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4.2 Kazalo vsebine načrta električnih instalacij in električne 

       opreme,  št. 18/1010-E 
 

 

 

4.1 Naslovna stran načrta 

4.2 Kazalo vsebine načrta 

4.3 Tehnično poročilo 

4.4 Grafične priloge 

- V.nadstropje/ luč, varnostna razsvetljava    E1 

- V.nadstropje/ moč, telekomunikacije    E2 

- V.nadstropje/ požarno javljanje     E3 

- razdelilna omarica R-5N /enopolna shema 

- varnostna razsvetljava /enopolne shema 
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4.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

Električne instalacije v objektu 
 

Splošno 
Načrt obravnava električne instalacije razsvetljave, moči, telekomunikacij, 

izenačevanja električnega potenciala in drugih električnih priključkov v domu 

starejših občanov Bežigrad. 

Predvidena je prenova V. nadstropja na vzhodni strani objekta DSO Bežigrad.  

 

Načrt je izdelan na podlagi gradbenih načrtov z upoštevanjem sodobnih, ekonomsko 

upravičenih tehničnih rešitev. Za meritev porabljene električne energije je 

uporabljeno obstoječe  trifazno odjemno mesto s preklopom dnevne in nočne tarife. 

Razdelitev porabnikov po posameznih fazah je simetrična in je potrebno pri 

izvajanju instalacije upoštevati razdelitev kot je s tem projektom predvideno. 

 

Načrt električnih instalacij in električne opreme je izdelan na podlagi 5.čl. Pravilnika 

o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur.list št. 28/2009 in 7.čl. Pravilnika o 

zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah, Ur.list št. 41/2009.  

 

Instalacija za razsvetljavo 
Instalacija za razsvetljavo je projektirana glede na namembnost posameznih 

prostorov in predlagano razporeditev notranje opreme. V načrtu instalacij za 

razsvetljavo so odrejena le montažna mesta svetlobnih teles in njih osnovne 

karakteristike.  

V bivalnih prostorih se vgrade stropne svetilke in bralne lučke pri postelji, v 

minimalni zaščiti IP 20. V kopalnicah in sanitarijah se vgrade delno stropne in delno 

stenske svetilke nad ogledali v minimalni zaščiti IP 44. 

V povezovalnih hodnikih se razsvetljava izvede z vgradnimi fluo svetilkami, v 

minimalni zaščiti IP 20. Razsvetljava v povezovalnih hodnikih se delno napaja tudi 

iz razdelnika agregata. 

Svetilna telesa montirana na mavčnokartonskih stenah se vgradijo na zračno režo. 

 

Svetila se prižigajo s podometnimi stikali v modulni izvedbi, vgrajenimi na 

prehodnih mestih. Stikala vgrajena na mavčnokartonskih stenah se morajo vgraditi v 

razvodnice s samogasnim atestom. Razsvetljava v hodnikih se prižiga v recepciji.  

Montaža stikal je predvidena na višini 1,05 m, vendar se montažna višina lahko 

prilagodi želji investitorja, v predpisanih montažnih višinah. 

 

Instalacija za razsvetljavo se izdela s kabelskimi vodniki NYM, položenimi v 

kabelske police in uvlečenimi v ustrezne instalacijske cevi položene podometno. 

Instalacija za razsvetljavo se izdela z ustrezno stopnjo zaščite. V celotni instalaciji za 

razsvetljavo se vodi zaščitni vodnik.   

 

Varnostna razsvetljava 
Objekt, oziroma prostori v njem, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi,  

morajo biti opremljeni z varnostno razsvetljavo. Le ta omogoča orientacijo v teh 
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prostorih, ob izpadu električnega omrežja in mora omogočati najmanjšo osvetljenost 

na tleh v osi poti za evakuacijo ali reševanje 1 lx. Zaradi upoštevanja faktorja 

zaprašitve in staranja svetilke je pri izračunu upoštevana osvetljenost 1,25 lx. 

Svetilke varnostne razsvetljave se namestijo na prehodih, izhodih in na stopniščih, s 

tem se omogoči varno zapustitev ogroženih prostorov po najkrajši poti.  

Svetilke varnostne razsvetljave se napajajo iz razdelilnih omaric ter se ob izpadu 

omrežne napetosti, ali kadar njena nazivna vrednost Un, doseže vrednost, ki je manjša 

od 0,75 Un, avtomatično preklopijo na interno napajanje iz ACU baterije. 

 

V povezovalnih hodnikih se vgrade varnostne svetilke v LED tehnologiji 5W. 

Vgrajene svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti lastno avtonomijo najmanj 3 

ure. 

 

Instalacija za varnostno razsvetljavo se izdela s kabelskimi vodniki NYM, 

položenimi v kabelske police in uvlečenimi v ustrezne instalacijske cevi položene 

podometno.    

Instalacija za varnostno razsvetljavo se izdela z ustrezno stopnjo zaščite. V celotni 

instalaciji za varnostno razsvetljavo se vodi zaščitni vodnik.  

 

Napisi in oznake, ki se uporabljajo pri označevanju reševalnih poti in izhodov morajo 

biti izbrani na podlagi določila pravilnika SIST 1013. Napise in oznake, ki niso 

vgrajeni na svetilkah, mora osvetliti varnostna svetilka. 

 

Instalacija za moč 
V celotnem objektu je s projektom predvideno zadostno število vtičnic za možnost 

priključitve raznih prenosnih gospodinjskih aparatov, aparatov zabavne tehnike in 

raznih električnih naprav in orodij. Vgradnjo vtičnic je potrebno prilagoditi dejanski 

razmestitvi notranje opreme. Vgrade se podometne vtičnice v modulni izvedbi, v 

minimalni zaščiti IP 20. V kopalnicah, sanitarijah se vgradijo vtičnice, ki so vgrajene 

v svetilki nad umivalnikom, v minimalni zaščiti IP 44.  

 

Višina vgradnje vtičnic je prilagojena vgrajeni tehnološki opremi v sobah in želji 

investitorja.  

Vgradna višina vtičnic se lahko prilagodi želji investitorja, v predpisanih montažnih 

višinah.  

Vtičnice vgrajene v povezovalnih hodnikih se delno napajajo iz razdelilnika 

agregata. 

Stabilni električni porabniki /hladilne naprave, klimatske naprave, inp./, se 

priključijo direktno, brez vtičnih naprav.  

 

Instalacija za moč se izdela s kabelskimi vodniki NYM, položenimi v kabelske police 

in uvlečenimi v ustrezne instalacijske cevi položene podometno in delno v mavčno 

kartonske stene.  

Instalacija za moč se izdela z ustrezno stopnjo zaščite. V celotni instalaciji za moč se 

vodi zaščitni vodnik. 

 

Instalacija za telekomunikacije 
Instalacija za telekomunikacije se prenovi v okviru prenove objekta. Vsa instalacija 

za telekomunikacije je povezana na obstoječo instalacijo v obstoječem objektu.  

 

Instalacija za telekomunikacije v celotnem objektu /telefon, terminal, računalnik/, se 

izdela s podatkovnimi kabelskimi vodniki UTP Cat.5e, zaključenimi na podatkovnih 
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vtičnicah Cat 5, RJ 45, na linijski strani pa v komunikacijski omari, v energetskem 

prostoru, na Patch panelih. 

 

Vgrade se podometne enojne in dvojne podatkovne vtičnice Cat 5, RJ 45. Kabelski 

vodniki UTP, se polože v kabelske police in uvlečejo v ustrezne instalacijske cevi 

položene podometno.    

 

 

Instalacija za kabelski razdelilni sistem 
V objektih DSO Bežigrad je izdelan obstoječi kabelski razdelilni sistem, za uporabo 

različnih prenosnih medijev. V objektu, se kabelski razdelilni sistem v celoti obnovi 

in bo priključen na obstoječ skupinski razdelilni sistem.  Pri obnovi se upošteva 

vgradnjo opreme po tipizaciji kabelskega operaterja.  

Instalacija se izdela s kabelskimi vodniki Coaxial 75 Ohm dg163 in dg in dg113, 

položenimi v kabelske police in uvlečenimi v ustrezne instalacijske cevi položene 

podometno.       

Višina vgradnje podometnih vtičnic, je na višini 1,6m. 

 

 

Instalacija za odkrivanje in javljanje požara 
V obstoječem objektu je že vgrajen sistem zgodnjega odkrivanja in javljanja požara z 

analogno adresno centralo in adresibilnimi avtomatskimi in ročnimi javljalniki.  

V objektu depandanse, se instalacija za odkrivanje in javljanje požara, v celoti 

obnovi in priključi na obstoječo protipožarno centralo, ki se programsko nadgradi.  

 

 

Instalacija za sestrski klicni sistema / SOS 
V obstoječem objektu je že vgrajen sestrski klicni sistem SOS. V prenovljenem 

objektu DSO Bežigrad se instalacija za sestrski klic obnovi, z uporabo novih 

tehnoloških rešitev. Sistem deluje kot enovita celota in so vsi dogodki v sistemu 

vidni na vseh enotah sistema, ter povezani na obstoječo programsko opremo za 

nadzor in spremljanje delovanja sestrskega klicnega sistema.  

Instalacija za sestrski klicni sistem je obdelana v posebnem načrtu. 

 

 

 

ZAŠČITNI UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI 
Za zanesljivo delovanje zaščitnega ukrepa proti nevarnosti električnega udara se 

uporabi obstoječe ozemljilo obstoječega objekta doma starejših občanov.  

 

Zaščita pred neposrednim dotikom 
Z zaščito pred neposrednim dotikom onemogočimo neposreden direkten dotik delov 

pod napetostjo. Le to se izvede s postavljanjem delov pod napetostjo izven dosega 

rok, z izoliranjem delov pod napetostjo, z montažo delov pod napetostjo v zaprta 

ohišja in uporabo standardnih atestiranih materialov . 

 

Zaščita pred posrednim dotikom 
Zaščita pred posrednim dotikom je odprava napetosti dotika takšne vrednosti in 

tolikega časa, da ne predstavlja nevarnosti v smislu škodljivega, fiziološkega 

delovanja na človeško telo. Le se izvede s povezavo vseh vodljivih delov instalacije 

z zaščitnim vodnikom na zaščitni sistem.  
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V odvisnosti od pogojev, ki jih izpolnimo in pogojev, ki jih nudi distributor se v 

obravnavanem objektu izvede: 

 

TN - sistem zaščite 
Le ta zahteva, da se karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata 

izbrati tako, da se v primeru okvare z zanemarljivo impedanco med faznim in 

zaščitnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v instalaciji, 

avtomatično odklopi napajanje v določenem času. Ta zahteva je izpolnjena,ko je 

izpolnjen pogoj: 

 

Zs x Ia < Uo 

 

kjer pomeni: 

Zs (Ohm) impedanca okvarne zanke, ki obsega vir napetosti,fazni   

  vodnik, zaščitni vodnik,. 

Ia (A)  tok,ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatični 

  odklop napajanja v predpisanem času /Tabela 1/. 

Uo (V)  nazivna napetost proti zemlji 

 

Kot zaščitne naprave se lahko v sistemu TN uporabi : 

  naprave za nadtokovno zaščito 

  naprave za diferenčno tokovno zaščito 

 

Tabela 1 / Maksimalni dovoljeni časi trajanja napetosti: 

max.dovoljeni odklopni čas 

[s] 

najvišja pričakovana napetost dotika 

/ef.vrednost izm.nap.[V] 

neskončno 

5 

1 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,03 

< 50 

50 

75 

90 

110 

150 

220 

280 

 

 

Izenačevanje električnih potencialov 

S potencialnim izenačevanjem označujemo fizično povezovanje različnih 

potencialnih točk z možnimi drugimi potenciali v skupno točko enakega potenciala, 

da odpravimo potencialne razlike, ki bi v nepovezanih točkah lahko nastale in ostale 

iz kakršnihkoli razlogov. Zaradi le tega vodnik za glavno izenačevanje električnih 

potencialov v notranjosti zgradbe, ne glede na sistem zaščite, medsebojno fizično in 

galvansko povezuje istočasno dosegljive vodljive predmete ali dele naprav in sicer : 

· zaščitni vodnik, 

· vodnik PEN, 

· glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko /glavno ozemljilo, 

· cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj zgradbe /plinsko, vodovodno, 

instalacijo centralne kurjave, ipd. 

· kovinske dele konstrukcij /kovinski podboji in regali, klima sistem, 

· strelovod. 
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Glavna zbiralnica za izenačevanje električnega potenciala (GIP), je nameščena v 

obstoječi glavni razdelilni omari RG, pomožne zbiralnice (DIP), pa so vgrajene v 

razdelilnih omaricah.  

Zbiralnice se medsebojno dobro galvansko povežejo. Galvanske izenačitvene 

povezave se izdelajo tako, da jih je mogoče periodično kontrolirati in z meritvami 

preizkusiti.  

Izenačevanje električnega potenciala se izdela skladno z izvedenimi deli strojnih 

instalacij in vgrajenega materiala. 

 

 

ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK 
Elektroenergetski priključek na javno omrežje je obstoječi. Obstoječi so tudi 

napajalni vodi od glavne razdelilne omare RG, do posameznih razdelilnih omaric. 

Električna instalacija od razdelilne omarice do porabnikov se v celoti obnovi.  

 

 

NAPAJANJE PORABNIKOV 
Vsi porabniki električne energije, se napajajo  iz razdelilne omarice R-5N.  

Razdelilna omarica se v celoti obnovi z novimi zaščitnimi in varovalnimi elementi. 

Lokacija razdelilne omarice se ohrani. V razdelilne omarice se vgrade ključavnice.  

 

 

ELEKTROENERGETSKI PODATKI 
Razdelilna omarica R-5N 

Instalirana moč      Pi = 57 000 W 

 

Faktor istočasnosti     fi = 0,5 

Konična moč    Pk = Pi  fi  = 28 500 W 

 

cos = 0,95 

Konični tok    Ik = Pk / (U  √3  cos) = 43,35 A 

 

Varovalni elementi, ki varujejo vodnike napajalnega voda pred preobremenitvijo so 

določeni glede na konični tok in selektivnost varovanja, skladno z veljavnimi 

tehničnimi predpisi in pravilniki. Presek napajalnega voda je določen na podlagi 

dopustnih tokovnih obremenitev z upoštevanjem načina polaganja napajalnega voda, 

korekcijskih faktorjev za skupinske tokokroge  in temperature okolice, skladno z 

veljavnimi tehničnimi predpisi in pravilniki.  

 

 

KONTROLA ZAŠČITE VODNIKOV PRED PREVELIKIMI TOKOVI 
Skladno z veljavnim pravilnikom, je izvedena kontrola izbranih vodnikov pred: 

 

a) Preobremenitvenimi tokovi: 

 

Ik  In  Iz in I2  1,45  Iz oz. In  1,45  Iz / k 

 

kjer pomeni: 

Ik -konični tok tokokroga (A)   talilne varovalke: 

In -nazivni tok zaščitne naprave (A)  In = 2-4 A, k = 2,1 

Iz -trajno dovoljeni tok v vodniku (A)        6-10 A, k = 1,9 

I2 -tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje        16 A, k = 1,6 
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 zaščitne naprave (taljenje varovalke tip         

 gL ali delovanje instalacijskega odklopnika instalacijski odklopniki: 

k -faktor zaščitne naprave    In za vse k = 1,45 

 

b) Kratkostičnimi tokovi: 

 

Pri vodnikih preseka nad 6 mm², preverimo min. presek vodnika Smin, ki zdrži 

kratkostični tok v dopustnem času, odklopu napajanja (0,1s, 0,4s ali 5s). 

 

Smin = ti  Ik / k 

 

kjer pomeni: 

Smin -minimalni presek vodnika (mm²) 

ti -dopustni čas trajanja kratkega stika (0,1s, 0,4s, 5s) 

Ik -kratkostični tok (A) 

k -faktor vodnika:  k = 115, Cu/PVC;  k = 74, Al/PVC  

 

 

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI 

Vsi padci električne napetosti so kontrolirani z enačbo : 

 

 u =  P  l   200 / (   s  230² )   %   enofazni tokokrog  

 u =  P  l   100 / (   s  400² )   %   trifazni tokokrog 

 

kjer pomeni: 

 u - padec napetosti (%) 

P - priključna moč (W) 

l - dolžina vodnika (m) 

 - specifična prevodnost vodnika (Sm/mm²) 

s - presek vodnika (mm²) 

 

Objekt se napaja iz javnega NN omrežja, in je dovoljeni padec napetosti od napajalne 

točke objekta (priključna merilna omarica PMO), do najbolj oddaljenega porabnika  

3 % za tokokroge razsvetljave in 5 % za tokokroge drugih porabnikov. 

Dimenzioniranje energetskega razvoda v objektu je izvedeno tako, da v napajalnem 

vodu od priključne merilne omarice PMO, do posamezne razdelilne omarice R, 

padec napetosti ne bo presegel vrednosti 1,0 %, in od razdelilne omarice R do najbolj 

oddaljenega porabnika 2 % za tokokroge razsvetljave, in 4 % za tokokroge drugih 

porabnikov. 

 

Izračun mejne dolžine enofaznega tokokroga preseka 1,5 mm² Cu s skupno 

obremenitvijo 1 kW in upoštevanju dovoljenega 2 % padca napetosti: 

l = (   s  U²   u ) / ( P  200 )  

l = ( 56  1,5  230²  2 ) / ( 1000  200 ) = 44,44 m 

 

Izračun mejne dolžine enofaznega tokokroga preseka 2,5 mm² Cu s skupno 

obremenitvijo 3 kW in upoštevanjem dovoljenega 4 % padca napetosti: 

l = (   s  U²   u ) / ( P  200 )  

l = ( 56  2,5  230²  4 ) / ( 3000  200 ) = 49,37 m 
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Izračun mejne dolžine trofaznega tokokroga preseka 2,5 mm² Cu s skupno 

obremenitvijo 6 kW in upoštevanjem dovoljenega 4 % padca napetosti: 

l = (   s  U²   u ) / ( P  100 )  

l = ( 56  2,5  400²  4 ) / ( 6000  100 ) = 149,33 m 

 

Iz tlorisov električnih instalacij je razvidno, da noben električni tokokrog ne presega 

izračunanih mejnih dolžin, zato nadaljne računske kontrole padcev napetosti niso 

potrebne. 

 

 

OZEMLJILA IN STRELOVODNA INSTALACIJA 
V obstoječem objektu je že izvedena strelovodna zaščita, ki je ustrezno izvedena ter 

periodično pregledana v predpisanim rokih. 

Strelovodna instalacija je projektirana v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 

delovanjem strele ter v skladu s tehnično smernico TSG-N-003/2009 in v skladu s 

SIST IEC 61024 – SIST IEC 61024-1 in 2. 

Strelovodna instalacija se v celoti ohrani obstoječa in ni predmet prenove objekta. 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

Po končanih elektroinstalacijskih delih na objektu je izvajalec del dolžan predati 

investitorju vso tehnično dokumentacijo, z vrisanim dejanskim stanjem na objektu, 

atesti in garancijskimi listi za vso vgrajeno opremo. 

Razdelilne omarice  je potrebno opremiti z enopolnimi razdelilnimi shemami, iz 

katerih je razvidna namembnost posameznih tokokrogov in tip ter vrednost 

varovalnih elementov. 

Investitorju je potrebno predati tudi merilne protokole z rezultati opravljenih meritev 

zaščite proti nevarnosti udaru električnega toka, izenačitve potencialov, izolacijske 

upornosti električnih instalacij in ozemljil. 

Vsa elektroinstalacijska dela morajo opravljati ustrezno strokovno usposobljene 

osebe ob upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov. 

 

Opozorilo: 

Osebe ali organizacije, ki opravljajo preglede in meritve (to je kontrolo in 

verifikacijo lastnosti, karakteristik, in kakovosti) električnih instalacij in strelovodnih 

naprav, pa meritev ne vršijo skladno s predpisi in kljub temu podajo pismeno izjavo, 

oziroma rezultate meritev, storijo kaznivo dejanje predlaganja listin z neresnično 

vsebino na podlagi določil Kazenskega zakonika (Ur. l. RS  95/2004) in Zakona o 

odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS  98/2004) in spremembah in 

dopolnitvah (Ur. l. RS  65/2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                          Električne instalacije                                          stran 10 
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DSO - Ljubljana-Bežigrad  / R-5N

I. Razsvetljava

II. Instalacijski material

III. Razdelilne omarice R-5N

VI. Projektna dokumentacija

Skupaj

OPOMBA

Izvajalci električnih instalacij morajo v cenah posameznih postavk upoštevati dobavo,

montažo, transporte, manipulacijo in ves potrebni drobni material

Vsa vgrajena instalacijska oprema in material mora imeti certifikat CE

Izdelati je potrebno navodila za obratovanje in vzdrževanje



postavka enota količina cena znesek

I. Razsvetljava

1. Dobava in montaža svetilk za varnostno razsvetljavo 5W LED, z avtonomijo 3h kom 6

Dobava in montaža svetilk, kompletno z montažnim in obešalnim priborom:

2. Vgradna stropna svetilka 2x26W, IP 20 kom 25

3. Vgradna stropna svetilka 1x26W, IP 20 kom 14

4. Vgradna stropna svetilka 1x26W, IP 54 kom 18

5. Stenska nadgradna svetilka fluo 1x18W, komplet s stikalom in dvojno vtičnico, IP 54 kom 15

6. Stenska nadgradna svetilka LED 1-3W kom 18

7. Stenska nadgradna svetilka LED 3-5W, IPx4 kom 6

8. Fluo nadgradna svetilka  2x36W, IP 65 kom 3

9. Fluo vgradna svetilka  2x18W, IP 20 kom 13

10. Drobni material 5%

11. Funkcionalni preizkus, transport in manipulativni stroški 5%

12. Pridobitev potrdila aktivne požarne zaščite-varnostna razsvetljava

postavka enota količina cena znesek

II. Instalacijski material

Kabel s Cu kabelski vodniki - 1kV. uvlečeni v instalacijske cevi,

položene v kabelske police, instalacijske ravnine, podometno ali v tlaku

1. NYM 5x6,0 mm² m 28

2. NYM 3x2,5 mm² m 840

3. NYM 5x1,5 mm² m 320

4. NYM 4x1,5 mm² m 75

5. NYM 3x1,5 mm² m 720

6. UTP, Cat 5.e m 700

7. Coaxial 75 Ohm m 790



8. JE-H(ST)H E30 1x2x0,8 (požarno javljanje) m 260

9. JE-H(ST)H E30 2x2x0,8 (požarno javljanje) m 20

10. Vodniki H05V-K, H07V-K  6, 10 mm² m 135

11. Gibljive instal. cevi RF samougasne, razne m 1460

12. Gibljive instal. cevi RFS 23 samougasne, razne (požarno javljanje) m 240

13. Zaščitni NIK1 kanal (požarno javljanje) m 20

14. Podometna doza GIP/DIP, izenačevanje el. potencialov,

komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom kom 2

Vgrajena modulna oprema razna:

15. Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, p/o kom 150

16. Vtičnica CAT5e RJ45, 1M kom 8

17. Vtičnice Coax TV, 1M, p/o kom 27

18. Stikala enopolna, IP 20, 1M, p/o kom 48

19. Stikala izmenična, IP 20, 1M, p/o kom 42

20. Stikala križna, IP 20, 1M, p/o kom 3

21. Doza okrogla M2, komplet z nosilnim in okrasnim elementom kom 136

22. Doza pravokotna M3, komplet z nosilnim in okrasnim elementom kom 55

23. Doza pravokotna M4, komplet z nosilnim in okrasnim elementom kom 20

24. Razvodnice kom 48

Priklop naprav, brez dobave

25. Štedilnik kom 1

26. Pomivalni stroj kom 1

27. Napa kom 1

28. Električni pogon vrat kom 1

29. Klimatske naprave notranja enota kom 15

30. Klimatske naprave zunanja enota kom 2

Požarno javljanje

31. Adresni ročni javljalnik požara kom 3



32. Adresni optični javljalnik požara kom 24

33. Adresni termični javljalnik požara kom 1

34. Notranja sirena kom 2

35. Adresni izhodno/vhodni vmesnik kom 1

36. Mavec, ocena kg 130

Ostalo

37. Odklop in demontaža obstoječih električnih instalacij in odvoz na deponijo kpl 1

38. Odklop in demontaža obstoječih svetilk in odvoz na deponijo kpl 1

39. Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in oddaja 5 %

40. Drobni montažni material, razvodnice     5 %

41. Izdelava merilnih protokolov proti udaru el. toka, izenačevanja el. potenciala

izolacijske upornosti, ozemljil

postavka enota količina cena znesek

III. Razdelilne omarice R-5N

1. Razdelilna omara R-5N, z novimi zaščitnimi in varovalnimi elementi vgrajena v kom 1

obstoječo razdelilno omaro v podometni izvedbi, za vgradnjo 72 modulolov

z mrežnim in agregatskim predelom

vgrajena oprema:

1x glavno stikalo 63A

1x varovalčni ločilnik Tytan II, z varovalkami 50A

3x prenapetostni odvodniki Protec C

3x instalacijski odklopnik, 16A,3f, tip C

37x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C

13x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B

9x KZS-2M, 16A

1x KZS-2M, 10A

1x kontaktor 10A

izolirane viličaste zbiralke 3.f



letvica PE, N

Agregatski del

1x glavno stikalo 40A

8x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B

2x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C

1x kontaktor 10A

izolirane viličaste zbiralke 3.f

letvica PE, N

IV. Projektna dokumentacija

1. Izdelava projektne dokumentacije PID elektroinstalacije kpl 1



Apartma

Soba 3
Soba 4Soba 5Soba 6Apartma

Hodnik

Čajna kuhinja

Splakovalnica

Soba 9 Soba 11

Soba 12

Soba 13

Soba 14

Soba 15 Soba 16

P 10

Soba 17

Kopalnica

Energetski

prostor

WC

Kopalnica

109,67m2

vhod v
nadstropje
(stopnice)

vhod v
nadstropje
(dvigalo)

K.C.

K.C.

K.C.

K.C.

TV

TV

TV TV TV TV

TV TV TV TV

TV

Soba 10

Skladišče

Skladišče

objekt:

merilo:

odg. projektant.:

projektant:

investitor:

projekt:

načrt:

št. risbe: E1 Marec 2019

PZI Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

datum:

Euro Tehnik d.o.o., Litijska c. 152, 1000 Ljubljana

Euro Tehnik, komunalni inženiring d.o.o.
1000 Ljubljana

Litijska cesta 152
DSO Ljubljana Bežigrad

1000 Ljubljana

Dom starejših občanov

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Komanova ulica 1

1 : 75luč, varnostna razsvetljava

Tloris V. nadstropja

Balkon

R-5N



Apartma

Soba 3

Soba 4
Soba 5

Soba 6

Apartma

Hodnik

Čajna kuhinja

Splakovalnica

Soba 9

Soba 11
Soba 12

Soba 13
Soba 14

Soba 15
Soba 16

Soba 17

TIP 1

TIP 1

TIP 1

Kopalnica

Energ.prostor

WC

Kopalnica

12.68 m2

109,67m2

vhod v
nadstropje
(stopnice)

vhod v
nadstropje
(dvigalo)

TIP 1

TIP 1

K.C.

K.C.

K.C.

K.C.

TV

TV

TV TV TV TV

TV TV TV TV

TV

TIP 1

Soba 10

Skladišče

Skladišče

R-5N

P
V
o
b

P
V
o
b

Balkon

objekt:

merilo:

odg. projektant.:

projektant:

investitor:

projekt:

načrt:

št. risbe: E2 Marec 2019

PZI Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

datum:

DSO Ljubljana Bežigrad

1000 Ljubljana

Dom starejših občanov

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Komanova ulica 1

1 : 75moč, telekomunikacije

Tloris V. nadstropja

Euro Tehnik d.o.o., Litijska c. 152, 1000 Ljubljana

Euro Tehnik, komunalni inženiring d.o.o.
1000 Ljubljana

Litijska cesta 152



Apartma

Soba 3

Soba 4

Soba 5Soba 6

Apartma

Hodnik

Čajna kuhinja

Splakovalnica

Soba 9

Soba 11

Soba 12

Soba 13

Soba 14

Soba 15
Soba 16

P 10

Soba 17

TIP 1

TIP 1

TIP 1

Kopalnica

Energetski

prostor

WC

Kopalnica

12.68 m2

109,67m2

vhod v
nadstropje
(stopnice)

vhod v
nadstropje
(dvigalo)

TIP 1

TIP 1

K.C.

K.C.

K.C.

K.C.

TV

TV

TV TV TV TV

TV TV TV TV

TV

TIP 1

Soba 10

Skladišče

Skladišče

Balkon

objekt:

merilo:

odg. projektant.:

projektant:

investitor:

projekt:

načrt:

št. risbe: E3 Marec 2019

PZI Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

datum:

DSO Ljubljana Bežigrad

1000 Ljubljana

Dom starejših občanov

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Komanova ulica 1

1 : 75požarno javljanje

Tloris V. nadstropja

Euro Tehnik d.o.o., Litijska c. 152, 1000 Ljubljana

Euro Tehnik, komunalni inženiring d.o.o.
1000 Ljubljana

Litijska cesta 152

R-5N







k1
vklop PT
recepcija





k1
vklop PT
recepcija



R-5N/A

Varnostna razsvetljava


