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3. TEHNIČNO POROČILO 

A. VODOVODNA INSTALACIJA, KOMPRIMIRAN ZRAK IN ODSESOVANJE 

1. Tehnični opis 

1.1 Splošno 

Predmet načrta je vodovodna instalacija za objekt "Zdravstveni dom Cerklje", investitorja Občina 
Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Načrt je izdelan v fazi 
PZI. 
 
Projektirani objekt bo zgrajen na parceli št. 397/5, k.o. 2118 – Cerklje na Gorenjskem. Objekt obsega 
pritličje, nadstropje in mansardo. Kotlovnica bo v mansardi objekta. 
 
Načrt vodovodne instalacije obsega vodovodni priključek z vodomernim jaškom, dovod vode iz 
vodomernega jaška v objekt, interno vodovodno instalacijo, pripravo tople sanitarne vode, sanitarne 
elemente in opremo ter horizontalno in vertikalno hišno kanalizacijo. Meja obdelave kanalizacije je 
talna plošča v pritličju, kjer kanalizacija preide v teren. 
 
V načrtu so obdelani tudi razvodi komprimiranega zraka in odsesovanja za potrebe tehnologije 
zobozdravstvene ordinacije. Naprave se dobavijo v sklopu dobave tenološke opreme. 
 
Načrt je izdelan na podlagi situacije komunalnih vodov, arhitekturnih podlog in projektnih pogojev 
upravljalca javnega vodovodnega omrežja Komunale Kranj, d.o.o. 117/2017 (12.12.2017). 
 

1.2 Vodovodni priključek 

Javno vodovodno omrežje na območju nameravane gradnje poteka po Slovenski cesti in po Cesti v 
Polico. Tlak vode v javnem vodovodnem omrežju je 4,2 bar. Predviden objekt se priključi na javno 
vodovodno omrežje na cevovodu, ki poteka v Cesti v Polico severno od investitorjeve parcele. 
Priključek se izvede z vgradnjo navrtalnega zasuna z vgradno teleskopsko garnituro in cestno kapo. 
Priključna cev poteka v smeri juga v dolžini cca. 10,7m do vodomernega jaška, ki je predviden v 
nepovozni površini. Priključna cev je glede na predvideno porabo vode v objektu dimenzije DN40 (PE-
HD d50x5,4) in poteka v zaščitni cevi. Vodomerni jašek je predviden betonske izvedbe svetlih dimenzij 
1,0 x 1,0 x 1,2 m z LTŽ pokrovom dimenzije 60x60cm in termo pokrovom pod LTŽ pokrovom. 
Vodomerni jašek se opremi s penjalkami ali lestvijo. Jašek ima predviden iztok za drenažo. 
 

1.2.1 Vodomer 

V vodomerni jašek se vgradi obračunski vodomer DN25 (Qn=6,0m3/h, Qmax=12,0m3/h). Vodomer 
mora ustrezati standardu ISO 4064 in mora biti overjen v istem letu, kot je vgrajen. Vgradi se 
večnatočni suhi vodomer Elster M120 MTR-KN conTEXT nazivne velikosti DN25 dolžine 260 mm. 
Vodomer zaradi servisiranja določi upravljalec javnega vodovodnega omrežja in ga tudi na stroške 
investitorja dobavi. 
 
Vodomer se opremi s kontaktnim dajalnikom impulzov tipa Reed ter kazalcem z magnetom 100/1 
litrov/impulz. Zajemanje impulzov poteka preko brezpotencialnega kontaktnega senzorja. Dajalnik 
impulzov je kabelsko povezan z radio modulom za daljinsko odčitavanje oz. ima radio modul že 
vgrajen. Radio modul mora zagotavljati delovanje v trajanju najmanj dvakratne zakonsko predpisane 
menjave vodomerov (10 let) in v pogojih zalitja z vodo. Radio modul mora biti takšne izvedbe, da s 
svojim delovanjem ne povzroča motenj na drugih napravah in mora boti odporen na motnje drugih 
naprav. Investitor bo po izgradnji sistema za daljinsko odčitavanje le-tega prenesel v upravljanje in 
vzdrževanje upravljalcu vodovodnega omrežja. 
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1.2.2 Tehnični opis izvedbe 

Za izvedbo priključne cevi do vodomernega jaška s kombiniranim vodomerom ter do objekta se 
uporabi polietilenska cev PE dimenzije Ø50x5,4. Cev se v jarku položi v zaščitno cev na globino 1,2m. 
Širina jarka mora biti minimalno DN cevi +40cm. Dno jarka mora biti pripravljeno po niveleti z 
natančnostjo ±3cm. Na dnu jarka mora biti pripravljena posteljica iz sejanega peska granulacije 0/3mm 
v debelini sloja 10cm. Po montaži se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo 
spojna mesta nezasuta. Cevovod se mora po vsej dolžini popolnoma prilegati na podlago. Tako 
pripravljen cevovod se tlačno preizkusi. Po uspešnem preizkusu se cevovod obsuje in zasuje s 
sejanim peskom do višine 30 cm nad temenom, nato pa do nivelete terena z izkopanim materialom. 
30 cm nad  temenom cevi se položi opozorilni trak »POZOR VODOVOD«. Pri vodenju priključne cevi 
je potrebno upoštevati odmike pri približevanju in križanju z ostalimi komunalnimi vodi iz Pravilnika za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema Komunale Kranj. 
 
Prehod priključne cevi preko stene jaška mora biti izdelan vodotesno in elastično, tako da dopušča 
potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška. Spojni element na 
priključku mora biti v vodomernem jašku. 
 
Zasun na priključku mora biti obvezno podbetoniran in mora biti proti priključni cevi spojeni z gibljivim 
spojem. Obvezno mora biti označen z označevalnimi tablicami. Označevalne tablice morajo biti 
pritrjene na vidnem mestu najbližjega objekta oz. na drogu višine 2,7 m. 
 
LTŽ cestna kapa mora biti obvezno obbetonirana. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora biti 
40x40x10 cm z odprtino sredi plošče, prilagojeno velikosti cestne kape. 
 
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen postopek, s katerim se preverja vodotesnost in 
kvaliteta zgrajenega cevovoda. Opravljen mora biti na vsakem novozgrajenem cevovodu. O uspešno 
opravljenem preizkusu se napiše zapisnik, ki ga morata podpisati nadzorni organ in vodja gradbišča 
ter pooblaščena oseba upravljalca vodovoda. Zapisnik je sestavni del tehnične dokumentacije. 
 
Postopek tlačnega preizkusa je sestavljen iz treh faz: predpreizkus, preizkus zmanjševanja tlaka, 
glavni tlačni preizkus. Tlačni preizkus se izvaja po nacionalnih in evropskih standardih EN805 ter 
skladno z navodili proizvajalca cevovodov. 
 
Po končani tlačni preizkušnji je potrebno priključek dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po 
določilih poglavja 11 (dezinfekcija ) standarda PSIST EN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih, 
potrjenih od ustreznega Zavoda za zdravstveno varstvo ali IVZ. Dezinfekcijo izvede pooblaščena 
organizacija. V primeru, ko se že s z izpiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija 
s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. Rezultat se ugotovi na osnovi analize vzorca. Po opravljeni 
dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo v primernem 
časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. 
 

1.3 Zunanje hidrantno omrežje 

Na območju je že urejena javna zunanja hidrantna mreža. Lokacije hidrantov so razvidne iz Študije 
požarne varnosti. Iz javnega vodovodnega omrežja se zagotavlja 10 l/s vode. 
 

1.4 Notranje hidrantno omrežje 

Glede na zahteve Študije požarne varnosti notranja hidrantna mreža ni potrebna. Požarna varnost se 
zagotavlja z gasilniki. Tip, število in lokacije gasilnikov so razvidne v Študiji požarne varnosti. 
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1.5 Priprava tople sanitarne vode 

1.5.1 Zdravstveni dom 

Topla sanitarna voda se bo pripravljala centralno s plinskimi kotli. Topla sanitarna voda se bo 
pripravljala na pretočen način, zato se izvede akumulacija ogrevne vode za pripravo tople sanitarne 
vode v zalogovniku toplote. Zalogovnik toplote ima prostornino ogrevne vode V=500l. 
 
Po delu objekta, ki je oskrbovan s toplo sanitarno vodo se izvede cirkulacija, s katero se zagotavlja 
hitro oskrbo tople vode do končnih porabnikov ter hkrati preprečuje morebitno prekomerno 
razmnoževanje legionele. Glede na to, da legionela normalno živi pri temperaturi 20-55°C je v rednih 
intervalih (1x na vsakih 7 dni) potrebno izvršiti nekajminutno termično dezinfekcijo celotnega sistema 
tople sanitarne vode s pregrevanjem na temperaturo najmanj 65°C. Na koncu posameznih odcepov 
cirkulacijskega voda so predvideni termostatski regulacijski ventili za hidravlično uravnoteženje 
cirkulacijskega razvoda. Cirkulacijska črpalka je predvidena energijsko varčne izvedbe in bo krmiljena 
z regulacijskim sistemom celotne toplotne postaje. 
 
Na vstopu cevovoda v objekt se vgradi magnetni mehčalnik vode z integriranim y filtrom z magnetnim 
vložkom. Magnetni mehčalnik vode se vgradi tudi na povratku cirkulacije tople sanitarne vode v 
postajo za pretočno pripravo tople sanitarne vode. 
 

1.5.2 Lekarna 

V lekarni se bo topla sanitarna voda pripravljala centralno s toplotno črpalko zrak/voda. Topla 
sanitarna voda se bo pripravljala v akumulacijskem grelniku tople sanitarne vode prostornine 120l. 
Pregrevanje se bo zagotavljalo s potopnim električnim grelnikom. Na sistemu tople sanitarne vode se 
izvede tudi cirkulacijska zanka. Na povratku cirkulacije se vgradi magnetni mehčalnik vode. 
 

1.6 Cevni razvodi 

Za posamezne enote v objeku se vgradijo odštevalni vodomeri za hladno in toplo sanitarno vodo ter 
cirkulacijo. Vsi vodomeri se opremijo z M-bus modulom in se povežejo v CNS.  
 
Posamezne enote v objektu so razdeljene na naslednje sklope: 
1. ZDRAVSTVENI DOM: splošni zdravnik, pediater, fizioterapija 
2. LEKARNA 
3. ZOBOZDRAVNIK 
4. OBČINA CERKLJE: skupni prostori - hall, stopnišče, dvigalo, javne sanitarije, servisni prostori,       
    večnamenski prostor v mansardi, arhiv 
 
Glavni cevni razvod hladne vode do odštevalnih vodomerov posameznih enot se izvede v tlaku pritličja 
in v tlaku nadstropja, glavni cevni razvod tople sanitarne vode in cirkulacije pa se izvede pod stropom 
do posameznih odštevalnih vodomerov posameznih enot. Cevni razvod za posamezne porabnike 
poteka od omarice z odštevalnimi vodomeri do posameznega porabnika v tlaku in stenskih utorih. 
 
Glavni cevni razvod po objektu bo izveden iz tankostenskih nerjavnih jeklenih cevovodov, ki se spajajo 
z oblikovnimi kosi iz rdeče litine, razvod od odštevalnih vodomerov do porabnikov pa se izvede iz 
večplastnih kompozitnih cevi. Večplastna kompozitna cev ima maksimalne trajne obratovalne 
tempetarute med 0˚ in 70˚ pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 bar. Kratkotrajna 
temperatura, pri kateri bi prišlo do poškodb je 95˚ (maksimalno 100 ur v obratovalni življenski dobi). 
 
Ves cevni razvod bo ustrezno toplotno in parno izoliran. Razvodi hladne sanitarne vode bodo izolirani, 
da se prepreči segrevanje hladne vode ter kondenzacijo na zunanji steni cevi. Izolacija sanitarne vode 
pri kompozitnih ceveh dimenzije manj kot 25x2,5 mm je že nameščena na ceveh, saj se uporabijo 
predizolirane cevi. Pri teh ceveh dodatna toplotna izolacija ni potrebna. Za cevi večjih dimenzij in 
jeklene cevi se uporablja toplotna izolacija iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo in toplotno 
prevodnostjo 0,035 W/mK v skladu s SIST ISO 8794. 
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Razvodi tople sanitarne vode se izolira v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL 
RS št. 93/2008). Izvajalec je dolžan debelino izolacije prilagoditi zahtevam pravilnika. 
 
Prehodi vodovodne napeljave skozi meje požarnih morajo biti izvedeni v skladu s standardom oSIST 
prEN 1366.  
 
Vsa vgrajena oprema in armature za vodvodno instalacijo naj bodo predvidena za tlak PN16. 
 

1.7 Sanitarni elementi in oprema 

V objektu bodo nameščeni konzolni WC-ji s podometnim izpiralnim kotličkom z ločeno varčevalno 
tipko, invalidski WC-ji konzolne izvedbe s podometni izplakovalnim kotličkom, pisoarji z avtomatskim 
izplakovanjem, tuši, konzolni umivalniki in invalidski umivalniki. V čistilih so predvideni trokadero 
izlivniki. Vse armature so predvidene enoročne izvedbe. 
 
Opremo sanitarnih elementov (ogledala, držala za milo, držala za brisače, poličke etažerke itd), tip in 
obliko določi arhitekt v sodelovanju z investitorjem pred nabavo. 
 
Elementi v čajni kuhinji niso predmet tega projekta in so zajeti v projektu arhitekture. V načrtu so 
obdelani samo stenski kotni ventili za priklop elementov ter stenski kanalizacijski odtok. 
 
Elementi v sklopu tehnološke opreme posameznih ambulant niso predmet tega projekta in so zajeti v 
projektu arhitekture. V načrtu so obdelani samo stenski kotni ventili za priklop elementov ter stenski 
kanalizacijski odtok. 
 

1.8 Kanalizacija 

V objektu se izvede horizontalni talni in vertikalni kanalizacijski razvod. Meja obdelave je talna plošča v 
pritličju. Kanalizacija pod talno ploščo in zunaj objekta je obdelana v gradbenem načtu.  
 
Hidravlične lastnosti kanalizacije so bile načrtovane v skladu s standardom EN 12056, zvočne 
lastnosti pa z upoštevanjem smernice VDI 4100. Pri načrtovanju je bila upoštevana zvočna zaščitna 
cona II, oziroma hrup 25 dB(A). 
 
Izvajalec kanalizacijskega razvoda je dolžan pred priključitvijo na vertikale na horizontalo vgraditi 
čistilni kos po EN 12056. Čistilni kos mora biti dostopen preko revizijske odprtine z ventilskimi vratci. 
 
Celotna kanalizacija v objektu bo izvedena iz kanalizacijskih cevi iz polipropilena (PP), kratkotrajno 
odpornih na temperaturo do 95°C in dolgotrajno do 90°C. Kanalizacija dimenzije Ø110 bo izvedena iz 
zvočno izolativnih kanalizacijskih HT-cevi iz polietilena (PE), kratkotrajno odpornih na temperaturo do 
97°C in dolgotrajno do 95°C. 
 
Cevi so primerne za odvod kemijsko agresivnih snovi s pH vrednostjo med 2 (kislo) in 12 (bazično). 
Požarna odpornost ustreza razredu B2 po DIN 4102. Uporabljene cevi bodo izdelane v skladu z EN 
1451 in EN 1411. Spajanje kanaliazcijskih cevi bo izvedeno z gumi tesnilnimi obroči in mufami. 
 
Na prehodih kanalizacijskih cevi med različnimi požarnimi sektorji se namestijo požarne objemke.  
 
Kanalizacijo je potrebno izvesti v tesni izvedbi, zato je potrebno narediti preizkus na tesnost. 
 

1.9 Komprimiran zrak in odsesovanje 

Zaradi potreb tehnološke opreme se izvede priprava in razvod komprimiranega zraka. Priprava je 
predvidena s kompresorjem, ki se namesti v prostoru za kompresor. Od kompresorja se izvede cevna 
povezava do dentalnega stola. Priključek na dentalni stol se izvede po navodilih tehnologa oz. 
proizvajalca dentalnih stolov. Razvod se izvede v tlaku z bakrenimi cevmi, ki se spajajo s trdim 
lotanjem. Uporabijo se cevi za medicinske pline, ki so dodatno oplačene s PVC zaščitnim plaščem. 
Kot zaporni organi se uporabijo krogelne pipe, ki imajo hitre spojke za priključitev opreme. 
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Za potrebe odsesovanja pri zobozdravstvenem procesu se izvede instalacija odsesovanja, ki obsega 
cevovod in odsesovalno napravo. Odsesovalne naprava se namesti v prostor s kmpresorjem. Cevne 
povezave do dentalnega stola se izvedejo iz PP cevovodov za spajanje z natičnimi mufami s tesnili. 
Priključki na sesalno naporavo se izvedejo z namensko fleksibilno cevjo po izboru in navodilih 
tehnologa. 
 
Vsa oprema mora biti testirana s strani proizvajalca v proizvajalčevi tovarni, vsi atesti z navedbo 
kvalitete in zvočnega nivoja. Pred predajo instalacije uporabniku je potrebno izvršiti naslednje kontrole 
in teste: 

 tlačni preizkus na puščanje, 
 tlačni preizkus tesnosti cevovodov plinov pod pritiskom, 
 preizkus tesnosti ventilov, 
 preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah – tlačni plinski sistemi, 
 preizkus obratovanja sistema, 
 tlačni preizkus na odsesovalnem sistemu. 

 
Po zaključeni montaži se izvede tlačno preizkušnjo cevovodnega omrežja komprimiranega zraka s 
preizkusnim tlakom najmanj 10 bar. Preizkus naj traja najmanj 1 uro. Vsa netesna mesta je odpraviti s 
ponovnim pritezanjem fitingov ali ponovno montažo netesnih delov. 
 

1.10 Zaključek 

Vsa vgrajena oprema in armature za vodvodno instalacijo naj bodo predvidena za tlačno stopnjo PN 
16. 
 
Vsa dela pri montaži morajo biti izvedena v skladu z montažnimi predpisi. Po končani montaži 
cevovodov, vendar še pred zazidavo cevovoda je potrebno izvesti hladen tlačni preizkus skladno s 
PSIST prEN 805 – poglavje 10. Po uspešno opravljenem preizkusu se izvede izpiranje cevovoda in 
končna dezinfekcija. Po izpiranju instalacije se izvede bakteriološka analiza vode. 
 
Vse kanalizacijske cevi morajo biti položene v objektu s padcem min 1% z ustrezno namestitvijo 
fazonskih kosov. Po končani montaži in pred polaganjem tlaka oziroma zazidavo je potrebno izvesti 
hladen tlačni preizkus s tlakom 0,3 bar. Vse ostale podrobnosti so razvidne iz načrtov. 
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2. Tehnični izračuni 

2.1 Izračun porabe vode: 

element št. elem. HV TV ΣHTV 
  - [l/s] [l/s] [l/s] 

WC    - kotliček 13 1,69 - 1,69 
pisoar 5 0,50 - 0,50 
trokadero - MB15+kotliček 2 0,40 0,14 0,54 
tuš MB h+t 3 0,45 0,45 0,90 
umivalnik MB h+t 24 1,68 1,68 3,36 
kuhinjsko korito - MB h+t 13 0,91 0,91 1,82 
pomivalni stroj 1 0,15 - 0,15 
iztok - 1/2 hladna 3 0,90 - 0,90 

Tip objekta: B 

Vsota računskih pretokov  Σ Vr  
Hladna      l/s 6,68 l/s 
Topla        l/s   3,18 l/s 
Skupaj:     l/s 9,86 l/s 

Vršni pretok Vs 1,77  l/s 

Vršna poraba hladne in tople vode znaša  6,37 m3/h 
 

2.2 Določitev vodomera: 

Vršni pretok vode Q= 6,37 m3/h 
Ustreza vodomer DN25 
Nazivni pretok Qn= 6,0 m3/h 

Maksimalni pretok Qmax= 12,0 m3/h 
 
Vodomer mora ustrezati standardu ISO 4064 in mora biti overjen v istem letu, kot je vgrajen. Vodomer 
zaradi servisiranja določi upravljalec javnega vodovodnega omrežja in ga tudi na stroške investitorja 
dobavi. Vodomer mora biti nadgrajen z dajalnikom impulzov in kabelsko povezan z radio modulom za 
daljinsko odčitavanje oz. mora imeti radio modul že vgrajen. 
 

2.3 Dimenzioniranje priključne cevi: 

Glede na vršni pretok vode, ki znaša 6,37 m3/h, je ustrezna priključna cev dimenzije DN40 (PE80 
SDR11,0 dimenzije Ø50x4,6). Hitrost v priključni cevi pri pretoku 6,37 m3/h je v=1,35 m/s (dp=500 
Pa/m). Priključna cev se vodi v zaščitni cevi DN75 (PE80 SDR17,0 dimenzije Ø90x5,4). 
 

2.4 Vodomerni jašek: 

Vodomerni jašek se izvede betonske izvedbe velikosti 100x100cm, globine 120cm, s povoznim LTŽ 
pokrovom 60x60cm ter termo izolacijo pod pokrovom. V zunanjem vodomernem jašku bo vgrajen 
vodomer DN25, Qn= 6,0 m3/h, Q max=12,0m3/h. Vodomerni jašek se postavi v nepovozno površino 
takoj za vstopom priključne cevi na investitorjevo parcelo. V vodomernem jašku se izvede tudi 
praznjenje interne instalacije oz priključek za potrebe dezinfekcije instalacije. 
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B. OGREVANJE IN HLAJENJE 

1. Tehnični opis 

1.1 Splošno 

Predmet načrta je instalacija ogrevanja in hlajenja za objekt "Zdravstveni dom Cerklje", investitorja 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Načrt je izdelan 
v fazi PZI. 
 
Projektirani objekt bo zgrajen na parceli št. 397/5, k.o. 2118 – Cerklje na Gorenjskem. Predviden 
objekt obsega pritličje, nadstropje in mansardo. Kotlovnica je predvidena v mansardi objekta. 
 
Načrt instalacije ogrevanja in hlajenja obsega toplotno postajo za pripravo ogrevne vode s plinskimi 
kotli in toplotno črpalko zrak/voda, talno ogrevanje, radiatorsko ogrevanje, razvod ogrevne vode za 
grelnike zraka v prezračevalnih napravah, pripravo tople sanitarne vode, pripravo hladilne vode s 
toplotno črpalko zrak/voda, hlajenje z ventilatorskimi konvektorji in razvod hladilne vode za hladilce 
zraka v prezračevalnih napravah. 
 

1.2 Izračun zimskih transmisijskih izgub 

Izračun zimskih toplotnih izgub je bil izveden v skladu s standardom SIST EN 12831. Zunanja 
projektna temperatura je bila upoštevana -16°C. 
 
Upoštevane vrednosti koeficientov toplotnih prehodnosti gradbenega ovoja so izračunane iz podanih 
sestav posameznih konstrukcij. 
 
Posamezne temperatue prostorov so izbrane prav tako v skladu s standardom SIST EN 12831 ter 
SIST ISO 7730. Izbrane temperature prostorov v zimskem in poletnem času navaja spodnja tabela. 
 
Tabela: Izbrane temperature prostorov 

tip prostora T [°C] 

hall, stopnišče 18 / 26 
čakalnice, hodnik 20 / 26 
lekarna 22 / 24 
ambulante 22 / 24 
pisarne sestre 22 / 24 
večnamenski prostor 20 / 26 
sanitarije 20 
čistila 18 
arhiv 15 

 

1.3 Priprava ogrevne in hladilne vode 

1.3.1 Zdravstveni dom 

Za pripravo ogrevne vode se vgradi sistem toplotne črpalke zrak/voda in plinskih kotlov. Toplotna 
črpalka je toplotne moči 32,98kW in se namesti ob servisnem vhodu v objekt. V kotlovnici v mansardi 
objekta se vgradita dva stenska plinska kondenzacijska kotla vsak toplotne moči 45kW. Toplotna 
črpalka pokriva cca. 80% celoletnih potreb po toploti, ostanek pokrivata plinska kotla. Topla sanitarna 
voda se celo leto pripravlja s plinskima kotloma. Priprava tople sanitarne vode se izvede na pretočni 
način, zato se vgradi akumulator ogrevne vode.  
 
Toplotna črpalka se napolni z mešanico glikol/voda zato se v sistem vgradi ploščni izmenjevalec 
toplote. Toplotna črpalka ima vgrajeno obtočno črpalko, akumulator toplote, ekspanzijsko posodo in 
varnostni ventil. Toplotna črpalka ima lastno avtomatiko, ki se integrira v CNS sistem.  
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Ogrevna oz. hladilna voda se preko akumulatorja toplote dovaja v ogrevalni ali hladilni razdelilnik. 
Zaradi različnih pretokov polnilne črpalke ČTČ in obtočnih črpalk na posameznih ogrevalnih sistemih 
se izvede breztlačno by-pass povezavo s kombinacijo protipovratnih ventilov. Pred ogrevalnim 
razdelilnikom se ogrevna voda vodi preko hidravlične kretnice s katero se v primeru potrebe ogrevna 
voda dogreje s plinskima kotloma. 
 
Ogrevna voda se preko razdelilnika dovaja v različne sisteme. Izvedejo se naslednji ogrevalni krogi: 

- talno ogrevanje večnamenskega prostora v mansardi 
- talno ogrevanje prostorov zdravstvenega doma 
- talno ogrevanje skupnih prostorov 
- radiatorsko ogrevanje arhiva 
- ogrevna voda za grelnike zraka v prezračevalnih napravah in zračno zaveso. 

 
V obdobju hlajenja se hladna voda preko hladilnega razdelilnika dobavlja v naslednje sisteme: 

- ventilatorski konvektorji v zdravstvenem domu 
- ventilatorski konvektorji v skupnih prostorih 
- hladilna voda za hladilnike zraka v sklopu prezračevalnih naprav. 

 
Varovanje sistema se izvede z varnostnim ventilom ter z ekspanzijsko posodo. 
 
Regulacija delovanja celotnega ogrevalnega sistema je predvidena z elektronskim regulatorjem v 
sklopu CNS, ki krmili delovanje virov toplote ter posameznih ogrevalnih krogov glede na zunanjo 
temperaturo. 
 
Na vsakem ogrevalnem in hladilnem krogu ter na odcepih za posamezne funkcionalne enote objekta 
se vgradijo merilniki toplote/hladu, ki se povežejo na sistem za centralno odčitavanje. 
 

1.3.2 Lekarna 

Za pripravo ogrevne in hladilne vode v lekarni se vgradi samostojna toplotna črpalka zrak/voda. 
Toplotna črpalka je split izvedbe ogrevne moči 12,5kW in hladilne moči 11,8kW. Toplotna črpalka bo v 
času ogrevalne sezone pripravljala ogrevno vodo za talno ogrevanje in grelnik zraka v klimatu, v 
poletnem času pa hladilno vodo za ventilatorske konvektorje ter ter hladilnik zraka v klimatu.  
 
Toplotna črpalka ima vgrajen preklopni ventil za ogrevanje tople sanitarne vode v zunanjem 
ogrevalniku ter obtočno črpalko. Sistem bo varovan z ekspanzijsko posodo in varnostnim ventilom, ki 
sta vgrajena v notranji enoti toplotne črpalke.  
 
Toplotna črpalka se dobav z avtomatiko za delovanje ter regulacijo ogrevalnih krogov. 
 

1.4 Talno ogrevanje 

V večini prostorov v objektu se izvede talno ogrevanje. Za talno ogrevanje skupnih prostorov, 
prostorov v sklopu zdravstvenega doma ter prostorov v mansardi se izvedejo ločeni ogrevalni krogi v 
toplotni postaji. Talno ogrevanje v posameznih funkcionalnih enotah je povezano na ločene 
razdelilnike talnega ogrevanja, s čimer so omogočene meritve toplote po posameznih enotah. 
 
Talno ogrevanje bo izvedeno s cevnim razvodom v sistemski plošči. Cevni razvod talnega ogrevanja 
bo izveden iz cevi dimenzije 16x2,0 mm iz visokotlačno zamreženega polietilena PEX-a z difuzijsko 
zaporo po DIN 4726. Cev je primerna za trajne obremenitve do temperature 70°C pri tlaku 6 bar. Cevi 
bodo poležene na sistemsko ploščo s čepi za vodenje cevi na razmaku 50 mm ali večkratnik te 
vrednosti. 
 
Razdelilniki za talno ogrevanje bodo iz nerjaveče pločevine. Posamezni razdelilnik je sestavljen iz 
dovoda z vgrajenimi ventili z elektrotermičnim pogonom, povratka z vgrajenimi merilniki pretoka, ki 
omogočajo nastavitev pretoka, termomanometra, regulirnega poševnosedežnega ventila za 
hidravlično uravnoteženje, krogelne pipe, avtomatskih odzračevalnih lončkov pritrdilnih konzol in 
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pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom. Razdelilniki bodo montirani omarice za 
podometno vgradnjo, izdelanih iz nerjaveče pločevine, z nastavljivo globino vgradnje. 
 
Regulacija talnega ogrevanja bo centralna glede na zunanjo temperaturo ločeno za vsak ogrevalni 
krog talnega ogrevanja (zdravstveni dom, skupni prostori, mansarda). Po posameznih prostorih so 
predvideni prostorski termostati za lokalno regulacijo temperature. 
 

1.5 Radiatorsko ogrevanje 

V arhivu v mansardi se izvede radiatorsko ogrevanje, ki se priključi na samostojen hidravlični krog na 
razdelilniku. Cevovodi za radiatorsko ogrevanje bodo vodeni od razdelilca ogrevne vode do 
posameznih radiatorjev pod stropom tehničnih prostorov in v tlaku arhiva. 
 
Izbrani so jekleni panelni radiatorji iz hladno valjane jeklene pločevine s stranskim priključkom. 
Radiatorji se opremijo s termostatskimi ventili, ki so primerni za dvocevni sistem ogrevanja in 
omogočajo prednastavitev maksimalne vrednosti pretoka v območju kv vrednosti med cca 0,13 in 
0,72. Radiator vključuje tudi ventil za odzračevanje in praznjenje. Radiatorji se opremijo s 
termostatskimi glavami. 
 

1.6 Grelniki zraka v prezračevalnih napravah in zračna zavesa 

V napravah N1-skupni prostori, N3-lekarna, N4-fizioterapija, N5-splošna ambulanta ter N7-
večnamenski prostor so vgrajeni toplovodni grelniki zraka. Prezračevalne naprave se namestijo v 
mansardi in pod stropom pritličja (N3-lekarna). Ogrevna voda za grelnike zraka se pripravlja sistema 
55/45°C. Mešalna proga za gretje zraka z regulacijskim ventilom, črpalko in zapornimi armaturami za 
klimat se nahaja v sklopu posamezne prezračevalne naprave. Izvede se temperaturna regulacija 
ogrevnega medija s tropotnim regulacijskim ventilom. 
 
Zaradi glavnega vhoda brez vetrolova in odprtega notranjega stopnišča je nad glavnimi vhodnimi vrati 
predvidena toplovodna zračna zavesa. Zračni zavesi se prigradi ventil za omejevanje temperature 
povratka. Regulacija delovanja je z elektronskim regulatorjem v sklopu zračne zavese, ki se poveže v 
CNS. 
 

1.7 Ventilatorski konvektorji 

Za pohlajevanje prostorov se vgradijo ventilatorski konvektorji. Vgradijo so ventilatorski konvektorji 
stropne kasetne izvedbe, parapetne izvedbe ter visokostenske izvedbe. Konvektorji se opremijo z 
ventili za uravnoteženje pretoka preko posameznega konvektorja. 
 
Konvektorji se dobavijo z avtomatiko za njihovo delovanje ter vmesnikom za integracijo v CNS. 
Regulacija temperature in hitrosti ventilatorja pa se nastavlja preko prostorskih enot v sklopu CNS 
 
Ventilatorski konvektorji v sklopu lekarne se krmilijo z IR daljinskimi upravljalniki. 
 

1.8 Hladilci zraka v sklopu prezračevalnih naprav 

V sklopu naprav N1-skupni prostori, N3-lekarna, N4-fizioterapija, N5-splošna ambulanta ter N7-
večnamenski prostor se v kanalski razvod vgradijo kanalski hladilci zraka. Regulacija hladilne moči se 
izvede s količinsko regulacijo medija s prehodnim regulacijskim ventilom. Regulacijski ventil se krmili z 
avtomatiko posamezne prezračevalne naprave. 
 

1.9 Split sistemi 

Za hlajenje server prostora v sklopu zdravstvenega doma in lekarne se vgradita namenski split hladilni 
napravi, ki omogočata celoletno hlajenje. Vgradita se notranji enoti stenske izvedbe. Zunanji enoti se 
postavita na fasado. Upravljanje je preko daljinskega upravljalnika. 
 
Za hlajenje materialke in robota v lekarni se izvede samostojna split hladilna naprava. Zunanja enota 
se postavi na fasado. Notanja enota je kanalske izvedbe za vgradnjo v spuščen strop. Zrak se vpihuje 
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v robota, zajema pa preko stropne rešetke iz prostora. Upravljanje je preko žičnega termostata, ki se 
namesti v robotu. 
 
Za razvod se uporabijo namenske predizolirane bakrene cevi, primerne za freonske razvode. Cevna 
povezava med zunanjo in notranje enote poteka pod stropom prostorov. 
 

1.10 Cevni razvodi in armature 

Cevni razvodi v vodeni pod stropom se izvedejo iz tankostenskih jeklenih pocinkanih cevi. Spajanje 
tankostenskih jeklenih cevi je s stisljivimi oblikovnimi kosi. Cevni razvodi ki so vodeni v tlaku in 
stenskih utorih se izvedejo iz večplastnih kompozitnih cevi iz temperaturno obstojnega polietilena (PE-
RT). MLCP (Multy Layer Composite Pipe – večplastna kompozitna cev) cev je izdelana iz petih slojev, 
in sicer notranje lasti PE-RT, veznega sloja, vzdolžno prikrivno varjenega aluminija, veznega sloja ter 
zunanjega sloja PE-RT. Vgrajeni sloj visoko temperaturno obstojnega polietilena ima lastnosti v skladu 
z DIN 16833. MLCP cevi so do dimenzije 25x2,5 mm dobavljene kot predizolirane. Za dimenzije večje 
ali enake od 32x3 mm so cevi dobavljene v palicah in se jih izolira na licu mesta. Večplastne 
kompozitne cevi so izbrane zato, ker je njihov raztezek v primerjavi z PE-X cevmi lahko do 8x manjši. 
Za spajanje cevi se uporablja sistem zatisnih fitingov. 
 
Črpalke, ki bodo uporabljene v vejah ogrevanja bodo omogočale zvezno nastavitev števila vrtljajev in 
regulacijo na variabilni in konstantni diferencialni tlak. Uporabljene črpalke bodo visoko energetsko 
učinkovite, energijskega razreda A+. 
 
Po končanju nameščanja instalacije je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje sistema. Po končanem 
čiščenju je potrebno vse kovinske dele protikorozijsko zaščititi, vidne dele razvoda in obešala pa je 
potrebno zaščititi z lakom. 
 
Odzračevanje sistema bo zagotovljeno z avtomatskimi odzračevalnimi lončki na cevovodih ter na 
posameznih razdelilnikih talnega ogrevanja. 
 

1.11 Izolacija 

Vsi cevni razvodi se izvedejo v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2010. 
Uporabljena bo izolacija iz sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo v obliki fleksibilne 
elastomerne pene in sicer v obliki cevakov oziroma plošč pri večjih dimenzijah cevi. 
 
Izolacija ogrevne vode pri kompozitnih ceveh dimenzije manj ali enako kot 25x2,5 mm je že 
nameščena na ceveh, saj se uporabijo predizolirane cevi. Pri teh ceveh dodatna toplotna izolacija ni 
potrebna. Za cevi večjih dimenzij se uporablja toplotna izolacija iz umetnega kavčuka z zaprto celično 
strukturo in toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK v skladu s SIST ISO 8794. 
 
Črpalke in armature v kotlovnici morajo biti ustrezno toplotno in parozaporno izolirane. Črpalke morajo 
biti dobavljene skupaj z izolacijskimi oklepi, ki jih je možno namestiti in sneti brez uporabe orodja. 
 

1.12 Zaključek 

Po končanju nameščanja instalacije je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje sistema. Po končanem 
čiščenju je potrebno vse kovinske dele protikorozijsko zaščititi, vidne dele razvoda in obešala pa je 
potrebno zaščititi z lakom, ki je temperaturno obstojen. 
 
Vsi cevovodi morajo biti položeni z nagibom najmanj 2‰ proti izpraznjevalnim mestom. Odzračevanje 
sistema je predvideno z odzračevalnimi lonci na najvišjih delih cevovodov, praznjenje na najnižjih 
mestih, polnjenje sistema pa preko polnilno / praznilnih pipic. Vse izlive od odzračevalnih in 
izpraznjevalnih ventilov je potrebno speljati v lijake in od tu voditi v kanalizacije oziroma ustrezno.  
 
Pred izolacijo je potrebno površine dobro očistiti, črne cevi in ostale vidne jeklene dele pa še posebej 
zaščititi s premazom temeljne barve. 
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Vsi neizolirani deli instalacije (konzole, držala, lijaki, odtočne cevi itd.) morajo biti po čiščenju in 
grundiranju prepleskani 2x z vročinoodpornim lakom odgovarjajoče barve. 
 
Po končani izvedbi izolacije in pleskanja se cevovodi in armaturo opremi z ustreznimi oznakami smeri 
pretokov ter medijev in napisnimi ploščicami. 
 
Po zaključeni montaži je potrebno še pred izoliranjem izvesti tlačno preizkušnjo cevovodnega omrežja 
s preizkusnim tlakom 1,5x delovni tlak oz. najmanj 4 bar, merjenjem na najnižjem delu instalacije. 
Preizkus naj traja najmanj 1 uro. Vsa netesna mesta je potrebno odpraviti z varjenjem oziroma 
pritezanjem fitingov ali ponovno montažo netesnih delov. 
 
O tlačnih preizkusih je potrebno obvestiti distributerja oziroma nadzorni organ. O preizkusu mora biti 
sestavljen zapisnik, ki se ga skupaj z atesti in vso ostalo potrebno dokumentacijo predloži investitorju 
oziroma komisiji za tehnični prevzem. 
 
Tesnenje prebojev cevi skozi meje požarnih sektorjev mora biti izvedeno v skladu s SIST EN 1366-3. 
 
Po uspešno opravljenih preizkusih se cevovode lahko izolira, ter izvede regulacijo posameznih 
sistemov oziroma pretokov. 
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2. Tehnični izračuni 

2.1 Izračun toplotnih izgub - zdravstveni dom 
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2.1 Izračun toplotnih izgub - lekarna 
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2.2 Bilanca toplote po ogrevalnih sistemih - zdravstveni dom 

   Q [kW] 

OGREVANJE   23,5 

PREZRAČEVANJE  13,2 

ZRAČNA ZAVESA  18,5 

TOPLA SANITARNA VODA  30,0 

   85,2 

 
Za pripravo ogrevne vode za ogrevanje, za ogrevanje zraka za prezračevanje ter za segrevanje tople 
sanitarne vode se vgradita dva stenska plinska kondenzacijska kotla na zemeljski plin vsak toplotne 
moči 45kW ter toplotna črpalka zrak/voda ogrevne moči 32,9kW. S tem je zagotovljeno, da vsak 
plinski kotel v kombinaciji s toplotno črpalko pokriva min. 70% potebne toplotne moči. Priprava tople 
sanitarne vode je samo s plinskim kotlom. 
 
 

2.3 Bilanca toplote po ogrevalnih sistemih - lekarna 

   Q [kW] 

OGREVANJE   6,2 

PREZRAČEVANJE  3,5 

   9,7 

 
Za pripravo ogrevne in hladilne vode v lekarni se vgradi samostojna toplotna črpalka zrak/voda. 
Toplotna črpalka je split izvedbe ogrevne moči 12,5kW in hladilne moči 11,8kW. 
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2.4 Sestav toplote po prostorih - zdravstveni dom 
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2.1 Sestav toplote po prostorih - lekarna 
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C. PREZRAČEVANJE 

1. Tehnični opis 

1.1 Splošno 

Predmet načrta je prezračevanje objekta "Zdravstveni dom Cerklje", investitorja Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Načrt je izdelan v fazi PZI. 
 
Projektirani objekt bo zgrajen na parceli št. 397/5, k.o. 2118 – Cerklje na Gorenjskem. Predviden 
objekt obsega pritličje, nadstropje in mansardo. Kotlovnica je predvidena v mansardi objekta. 
 
Načrt prezračevanja obsega: 

- prezračevanje objekta s prezračevalnimi napravami z rekuperacijo odpadne toplote ločeno po 
funkcionalnih enotah, 

- lokalne odvode zraka, 
 

1.1 Robni pogoji 

V spodnjih tabelah so navedeni klimatski pogoji, katere so bili upoštevani pri načrtovanju 
prezračevalnih sistemov. 
 
Tabela: Zunanji projektni klimatski pogoji 
 
 temperatura [°C] relativna vlažnost [%] 
zima -16 90 
poletje +32 50 

 
Tabela: Notranji mikroklimatski pogoji 
 
 temperatura [°C] relativna vlažnost [%] 
zima 22 min.35% 
poletje 24 - 

 

1.2 Splošno o sistemih 

1.2.1 Filtracija zraka 

Filtracija zunanjega in odtočnega zraka se izvede v klimatskih napravah. V vseh centralnih 
prezračevalnih napravah je predvidena dvostopenjska filtracija M5 in F7, v lokalnih rekuperatorjih pa 
enostopenjska F7. 
 

1.2.2 Protipožarna zaščita 

Vsi prehodi kanalov iz enega požarnega sektorja v drugega oziroma na vseh prehodih kanalov skozi 
stene s povečano požarno odpornostjo, se namestijo požarne lopute s sprožilom na talilni lot in 
proženjem z motornim pogonom. Požarna odpornost vseh vgrajenih požarnih loput je skladno s 
požarno študijo, opremljene pa so tudi z mejnim tipkalom, ki javlja položaj zaprte lege lopute. 
 

1.2.3 Protihrupna zaščita 

Za zmanjšanje nivoja hrupa ventilacijskih naprav so v zračnih kanalih vgrajeni dušilniki zvoka, elementi 
za dovod in odvod zraka pa so izbrani s takimi hitrostmi, tako da nivo hrupa ne presega dovoljenega 
nivoja. 
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1.2.4 Kanalski razvod in distribucija zraka 

Razvod zraka bo izveden iz pravokotnih in okroglih zračnih kanalov iz pocinkane pločevine. 
 
Pravokotni kanali se izvedejo v skladu s SIST EN 1505 stopnje 1 in 5 (±1000 Pa). Kanali so 
medsebojno spojeni s prirobničnimi in S spoji. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° so v loke in 
kolena vstavljena vodila toka. 
Okrogli kanali so izdelani iz spiralno robljenih cevi iz trakov pocinkane pločevine, debeline po SIST EN 
1506, stopnje 1 in 5 (±1000 Pa). 
 
V vseh kanalskih razvodih bodo nameščene revizijske odprtine za čiščenje zračnih kanalov. Revizijske 
odprtine morajo biti nameščene v bližini vseh požarnih loput ter elementov za regulacijo zraka. 
 
Kot vpihovalni elementi se vgradijo linijski difuzorji, vrtinčni difuzorji z masko z lamelami, ki so 
nastavljive, prezračevalni ventili in prezračevalne rešetke za horizontalni vpih zraka ter rešetke za 
vertikalni vpih zraka. Za odvod zraka se uporabljajo prezračevalne rešetke ter ventili. Pretok zraka iz 
hodnikov v sanitarije je preko rešetk v vratih. 
 

1.2.5 Toplotna izolacija 

Toplotna izolacija zračnih kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine se izvede s parozaporno izolacijo. 
Predvidena toplotna izolacija: 

 dovodni in kanali vodeni po prostorih so toplotno izolirani s toplotno in parozaporno izolacijo 
debeline 13 mm iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo 

 dovodni in odvodni kanali, vodeni v strojnici in po prezračevalnih jaških, so toplotno izolirani s 
toplotno in parozaporno izolacijo debeline 19 mm iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično 
strukturo 

 kanali za sveži in odpadni zrak so toplotno izolirani s toplotno in parozaporno izolacijo 
debeline 32 mm iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo 

 
Izolacija ventilacijskih kanalov mora skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb 
ustrezati minimalno razredu C-s3 po standardu EN 13501-1. 
 

1.2.6 Avtomatska regulacija 

Za regulacijo in krmiljenje posameznih prezračevalnih naprav so predvideni avtonomni klimatizacijski 
sistemi, dobavljeni skupaj z napravami ali pa v sklopu naprav. Predmet projekta je tudi dobava 
elektrokrmilnih omar za posamezne naprave. V elektrokrmilnih omarah so vgrajeni krmilni (DDC) ki se 
navezujejo preko MOD BUS protokola na CNS sistem, močnostni, varovalni elementi, kontaktorji in 
stikala. 
 

1.2.7 Mikroklima 

V garancijskem roku je potrebno izvesti meritev zimskih in letnih mikroklimatskih toplotnih pogojev v 
skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS št. 42/2002). 
 

1.2.8 Upravljanje s prezračevalnim sistemom 

Prezračevalne sisteme sme v skladu s 27. členom Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb 
(Urr. l. RS št. 42/2002) upravljati samo oseba, ki je strokovno usposobljena. 
 

1.3 Opis sistema in naprav 

1.3.1 Naprave N1-skupni prostori, N4-fizioterapija, N5-splošna ambulanta ter N7-večnamenski 
prostor 

Prezračevanje skupnih prostorov, fizioterapije, splošne ambulante ter večnamenskega prostora se 
izvede s kompaktnimi prezračevalnimi napravami, ki se namestijo v strojnici prezračevanja ter v 
toplotni postaji v mansardi. Naprave zagotavljajo dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka. 
Vsaka kompaktna prezračevalna naprava je opremljena s protitočnim ploščnim rekuperatorjem toplote 
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z by-passom in vgajenim toplovodnim grelnikom zraka. V napravo sta vgrajena dva EC ventilatorja, ki 
se odlikujeta z izredno visokim celotnim izkoristkom delovanja in s tem najmanjšo porabo električne 
energije. Ventilatorja sta nameščena tako, da je rekuperator na strani svežega zraka v nadtlaku, na 
strani odpadnega zraka pa v podtlaku. Na ta način je v primeru puščanja rekuperatorja onemogočen 
prehod odpadnega zraka v kanal dovodnega zraka. Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom F7 
z veliko aktivno površino, odtočni zrak se filtrira s panelnim filtrom M5. Na obeh filtrih je nameščeno 
tlačno stikalo, ki uporabniku javi, ko je filter potrebno zamenjati. Vsi elementi regulacije delovanja 
naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni. Dodatno se na priključkih za sveži in odpadni zrak 
vgradita loputi z motornim pogonom, ki preprečujeta prepih preko naprave v času nedelovanja. 
 
Zajem svežega zraka in izpih odpadnega zraka se izvede na fasadi oz. preko skupnega zajema zraka 
nad streho, izpih odpadnega zraka pa se izvede preko strešnih deflektorjev. 
 
Na kanalskih priključkih za dovodni in odvodni zrak se vgradita kanalska dušilnika zvoka. Naprava se 
na kanalski razvod priključi s fleksibilnimi izoliranimi kanali.  
 
Za dušilnikom zvoka se v kanal dovodnega zraka vgradi vodni hladilec zraka. 
 
Kanalski razvod nato poteka v medstropovju hodnika. Na kanalskem razvodu se izvedejo odcepi za 
dovod in odvod zraka iz posameznih prostorov. Distribucijski elementi se na kanalski razvod priključijo 
s fleksibilnimi izoliranimi kanali. 
 
Dovod zraka se izvede z variabilnimi vrtinčnimi difuzorji in prezračevalnimi ventili. Odvod zraka se 
izvede z odvodnimi prezračevalnimi ventili in rešetkami. Na difuzorjih in rešetkah je prigrajen 
regulacijski nastavek za nastavitev količine zraka; na prezračevalnih ventilih se količina zraka regulira 
s krožnikom, s katerim se nastavi velikost rege med ohišjem. 
 

1.3.2 Naprava N2-pediatrična ambulanta 

Prezračevanje prostorov v sklopu pediatrične ambulante se izvede s kompaktno prezračevalno 
napravo, ki se namesti pod strop kartotečne sobe. Naprava zagotavlja dovod svežega zraka in odvod 
odpadnega zraka. Kompaktna prezračevalna naprava je opremljena s protitočnim ploščnim 
rekuperatorjem toplote z by-passom in vgajenim električnim dogrelnikom. V napravo sta vgrajena dva 
EC ventilatorja, ki se odlikujeta z izredno visokim celotnim izkoristkom delovanja in s tem najmanjšo 
porabo električne energije. Ventilatorja sta nameščena tako, da je rekuperator na strani svežega zraka 
v nadtlaku, na strani odpadnega zraka pa v podtlaku. Na ta način je v primeru puščanja rekuperatorja 
onemogočen prehod odpadnega zraka v kanal dovodnega zraka. Filtracija zunanjega zraka je s 
panelnim filtrom F7 z veliko aktivno površino, odtočni zrak se filtrira s panelnim filtrom M5. Na obeh 
filtrih je nameščeno tlačno stikalo, ki uporabniku javi, ko je filter potrebno zamenjati. Vsi elementi 
regulacije delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni. Dodatno se na priključkih za 
sveži in odpadni zrak vgradita loputi z motornim pogonom, ki preprečujeta prepih preko naprave v 
času nedelovanja. 
 
Zajem svežega zraka in izpih odpadnega zraka se izvede na fasadi. 
 
Na kanalskih priključkih za dovodni in odvodni zrak se vgradita kanalska dušilnika zvoka. Naprava se 
na kanalski razvod priključi s fleksibilnimi izoliranimi kanali.  
 
Kanalski razvod nato poteka v medstropovju do posameznih distribucijskih elementov za dovod in 
odvod zraka iz posameznih prostorov. Distribucijski elementi se na kanalski razvod priključijo s 
fleksibilnimi izoliranimi kanali. 
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1.3.3 Naprava N3-lekarna 

Prezračevanje lekarne se izvede s kompaktno prezračevalno napravo, ki se namesti pod strop 
servisnega vhoda lekarne. Naprava zagotavljajo dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka. 
Kompaktna prezračevalna naprava je opremljena s protitočnim ploščnim rekuperatorjem toplote z by-
passom in vgajenim toplovodnim grelnikom zraka. V napravo sta vgrajena dva EC ventilatorja, ki se 
odlikujeta z izredno visokim celotnim izkoristkom delovanja in s tem najmanjšo porabo električne 
energije. Ventilatorja sta nameščena tako, da je rekuperator na strani svežega zraka v nadtlaku, na 
strani odpadnega zraka pa v podtlaku. Na ta način je v primeru puščanja rekuperatorja onemogočen 
prehod odpadnega zraka v kanal dovodnega zraka. Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom F7 
z veliko aktivno površino, odtočni zrak se filtrira s panelnim filtrom M5. Na obeh filtrih je nameščeno 
tlačno stikalo, ki uporabniku javi, ko je filter potrebno zamenjati. Vsi elementi regulacije delovanja 
naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni. V sklopu regulacije je dobavljen tudi daljinski 
upravljalnik z displayem, kompletno s signalnim kablom in konektorjem za priključitev na regulacijo v 
napravi. Daljinski upravljalnik omogoča izbiro hitrosti ventilatorjev, regulacijo prostorske temperature z 
vgrajenim temperaturnim senzorjem in časovno programiranje delovanja naprave z vgrajeno uro. 
Dodatno se na priključkih za sveži in odpadni zrak vgradita loputi z motornim pogonom, ki 
preprečujeta prepih preko naprave v času nedelovanja. 
 
Zajem svežega zraka in izpih odpadnega zraka se izvede na fasadi. 
 
Na kanalskih priključkih za dovodni in odvodni zrak se vgradita kanalska dušilnika zvoka. Naprava se 
na kanalski razvod priključi s fleksibilnimi izoliranimi kanali.  
 
Pred dušilnikom zvoka se v kanal dovodnega zraka vgradi vodni hladilec zraka. 
 
Kanalski razvod nato poteka v medstropovju do posameznih prostorov in distribucijskih elementov. Na 
kanalskem razvodu se izvedejo odcepi za dovod in odvod zraka iz posameznih prostorov. 
Distribucijski elementi se na kanalski razvod priključijo s fleksibilnimi izoliranimi kanali. 
 
Dovod zraka se izvede z linijskimi difuzorji, variabilnimi vrtinčnimi difuzorji in prezračevalnimi ventili. 
Odvod zraka se izvede z odvodnimi prezračevalnimi ventili in rešetkami. Na difuzorjih in rešetkah je 
prigrajen regulacijski nastavek za nastavitev količine zraka; na prezračevalnih ventilih se količina zraka 
regulira s krožnikom, s katerim se nastavi velikost rege med ohišjem. 
 
Prezračevanje sanitarij je z odvodom zraka. Odvodni kanal iz sanitarij je povezan z odvodnim 
ventilatorjem, ki se namesti v kanalski razvod na podstrehi. Prižiganje ventilatorja je z izbirnim stikalom 
ali avtomatsko preko časovnega stikala. Za nastavitev količine zraka se vgradi tudi brezstopenjsko 
hitrostno stikalo. V kanalski razvod se pred ventilatorjem vgradi dušilnik zvoka. Ventilator izpihuje zrak 
v obstoječo izpušno komoro, katera ima izpih nad streho objekta. 
 

1.3.4 Naprava N6-arhiv 

Prezračevanje arhiva se izvede s kompaktno prezračevalno napravo z vgrajenim protitočnim 
rekuperatorjem odpadne toplote. Predvidena je naprava stenske izvedbe. Napravo se namesti v 
strojnico prezračevanja v mansardo. Dovod svežega zraka je iz skupne zajemne komore nad streho, 
izpih je preko skupne izpušne komore in deflektorja nad streho. 
 
Kanalski razvod poteka pod stropom arhiva. Vpih zraka je predviden z vrtinčnimi difuzorji, zajem 
odvodnega zraka pa je predviden preko odvodnih rešetk. 
 

1.3.5 Naprav N8.1 in N8.2-zobozdravstvena ambulanta 

Za prezračevanje zobozdravstvene ambulante in garderobe s čajno kuhinjo v sklopu zobozdravstvene 
ambulante je predvidena vgradnja lokalnih rekuperatorjev stenske izvedbe. Zrak se zajema in izpihuje 
na fasado objekta. 
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1.3.6 Lokalni odvodi 

Za prezračevanje sanitarij, čistil, kompresorske postaje in podobnih prostorov se izvedejo lokalni 
odvodi zraka. Odvod zraka je z lokalnimi stenskimi ventilatorji ter s kanalskimi in strešnimi ventilatorji. 
Kot odvodni elementi se uporabijo prezračevalni ventili in odvodne rešetke. Zrak v prostore vstopa 
preko vratnih rešetk. 
 
Za prezračevanje servisnega vhoda v objekt je predviden stenski aksialni ventilator, ki zrak izpihuje v 
okolico preko fasadne nadtlačne žaluzije. Dovod zraka v prostor je preko stenskega požarnega 
prezračevalnega ventila. 
 
Za odvod zraka iz omare za nevarne snovi v lekarni se vgradi centrifugalni odvodni ventilator v Ex 
izvedbi, ki zrak izpihuje v okolico preko samodvižne žaluzije. 
 
Prezračevanje kotlovnice je obdelano v poglavju plinske instalacije. 
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2. Tehnični izračuni 

2.1 Tabela količin zraka in distribucijski elementi po posameznih prostorih in napravah 
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D. PLINSKA INSTALACIJA 

1. Tehnični opis 

1.1 Splošno 

Predmet načrta je plinska instalacija za objekt "Zdravstveni dom Cerklje", investitorja Občina Cerklje 
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Načrt je izdelan v fazi PZI. 
 
Projektirani objekt bo zgrajen na parceli št. 397/5, k.o. 2118 – Cerklje na Gorenjskem. Predviden 
objekt obsega pritličje, nadstropje in mansardo. Kotlovnica je predvidena v mansardi objekta. 
 
Načrt plinske instalacije in dimovodne naprave obravnava plinski priključek in interno plinsko 
instalacijo. 
 
Načrt je izdelan na podlagi situacije komunalnih vodov, arhitekturnih podlog in projektnih pogojev 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina Petrol d.d. 
 

1.2 Osnovni podatki o projektirani napeljavi 

Lokacija stavbe: 
• parc.št. 397/5, k.o. 2118 – Cerklje na Gorenjskem 
 
Lastnik ali investitor: 
• Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
 
Priključitev na plinovod: 
V Cesti na Polico poteka plinovod zemeljskega plina PE100-d63. Tlak v javnem plinovodnem omrežju 
zmaša 4 bar. Za predviden objekt se zgradi nov priključek na javno plinovodno omrežje. Glede na 
predvideno porabo plina v objektu ter dolžino priključnega cevovoda se izvede priključek dimenzije 
DN25. Priključna cev se izvede PE100-d32 in je dolžine cca. 52,6m. Priključna cev poteka od 
priključka do glavne plinske zaporne pipe v podometni fasadni omarici na objektu. 
 
Predvidena poraba zemeljskega plina: 

TROŠILO 
OZNAKA TROŠILA 

PO DVGW 
MOČ 
(kW) 

MAX. PORABA 
ZEMELJSKEGA PLINA 

(Sm3/h) 
PROJEKTIRANA PLINSKA NAPELJAVA 

2 x plinski kotel C33x 2 × 45 9,0 
 
Vršna poraba zemeljskega plina za objekt znaša: 9,0 m3/h. 
 
Namen uporabe zemeljskega plina: za pripravo ogrevne vode ter za ogrevanje sanitarne tople vode 
 
Izbran plinomer: mehovni plinomer G10, Qvmax = 16 Sm3/h, DN40, nameščen v kotlovnici 
 
Izbran regulator tlaka: 1 × regulator M2R25, DN25 v omarici z glavno plinsko požarno pipo, pe=4 
bar, pa=23 mbar 
 
Odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka: 
Predvidena sta stenska kondenzacijska kotla z zaprto zgorevalno komoro na prisilni vlek. Odvod 
dimnih plinov ter dovod zgorevalnega zraka se izvede po koaksialnem dimniku ločeno za vsak kotel 
posebej. Dimenzija posamezne tuljave je Ø80/125 mm. 
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1.3 Plinski priključek 

Plinovodno omrežje, ki poteka v Cesti na Polico, je dimenzije PE100-d63 in je srednjetlačno (4 bar). 
Plinski priključek za obravnavani objekt bo zgrajen v sklopu novogradnje objekta. 
 
Priključitev investitorjevega objekta se izvede z izvedbo novega priključka na javnem plinovodu. 
Priključek se izvede z navrtalnim sedlom z obojko. Neposredno za odcepom se v priključni plinovod 
vgradi protilomni ventil v obojki. Protilomni ventil je izvedbe s samodejnim deaktiviranjem. Priključna 
cev je dimenzije PE100-d32 in poteka v terenu na globini 80cm v dolžini cca. 52,6m do objekta. 
 
Plinski priključek se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v podometni fasadni omarici. Pred 
objektom se v priključno cev vgradi prehodni kos PE/jeklo. Od prehodnega kosa se cevovod v zidnem 
utoru dvigne do podometne prezračevane fasadne omarice. Cevovod v stenskem utoru se mehansko 
in protikorozijsko zaščiti. Podometna prezračevana fasadna omarica bo dimenzije 460x330x230mm, v 
katero je mogoče vgraditi glavno plinsko zaporno pipo in regulator tlaka. Kot glavno zaporno pipo se 
vgradi krogelno zaporno pipo z izolacijskim kosom, ki mora biti atestirana za zemeljski plin. 
 

1.3.1 Tehnični opis izvedbe 

Polaganje PE cevi mora biti izvedeno v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar, zlasti pa je 
potrebno upoštevati sledeča navodila: 

 vgradijo se lahko samo cevi, ki so atestirane, 
 poškodbe, kot so zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% debeline stene cevi, 
 v času montaže je dovoljena najnižja zunanja temperatura 0°C, najvišja pa 30°C, 
 PE cevi se lahko krivijo samo s predpisanimi radiji, 
 vgradnja fazonskih kosov ne sme obremenjevati PE cevi, 
 PE cevi, navite v kolutih, je potrebno 24 ur pred montažio razviti pri temperaturi 20°C 

 
Pri polaganju plinovodov je potrebno upoštevati zahteve v DVGW G 472. Oblika jarka za polaganje 
mora ustrezati DIN 4124. 
 

1.3.2 Montažna dela 

V načrtu je predvidena izvedba dela priključnega plinovoda iz polietilenske cevi in fazonskih posov iz 
materiala PE 100, ki ustrezajo standardu SIST EN 12007-2. Uporabljeno standardno dimenzijsko 
razmerje SDR vgradjenega materiala bo SDR 11. Vse cevi in fazonski kosi morajo imeti ustrezne 
ateste. Za spajanje PE cevi in fazonskih kosov se uporablja samo elektrouporovni način. 
 
Cev pred glavno plinsko zaporno pipo bo jeklena. Cev mora biti brezšivna in mora ustrezati standardi 
EN 10255. Fazonski kosi morajo ustrezati zahtevam iz DVGW G 600. Spajanje jeklenih cevi in fitingov 
je potrebno izvesti z varjenjem. Vsi varjeni spoji morajo biti 100% rentgensko pregledani. Cev je 
potrebno korozijsko in mehansko zaščititi. 
 
Pri določanju osnovnih zahtev glede prevoza, skladiščenja in pregleda cevi in elementov se mora 
glede na material plinovodov uporabljati standard SIST EN 12007.- 2. del. in SIST EN 12007 – 3. del. 
 
Za spajanje cevi in drugih elementov omrežja in za priklop na obstoječe plinovodno omrežje se mora 
izbrati ustrezna metoda in postopek skladno z zahtevami standardov SIST EN 12007 – 2. del. in SIST 
EN 12007 – 3. del. Spajanje lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje. 
Polaganje, vsebina zapisa o polaganju in nadzor morajo biti opravljeni po zahtevah standardov SIST 
EN 12007 – 2. del. in SIST EN 12007 – 3. del. 
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1.3.3 Tlačni preizkus 

Po montaži oz. navezavi plinovoda je potrebno izvesti tlačni preizkus. Pri izvedbi tlačnega preizkusa je 
potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar. 
 
Tlačni preizkus je potrebno opraviti po navodilih DVGW G 469, in sicer s pomočjo stisnjenega zraka 
po metodi B3. Preizkusni tlak mora biti 1,1 kratnik vrednosti delovnega tlaka, ki znaša 4 bar, torej 4,4 
bar. Po dvigu tlaka na preizkusni tlak (najvišja hitrost povečevanja tlaka 2 bar/min) ter po mirovanju se 
prične z merjenjem. Za merjenje se uporablja zapisovalec tlaka  razreda 1,0 in manometer razreda 0,6 
z merilnim področjem velikosti 1,5 kratnik preizkusnega tlaka. Preizkus mora trajati najmanj 6 ur. 
Tlačni preiozkus je uspešen, če padec tlaka v cevovodu v času preizkusa ne pade za več kot 0,1 bar. 
 
Tlačni preizkus mora biti opravljen v prisotnosti predstavnika izvajalca, distributerja plina in 
nadzornega organa. Plinovod mora biti zasut, nezasuta so lahko le mesta varov in ostalih spojev. 
Področje preizkusa mora biti zavarovano. V času preizkusa mora biti zaposlenim dostop prepovedan. 
Po izvedenem tlačnem preizkusu mora biti narejen zapisnik o tlačnem preizkusu. 
 
Spuščanje plina v plinovod in izročitev v obratovanje morata biti izvedena v skladu z DVGW G600. 
 

1.3.4 Upoštevanje pravilnikov, standardov in smernic 

Plinski priključek je projektiran v skladu s sledečimi pravilniki, standardi in smernicami: 
 

 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. l. RS št. 26/02, 54/02) 

 DVGW G 459 
 DVGW G 600 2008 
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1.4 Notranja plinska instalacija 

1.4.1 Splošno 

V objektu se bo zemeljski plin uporabljal v kotlovnici v mansardi energetskem prostoru za pogon 
plinskega kondenzacijskega kotla za pripravo ogrevne vode za ogrevanje in segrevanje tople 
sanitarne vode. 
 

1.4.2 Opis razvoda 

Za glavno plinsko zaporno pipo je razvod voden skozi steno v zaščitni cevi v objekt. Poleg glavne 
plinske zaporne pipe je v omarici v fasadi objekta predviden regulator tlaka 4bar-23mbar. Razvod je 
pod stropom pritličja etažiran in nato poteka po dvižnem vodu do podstrehe objekta, v katero vstopi 
preko medetažne plošče. V vsakem preboju je predvidena zaščitna cev. Cevovod je nato pod stropm 
podstrehe voden v kotlovnico. Za vstopom cevovoda v kotlovnico se cevovod spusti do plinomera 
G10. Na vstopnem in izstopnem priključku plinomera je predvidena zaporna pipa. Cevovod nato 
poteka do plinskih kotlov. Priključek na plinski kotel se izvede fiksno. Pred vsakim kotlom se vgradi 
zaporna pipa s termičnim varovalom. 
 

1.5 Splošno o razvodu 

Izbrana plinska grelnika sta izvedbe z zaprto zgorevalno komoro C33x po DVGW TRGI 2008, kjer se 
zgorevalni zrak dovaja in dimni plini odvajajo skozi koaksialni dimnik Φ80/125. Dimnik mora ustrezati 
standardu SIST EN 1856. 
 
Plinski grelnik je opremljeni z vso potrebno avtomatiko, varnostno opremo po DIN 4751 del 3 - zaprto 
ekspanzijsko posodo, varnostnim ventilom za ogrevalni del, obtočno črpalko, by-pass ventilom, 
avtomatskim odzračevalnim ventilom, temperaturnim regulatorjem, ustreznimi merilniki temperature in 
tlaka vode. 
 
Predvideni plinski grelnik za kurjenje ZP, ustreza Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16) in Pravilniku o zahtevanih izkoristkih za nove 
toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 107/01, 20/02, 63/07, 
17/11 – ZTZPUS-1 in 17/14 – EZ-1) zato bodo emisije dimnih plinov v predpisanih mejah. 
 
Zaporni element s termičnim varovalom:  
Vsako plinsko trošilo mora imeti vgrajen zaporni element s termičnim varovalom, ki mora ustrezati 
predpisom DVGW – VP 301 in imeti oznako DVGW. 
 
Nastavitev in preizkus delovanja plinskih trošil: 
Za ta poseg je pooblaščen uradni serviser za posamezne tipe trošil, ki mora upoštevati določila DVGW 
- TRGI 2008. Stranko mora poučiti o ravnanju s plinskimi trošili po omenjenih predpisih. 
 
Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trošil je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila za vgradnjoin 
obratovanje in posebne pogoje distributerja plina. Opozarjamo tudi na predpise za varčevanje z 
energijo. Na osnovi oznake trošil je pred zagonom potrebno ugotoviti, če so trošila primerna za 
območje Wobbe indeksa, ki ga ima plin, ki je predviden za oskrbo. Ugotoviti je tudi potrebno, če so 
trošila primerna za predvideni priključni tlak. Trošilo je potrebno nastaviti na nazivno toplotno 
obremenitev. Če je nastavljena nazivna toplotna obremenitev nižja od največje toplotne obremenitve, 
je potrebno nastavljeno vrednost in iz nje izhajajočo nazivno toplotno moč, ki se jo po navodilih 
proizvajalca lahko odjema, označiti na trajni tablici na trošilu. Potrebno nastavitev toplotne 
obremenitve se lahko opravi po metodi nastavitve s tlakom na šobi ali po volumetrični metodi. 
Nastavitev po tlačni metodi je dovoljena samo z upoštevanjem navodil proizvajalca za to trošilo. Pri 
volumetrični metodi se s plinomerom določi pretok plina in se mora ujemati z nastavitveno vrednostjo. 
Nastavitev toplotne obremenitve odpade pri trošilih nastavljenih na zemeljski plin in trošilih, ki jim 
proizvajalec zapečati oz. plombira nastavljeno toplotno obremenitev. 
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1.5.1 Tehnične zahteve za gradnjo notranje napeljave 

Izvajalec gradnje plinske napeljave se je dolžan pozanimati za smernicami in predpisi, ki jih predpisuje 
sistemski operater ter jih pri gradnji dosledno upoštevati. 
 

1.5.2 Material 

Razvod notranje cevne napeljave v stavbi bo iz iz jeklenih cevi, fazonskih in spojnih kosov v skladu s 
točko 3.2.3 predpisov DVGW TRGI 2008 ter iz nerjavnih tankostenskih jeklenih cevi, fazonskih in 
spojnih kosov v skladu z DVGW - TRGI 2008. Notranji del cevne napeljave je lahko iz vseh materialov, 
določenih v točkah 3.2.1.3 (bakrene cevi) in 3.2.3 predpisov DVGW TRGI 2008. 
 
Material za nerjavne jeklene cevi in fitinge mora biti nerjavno jeklo 1.4401. Nerjavne jeklene cevi 
morajo biti skladne z EN 10088 in DVGW GW 541. Nerjavni jekleni fitingi morajo biti skladni z EN 
1057 in DVGW GW 392 ter imeti oznako GAS PN 5 GT/5. 
 

1.5.3 Spajanje 

Spajanje jeklenih cevi mora biti izvedeno z varjenjem skladno z zahtevami DVGW - TRGI 2008. 
Spajanje nerjavnih jeklenih cevi mora biti izvedeno s hladnim stiskanjem, z uporabo originalnih 
elementov in orodij, skladno z DVGW VP 614. 
 
V primeru spajanja nerjavnih jeklenih cevi s hladnim stiskanjem se mora za vgradnjo plinomera 
uporabiti originalno pritrdilno konzolo, na izhodu iz plinomera pa se vgradi nadomestni podaljšek za 
regulator tlaka plina. 
 
Nadometno vodena plinska napeljava iz nerjavnih jeklenih cevi mora biti pritrjena z ustreznimi držali 
po navodilih proizvajalca cevi. 
 

1.5.4 Zaščita jeklenih cevi 

Notranji del cevne napeljave mora biti antikorozijsko zaščiten. Prepovedana je uporaba pocinkanih 
cevi ali druge zaščite iz cinka. Uporablja se lahko vsaka druga antikorozijska zaščita (premazi, ovoji 
itd.). Antikorozijski barvni premazi se uporabljajo v barvnih odtenkih, kakršni so predpisani za 
napeljavo za zemeljski plin (rumena barva po barvni lestvici RAL 1021). Podometni in pokriti jekleni 
plinovodi morajo biti zaščiteni pred korozijo v skladu s točko 3.2.7.2 predpisov DVGW - TRGI 2008. 
 

1.5.5 Izenačevanje potencialov 

Notranji del plinske napeljave mora biti preko vodnika za izenačevanje potencialov povezan z glavno 
zbiralno ozemljilno letvijo. Električna upornost te povezave mora biti manjša od 2 Ohm. 
 

1.5.6 Razvod plina po stavbi 

Pri vodenju plinske napeljave iz jekla, nerjavnega jekla ali bakra skozi zaščitno cev, mora biti spoj na 
napeljavi izveden izven zaščitne cevi, napeljava v zaščitni cevi pa zaščitena s penasto izolacijo. 
 
Plinska napeljava iz jeklenih cevi, ki poteka v tleh, se obvezno polaga v za to pripravljene kinete, ki so 
popolnoma ločene od drugih vodov. Plinsko napeljavo iz nerjavnih jeklenih cevi po sistemu stisljivih 
fitingov, ki je vodena v tleh, je dovoljeno polagati na ravno armirano betonsko podlago brez dodatne 
antikorozijske zaščite, pri čemer pa je potrebno paziti, da je napeljava v celoti zalita z betonom, (za te 
vrste cevi je betonska obloga po vsej površini najboljša zaščita pred korozijo). 
 
Zaščitne cevi morajo biti pred vgradnjo v steno centrirane na plinsko napeljavo, votel prostor pa 
napolnjen z negorljivimi snovmi za tesnjenje. 
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Pri vodenju plinske napeljave v votlih gradbenih elementih (npr. Knauf), je treba upoštevati naslednja 
navodila: 

• pri vodenju plinske napeljave skozi kovinske nosilce mora biti napeljava v zaščitni cevi, 
• votli prostori v utoru morajo biti zapolnjeni z negorljivim materialom brez prisotnosti kloridov, 
• izhodi iz stene morajo biti izvedeni tako, da so zaščiteni pred vdorom vlage. 

 
Na obstoječi plinski napeljavi iz jeklenih cevi (dvižni, razdelilni vod), je dovoljeno izdelati odcep za 
novega odjemalca , z uvarjenjem kovane obojke ali kosa jeklene cevi z vrezanim navojem. 
Nadaljevanje plinske napeljave se izvede iz nerjavnih jeklenih cevi po sistemu stisljivih fitingov, z 
namestitvijo ustreznega kosa iz rdeče litine (obvezno). Za plinomer se uporabi ustrezna pritrdilna 
konzola. 
 

1.5.7 Plinomeri 

Pri namestitvi mehovnih plinomerov G4 do G25 se uporablja konzola ustrezne velikosti, ki omogoča 
izvedbo varjene napeljave brez navojnih spojev. Konzola določa natančno medosno razdaljo in 
potrebni odmik od stene. 
 
Mehovne plinomere velikosti G4 in G6 namestimo na višini okoli 1,8 m od tal do spodnjega roba 
plinomera. Večji plinomeri se namestijo skladno s smernicami dobavitelja. 
 
Dobavo in namestitev plinomera, korektorja volumna ter filtra izvaja skladno s SON sistemski operater. 
 

1.5.8 Regulacija tlaka 

Oddušni vodi regulatorjev, ki so po navodilih proizvajalcev obvezno povezani z zunanjo atmosfero, 
morajo biti zaključeni z ustrezno izpustno krivino v navpični smeri. Cev mora biti odrezana pod kotom 
45° (glej tudi DVGW-TRGI 2008). 
 

1.5.9 Plinska trošila 

Zaporni element s termičnim varovalom:  
Vsako plinsko trošilo mora imeti vgrajen zaporni element s termičnim varovalom, ki mora ustrezati 
predpisom DVGW – VP 301 in imeti oznako DVGW. 
 
Nastavitev in preizkus delovanja plinskih trošil: 
Za ta poseg je pooblaščen uradni serviser za posamezne tipe trošil, ki mora upoštevati določila DVGW 
TRGI 2008. Stranko mora tudi poučiti o ravnanju s plinskimi trošili. 
 

1.5.10 Tlačni preizkus 

Tlačni preizkus mora biti izveden v skladu z DVGW - G 600 2008. 
 

Preizkusni medij: 

Preskusi se v skladu z G600-2008 izvajajo bodisi z zrakom ali z inertnim plinom (npr. dušik). Preskusi 
se v skladu s 'sposobnostjo za obratovanje' praviloma izvajajo z distribuiranim plinom. Uporaba kisika 
je prepovedana! 
 

Plinske napeljave z delovnim tlakom do vključno 100mbar: 

Za plinske napeljave z delovnimi tlaki do vkljucno 100mbar so predpisani naslednji preskusi: 
a) Preskus trdnosti; 
b) Preskus tesnosti; 
c) Preskus sposobnosti za obratovanje (pri obratujočih plinskih napeljavah) 
  



KlimaterM projekt d.o.o. 
družba za projektiranje in založništvo d.o.o. 

 
PROJEKT 

 

  36/40 
 

KlimaterM

Preskus trdnosti: 
Preskus trdnosti je potrebno izvesti pred preskusom tesnosti.Preskus trdnosti zajema samo napeljavo 
brez armatur, regulatorjev tlaka plina, plinomerov in plinskih trošil ter pripadajocih varnostnih naprav. 
Armature so lahko vključene v preskus, ce je njihov maksimalni dovoljeni delovni tlak (MOP) najmanj 
enak preskusnemu tlaku. 
 
Preskusni tlak znaša 1 bar in se med časom preskušanja 10 minut ne sme znižati. Ločljivost 
uporabljene merilne naprave mora biti najmanj 0,1 bar. 
 
Po izvedenem preskusu trdnosti je treba prezkusni tlak sprostiti iz plinske napeljave na varen način. 
Pri tem je treba iz vseh delov napeljave izpihati morebitno umazanijo, ki je ostala v ceveh po 
montažnih delih. 
Preskus tesnosti: 
Preskus tesnosti se izvede po preskusu trdnosti in obsega plinsko napeljavo vključno z armaturami, 
vendar brez plinskih trošil ter pripadajočih regulacijskih in varnostnih armatur. Preskus tesnosti lahko 
zajema tudi regulatorje tlaka plina in plinomere, v kolikor so le-ti dimenzionirani za preskusni tlak. 
 
Preskusni tlak mora biti najmanj 150mbar in se med časom preskušanja ne sme znižati. Upoštevati je 
treba ustrezen čas prilagoditve za izravnavo temperature v odvisnosti od volumna plinske napeljave 
(glej spodnjo tabelo). 
 
Tabela: Čas prilagajanja in trajanje preskusa v odvisnosti od volumna plinske napeljave 

Volumen plinske napeljave Čas prilagajanja Min. trajanje preskusa 

< 100 l 10 min 10 min 

≥ 100 l < 200 l 30 min 20 min 

≥ 200 l 60 min 30 min 
 
Ločljivost uporabljene merilne naprave mora biti najmanj 0,1 mbar. Po dokončanju preskusa tesnosti 
je treba preskusni tlak sprostiti iz plinske napeljave na varen način. 
 
Preskus sposobnosti za obratovanje: 
Obratujoče plinske napeljave z delovnimi tlaki do 100 mbar razlikujemo med seboj po stopnjah 
sposobnosti za obratovanje. Za vonj po plinu interpretacija meril sposobnosti za obratovanje ne velja. 
 
Merila sposobnosti za obratovanje: 
Sposobnost plinske napeljave za obratovanje ugotavljamo po naslednjih merilih: 
• Neomejena sposobnost za obratovanje je zagotovljena, če je uhajanje plina pri delovnem tlaku 

manjše kot 1 l/h in če ni nobenih drugih pomanjkljivosti. 
• Zmanjšana sposobnost za obratovanje je dana, če je pušcanje plina pri delovnem tlaku od 1 do 5 l/h. 
• O nesposobnosti za obratovanje govorimo, če je pušcanje plina pri delovnem tlaku enako ali večje 

od 5 l/h. 
 
Določitev količine uhajajočega plina: 
Količino uhajajocega plina se ugotavlja z napravo za merjenje uhajanja plina (po možnosti certificirano 
po smernici za preskušanje DVGW VP 952) ali po grafičnem postopku (diagram v DVGW - G 600 
2008).  
Pri določanju količine uhajanja plina je plinsko napeljavo dovoljeno razdeliti na posamezne dele 
(npr.razdelilni vod, dvižni vod in potrošni vod). Kot primer se lahko navede stavbo z etažnim razvodom 
plina, v kateri se posamezna etažna stanovanja oz. uporabne površine obravnava kot ločene 
preskušane odseke po merilih, ki so navedena v 'Merila sposobnosti za obratovanje'. Če se pri tem kot 
preskusni medij uporabi plin, so zaprti zaporni elementi zadosten pogoj za ločitev od priključnega 
plinovoda stavbe in za ločitev posameznih odsekov napeljave med seboj. 
Pri uporabi naprave za merjenje količine uhajajočega plina je treba pri izbiri časa prilagajanja in časa 
merjenja upoštevati navodila proizvajalca merilne naprave. 
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Ukrepi: 
Odvisno od ocenjene sposobnosti za obratovanje je treba izvesti naslednje ukrepe: 
• Neomejena sposobnost za obratovanje 
Plinska napeljava lahko ostane v obratovanju. Če poleg določene količine uhajajočega plina obstajajo 
še druge pomanjkljivosti, ki so navedene v zadnjem odstavku poglavja 'Merila sposobnosti za 
obratovanje' je pristojni strokovnjak dolžan na kraju samem oceniti, ali lahko plinska napeljava ostane 
v obratovanju oz. ali je potrebno izvesti ponovni preskus ali popravilo v skladu s poglavjem 'Popravila 
po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje'. 
 
• Omejena sposobnost za obratovanje: 
V skladu s poglavjem 'Popravila po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje' mora biti plinska 
napeljava popravljena v štirih (4) tednih od ugotovitve omejene sposobnosti za obratovanje. 
 
• Nesposobnost za obratovanje: 
Plinsko napeljavo je treba takoj izločiti iz obratovanj in izvesti popravilo v skladu s poglavjem 
'Popravila po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje'. 
 
Popravila po izvedenem preskusu sposobnosti za obratovanje: 
Ko ocenjujemo, katera popravila so nujno potrebna, lahko plinsko napeljavo razdelimo na več delov. 
Napeljavo lahko obnovimo po delih ali v celoti. Po končanih obnovitvenih delih je treba preveriti, če 
deloma ali povsem obnovljena ustreza zahtevam v skladu s poglavjema 'Preskus trdnosti' in 'Preskus 
tesnosti'. Plinsko napeljavo z omejeno sposobnostjo za obratovanje ali njene odseke, v katerih so 
navojni spoji zatesnjeni s tesnilnim sredstvom na osnovi konoplje, se lahko zatesni tudi v skladu z 
delovnim zvezkom DVGW G 624. Popravljene odseke napeljave je treba pregledati in preveriti 
skladnost zahtev v skladu s poglavjem 'Preskus tesnosti'. 
 
Priključki in spoji z delovnim tlakom do 1bar: 
Sledeči deli so lahko izvzeti iz preizkusov, če so preizkušeni s plinom pod delovnim tlakom s penečim 
se sredstvom po SIST EN 14291: 
- spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trošili, priključki trošil, priključnimi 
armaturami in z deli napeljave pod plinom, 
- kratki odcepni in priključni vodi, 
- začepljene preizkusne odprtine. 
Ti deli so tesni, če se ne tvorijo mehurji. 
 

1.5.11 Spuščanje plina v napeljavo 

Pred spuščanjem plina v instalacijo je potrebno ugotoviti, če so bili v skladu s predvideno tlačno 
stopnjo opravljeni predpreizkus in glavni preizkus. Neposredno pred spuščanjem plina se je potrebno 
prepričati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. Poleg tega je potrebno s pregledom celotne napeljave 
preveriti da so vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s čepi ali slepimi prirobnicami iz kovinskih 
materialov. Zaporni organi ne zadoščajo in jih je potrebno tesno zapreti s čepi ali slepimi prirobnicami. 
Izvzete so priključne armature s priključenimi plinskimi pečmi, pripravljene za obratovanje in varnostne 
priključne armature po DIN 3383, 1. in 4. del. 
 
Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko časa, da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin. 
Plin je potrebno preko gumijaste cevi varno spuščati na prosto. Če so količine manjše, se lahko plin 
pokuri na primernem gorilniku. Pri tem je potrebno zagotoviti zadostno zračenje prostora. Pri napeljavi 
z delovnim tlakom do 100 mbar, se lahko manjše količine odvaja z zadostnim zračenjem prostora. Pri 
vseh načinih je potrebno odstraniti vire vžiganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje plina 
(kajenje, vklapljanje el.aparatov, obratovanje drugih kurišč ipd) 
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1.5.12 Varnostni ukrepi in navodila uporabnikom 

Uporabnika plina je potrebno seznaniti o ravnanju s plinsko napeljavo, o ukrepih, ki so bili uporabljeni 
za dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov in o nujnosti rednega vzdrževanja plinskih trošil. 
Plin je po svoji naravi brez vonja. Da postanemo nanj pozorni, mu umetno dodajajo značilni neprijetni 
vonj. Plinska napeljava in plinska trošila so izdelana po strogih varnostnih navodilih. Če bi plin vseeno 
uhajal, je potrebno spoznati varnostne ukrepe. 
 
Če se zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ukrepati po tem vrstnem redu: 
• odprite vsa okna in vrata ter poskrbite za prepih 
• aprite dovod plina na glavni požarni pipi, če je nujno, najprej pred plinomerom 
• ne uporabljajte odprtega plamena 
• ne kadite, ne uporabljajte vžigalic, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov 
• opozorite druge stanovalce in zapustite zgradbo 
• zunaj objekta po telefonu obvestite dežurno službo distributerja plina 
 
Motenj ali poškodb ne popravljajte sami. To naj opravi strokovnjak distributerja plina ali pooblaščeno 
instalacijsko podjetje. 
 
Ukrepi ob izbruhu požara:   
V primeru izbruha požara na plinski napeljavi ali plinskih trošilih je potrebno takoj zapreti dovod plina 
na požarni pipi, ki je nameščena na mestu vstopa hišnega priključka v objekt. Poleg tega se zapre vse 
ventile pred plinskimi trošili. 
 
Lokalni požar na plinski napeljavi se pogasi z ročnim aparatom na prah, ki se večinoma nahaja v 
stopniščnem delu objekta, o požaru večjih razsežnosti pa je potrebno obvestiti gasilce na telefonsko 
številko 112. 
 
Na mestu, kjer je nastal požar, je potrebno zamenjati tesnila spojev, po potrebi pa tudi vgrajeno 
armaturo in cevi. Po ponovnem tlačnem preizkusu je dovoljeno odpreti ventile na plinski instalaciji. 
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2. Tehnični izračuni 

2.1 Karakteristike plina 

V projektiranem plinovodu se bo pretakal zemeljski plin z naslednjimi karakteristikami: 
 zgorevalna toplota Hs =  11.163 kWh/Nm3 
 kurilnost Hi =  10.000 kWh/Nm3 
 Wobbe indeks-zgornji Wz =  14.523 
 Wobbe indeks-spodnji Wz =  13.010 
 gostota ρ = 0,764 kg/Nm3 
 relativna gostota dv = 0,591 (zrak=1) 
 tlak plina p = 4 bar 

 

2.2 Predvidena poraba zemeljskega plina: 

TROŠILO 
OZNAKA TROŠILA 

PO DVGW 
MOČ 
(kW) 

MAX. PORABA 
ZEMELJSKEGA PLINA 

(Sm3/h) 
PROJEKTIRANA PLINSKA NAPELJAVA 

2 x plinski kotel C33x 2 × 45 9,0 
 
Vršna poraba zemeljskega plina za objekt znaša: 9,0 m3/h. 
 
Namen uporabe zemeljskega plina: za pripravo ogrevne vode ter za ogrevanje sanitarne tople vode 
 
Izbran plinomer: mehovni plinomer G10, Qvmax = 16 Sm3/h, DN40, nameščen v kotlovnici 
 
Izbran regulator tlaka: 1 × regulator M2R25, DN25 v omarici z glavno plinsko požarno pipo, pe=4 
bar, pa=23 mbar 
 

2.3 Prezračevanje kotlovnice 

Prezračevanje kotlovnice se izvede skladno s predpisi DVGW TRGI 2008, ki predpisujejo, da je za 
prezračevanje prostora, v katerem je nameščen kotel, ki obratuje neodvisno od prostorskega zraka, 
potrebna velikost prezračevalne odprtine 1x150cm2 ali 2x75cm2. Skladno s temi zahtevami se v 
zunanji steni predvidi odprtina, ki se zaščiti s fasadno zaščitno rešetko prostega preseka min. 150cm2. 
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