bočnim izpihom 
zraka za postavitev ob steno ali streho objekta.
Elektromotorji kompresorjev in ventilatorjev v inverter 
tehnologiji omogočajo zvezno prilagajanje zahtevam objekta 
po toploti in hladu.
Enota je dobavljena napolnjena s hladivom in mazalnim 
oljem.
Osnovne funkcije krmiljenja:
-Mehki zagon
-Invertersko upravljanje s pulznoamplitudno modulacijo in 
modulacijo širine impulza
-Stalna regulacija moči kompresorja v skladu s potrebami
-Aktiven sistem vračanja olja

- Samodejni ponovni zagon enote v primeru izpada elektrike
-Samodejno prepoznavanje ter adresiranje notranjih enot
-Signalizacija režima delovanja ter prikaz alarmov in napak

HLAJENJE

Nazivna hladilna moč 12,3 kW
Hladilna moč pri projektnih pogojih za dejanski sistem 10,5 
kW (Priloga izračun: Tokolica =35°C)

ηs,c (hlajenje): 303%

SEER po Eurovent podatkih 7,7

Zvočna moč do 68 dB(A), zvočni tlak do 51 dB(A)

Temperaturno območje delovanja od -5°C do +46°C

OGREVANJE

Nazivna grelna moč 17,1 kW

Grelna moč pri projektnih pogojih 10,8 kW 
ηs,h (ogrevanje): 185%
SCOP po Eurovent podatkih 4,7
Zvočna moč do 68 dB(A), zvočni tlak do 51 dB(A)
Temperaturno območje delovanja od -20°C do +15,5°C
OSTALO
Električni priključek: 1f/230V/50Hz
Maksimalen delovni tok 29 A ; priporočena varovalka 32A.
Dimenzije (V × Š × D) 823 × 940 × 460 mm
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Teža 88 kg
Cevni priklop plinska faza 15,9 mm
Cevni priklop tekoča faza  9,5 mm
Maksimalna dolžina freonskih cevi 300m - namestitev 
zunanje enote na strehi objekta
Ponujeni proizvod: 
Ustreza tip: DAIKIN RXYSCQ5TV1 ali enakovredno. kpl 2 0,00 €

2 Dobava in montaža notranje stenske enote, vključno s 
filtrom. Ventilator je 3-hitrostni, direktno gnan, statično in 
dinamično balansiran.
Nazivna hladilna moč 1,7 kW
Nazivna grelna moč 1,9 kW
Pretok zraka 500 m3/h
Zvočni tlak Lp od 28 do 32 dB(A)
Električna moč motorja ventilatorja 77 W
Zunanji statični tlak ventilatorja 40 Pa
Priklop freonskih cevi 6,35 / 12,7 mm
Napajanje 1f/230V/50Hz
Dimenzije (V × Š × G) 290 × 795 × 266 mm 
Teža 12 kg
Ponujeni proizvod: 
tip: DAIKIN FXAQ15A ali enakovredno. kpl 15 0,00 €

3 Dobava in montaža lokalnega krmilnega panela notranjih 
enot z estetsko funkcijo. Krmilni panel omogoča krmiljenje 
funkcij notranjih enot posameznoa ali skupinsko. 
Funkcionalnost: zaslon na dotik, krmiljenje vseh funkcij 
naprav v skupini. Krmilni panel je preko WEB dostopa in 
aplikacij povezljiv na pametne telefone Android / iOS. 
Uporabnik ob naročilu definira barvo (bela / črna / srebrna.

BRC1H519* kos 15 0,00 €

6 Dobava in montaža razdelilnih kosov freonskega razvoda:

KHRQ22M29H kos 15 0,00 €
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7 Dobava in montaža predizolirane bakrene cevi (debelina
izolacije 9 mm) za plin ali tekočino za povezavo split sistema
(notranje enote do razdelilnika). Visoko kvalitetna bakrena
cev z odličnimi mehanskimi karakteristikami. Izolacija je
visokofleksibilna, iz polietilena (Tubolit) in z odporno belo,
polietilensko-kopolimerno oblogo.

Tubolit DuoSplit 6,4 mm m 22 0,00 €
Tubolit DuoSplit 9,5 mm m 50 0,00 €
Tubolit DuoSplit 12,7 mm m 22 0,00 €
Tubolit DuoSplit 15,9 mm m 50 0,00 €

8 Čiščenje in vakuumiranje freonske inštalacije, preizkus 
tesnosti, polnjenje razvoda s hladivom. Količina hladiva 
R410a: 16,0 kg. Pred polnjenjem in zagonom obvezna 
kontrola dolžine povezav ter ponovna računska kontrola 
količine hladiva. kpl 1 0,00 €

9 Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene 
opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve 
naročnika, šolanje uporabnika. kpl 1 0,00 €

15 Priključitev odvoda kondenza na sifon umivalnika, vključno z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. kos 15 0,00 €

16 Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in notranjih
enot sistemov klimatizacije. kpl 1 0,00 €

17 Pripravljalna in zaključna dela, preizkus sistema, tlačni
preizkus omrežja. kpl 1 0,00 €

18 Odmontaža in odvoz obstoječih split notranjih in zunanjih
enot v 5. nadstropju. Vključno z odstranitvijo cevnihi povezav
kondenza in plina/tekočine. Nastale odprtine na zunanjih
stenah je potrebno zapreti in namestiti toplotno izolacijo.

kpl 17 0,00 €

19 Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.
(ocena 5%) kpl 1 0,00 €

SKUPAJ HLAJENJE 0,00 €
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KOPIRANJE IN UPORABA DELA NAČRTA ALI CELOTE JE DOVOLJENA SAMO S PISNIM SOGLASJEM ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA

Jože Oblak u.d.i.s. IZS S-0110

NAČRT STROJNIH INSTALACIJ
IN STROJNE OPREME
NAČRT STROJNIH INSTALACIJ
IN STROJNE OPREME

Vodovod, kanalizacija, hlajenje
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Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad
Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
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