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NASLOVNA STRAN NAČRTA:  4- NAČRTA S PODROČJA STROJNIŠTVA 
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI   

naziv gradnje   VILA NAPOLI 
 

kratek opis gradnje   Vzdrževalna dela na objektu 
 

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje. 

 vrste gradnje  novogradnja - novozgrajen objekt 

 Označiti vse ustrezne vrste gradnje  novogradnja - prizidava 

  rekonstrukcija 

  sprememba namembnosti 

  odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje 

(IZP, DGD, PZI, PID) 

številka projekta 2021-23 

   

PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta 4 - Načrt s področja strojništva 

številka načrta 21-07-02/SI 

datum izdelave MAJ 2021 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja 

Dean Mavri, univ. dipl. inž. str. 

identifikacijska številka S-0251 

podpis pooblaščenega arhitekta,  
pooblaščenega inženirja  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) ARHITECTA PROJEKTI d.o.o. 
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KAZALO VSEBINE NAČRTA STROJNIH INŠTALACIJ 
 

4.1. Kazalo vsebine načrta 

4.2. Tehnično poročilo 

4.2.1. Tehnično poročilo  

4.2.2. Popis materiala in del 

4.3. Risbe 

01.  Situacija       M  1:200 
 

  
 NOTRANJI VODOVOD, KANALIZACIJA 
 

1. Tloris kleti                 M  1:50 
2. Tloris pritličja                 M  1:50 
3. Tloris nadstropja                M  1:50 
4. Tloris mansarde                    M  1:50  

   
 
  OGREVANJE IN HLAJENJE 

 
5. Tloris kleti                           M  1:50 
6. Tloris pritličja                          M  1:50 
7. Tloris nadstropja      M  1:50 
8. Tloris mansarde      M  1:50 

 
 
 PREZRAČEVANJE 

 
9. Tloris kleti                 M  1:50 
10. Tloris pritličja                M  1:50 
11. Tloris nadstropja                M  1:50 
12. Tloris mansarde       M  1:50 
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4.2. TEHNIČNO POROČILO NAČRTA št. 21-07-02/SI 
 
 

4.2.1. TEHNIČNO POROČILO  

SPLOŠNO 

Investitor namerava na stavbnem zemljišču na parc.št. 1736/1 k.o. 2631 Portorož izvesti vzdrževalna dela 
na objektu. 
 
Predmet projektne dokumentacije načrta s področja strojništva obravnava vse strojne napeljave, naprave 
in opremo, ki so potrebne za tovrstne objekte. 
V načrtu obravnavanega objekta se obdeluje;  

- Vodovodna instalacija od priključka na obstoječ vodovod z vodomernim jaškom z vodomerom, do 
predvidenih sanitarnih porabnikov, 

- Priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko , 
- Odvodna kanalizacija od sanitarnih elementov do priključka na talno kanalizacijo, 
- Ogrevanje in hlajenje, 
- Prezračevanje z rekuperacijo 
-  

VODOVOD 

Splošno 

Za oskrbo  zgradbe s pitno vodo se izvede priključitev na obstoječi javni vodovod v skladu s projektnimi 
pogoji soglasodajalca. 
Priključek se izvede s priključno cevjo DN32 uvlečeno v zaščitni cev PEHD d75. 
 
Objekt je že priključen na javni vodovod. Na parceli je že obstoječ vodomerni jašek z obstoječim 
vodomerom. Garnitura v vodomernem jašku se zamenja z novo. Priključna cev od vodomera do objekta 
je DN32. 
Zunanji vodomerni jašek  bo v skladu s pogoji upravitelja javnega vodovoda na gradbeni parceli . V 
zunanjem vodovodnem jašku bo nameščena merilna garnitura z vodomerom DN25(kateri zagotavlja 
daljinsko odčitavanje porabe vode. 

Cevno omrežje zunanjega vodovoda 

Zunanje omrežje hladne vode je izdelano iz PEHD cevi, katere so ustrezno izolirane. 
 
Pred pričetkom je potrebno zakoličiti in označiti obstoječe komunalne naprave na območju trase 
predvidenih posegov. Tako se prepreči morebitne poškodbe med gradnjo.  
 
Vodovodne cevi se v izkopan jarek polagajo na peščeno posteljico. Zasip cevi se izvaja s peščenim 
materialom do višine 15cm nad temenom cevi z ročnim nabijanjem. Zasip se izvaja v plasteh po 30 cm z 
valjanjem. 
Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcijo izvedemo po standardu EN 805. Preizkusni tlak znaša 15bar. 
Po izvedenem tlačnem preizkusu se izvede čiščenje in dezinfekcija vodovoda. To se opravi z 10-30 mg 
klora na liter vode. Trajanje dezinfekcije je minimalno 24 ur, nato se vodo s klorom izpusti v kanalizacijo, 
cevovod pa izpere s čisto vodo. 
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Notranja vodovodna instalacija 

Notranja vodovodna instalacija obsega sanitarne elemente s pripadajočo armaturo in razvodno omrežje 
hladne in tople sanitarne vode. 
Horizontalni razvodi hladne vode so vodeni v tleh in nad spuščenim stropom, vertikalni razvodi so vodeni 
v stenah. 
Predvideno je, da se glavne veje notranjega vodovoda, izdela iz pocinkanih jeklenih cevi za cevni navoj, 
izdelanih po SIST ISO 10255 in večplastnih PE cevi.  
Cevne instalacije od dvižnih vodov do posameznih porabnikov znotraj posameznih porabnikov se lahko 
izvede iz predizoliranih plastičnih cevi. 
Vse vgrajene pocinkane cevi se mora izolirati oziroma morajo imeti posebno zaščito pred korozijo. 
Ves pritrdilni in nosilni material iz jekla se korozijsko zaščiti (minizira) in prepleska. 
Horizontalno omrežje mrzle vode, položeno v tlaku, se izolira oz. povije z dekorodal trakom.  
Razdelilno omrežje mrzle vode se izolira z izolacijo, klasa negorljivosti C-s3 po sist en 13501, 
samougasljivo B1 po DIN 4102, izdelana iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm z ustrezno zaščito. 

Armature 

Na izpustih naj bodo mešalne baterije enoročne izvedbe. 
Po končani montaži se mora vse podometne in kotne ventile mrzle in tople vode zregulirati tako, da bo na 
mestih izpusta tlak p= 50 kPa (0.5 bar). 

Priprava tople sanitarne vode 

Topla sanitarna voda se pripravlja s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka 
deluje na voden zrak. Volumen bojlerja je 450 litrov. Temperatura sanitarne vode bo cca. 60ºC.  
Za varovanje sistema se nad toplotno črpalko namesti ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo volumna 
35 litrov. 
 
Pozicija toplotne črpalke je razvidna iz načrtov. 
 
Predvideni ukrepi proti razmnoževanju legionel v omrežju: 
- temperatura tople vode v omrežju naj bo na najbolj oddaljenem mestu min 50°C 
- temperatura v hranilniku naj bo min 60°C 
- enkrat letno čiščenje hranilnika 
- mesečno izvajati kontrolo temperatur in voditi evidenco (vstop v boljer, izstop iz bojlerja, 
temperatura hladne vode) 

Tlačni preizkus vodovodnega omrežja 

Tlačni preizkus distribucijskega omrežja se izvede skladno z veljavnimi predpisi. Tlak preizkusa znaša 
1,5-krat obratovalni tlak, vendar ne manj kot 3,0 bar. Omrežje se počasi polni z mrzlo vodo in odzrači. 
Uporabi se merilni instrument (manometer), na katerem je možno odčitati spremembo tlaka 0,1 bar. 
Merilni instrument se praviloma namesti na najnižji točki.  
 
Priprava preizkusa pomeni, da v prvih 30 minutah dvakrat dopolnimo preizkusni tlak. V naslednjih 30 
minutah tlak lahko pade še za 0,6 bar. Glavni preizkus nastopi takoj po pripravi in traja naslednji dve uri. 
V tem času lahko pade le še za maks. 0,2 bar. Če je padec tlaka večji, se tlačni preizkus ponovi (možna 
prisotnost zraka itd.). Med tlačnim preizkusom se opravi tudi vizualna kontrola tesnosti zvarov ali spojev 
ter kontrola cevovoda in omrežja, ki ga preizkušamo, v celoti (deformacije, pravilnost izvedbe in 
nastavitve podpor, kompenzacijsko gibljivost cevovoda, pravilne smeri vgradnje regulacijskih, zapornih in 
ostalih armatur...). 
Med tlačnim preizkusom mora biti bojler izključen iz omrežja. 
Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše nadzorni organ, nato se cevi izolira ali zaščiti 
ter instalacijo obzida ali zasuje. 
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Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak  

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov, ki naj se priključijo na 
javno fekalno kanalizacijo.  
Vertikalne odtoke od posameznih sanitarnih elementov naj se izvede iz plastičnih brezšumnih trislojnih 
kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi.  
Horizontalna kanalizacija naj se izvede iz navadnih plastičnih kanalizacijskih cevi. 
Odzračevanje odpadne kanalizacije naj bo iz plastičnih kanalizacijskih cevi na obojke in je predvideno na 
streho objekta. 
Čistilni kosi se montirajo na vseh glavnih vertikalnih vodih in na vsakem horizontalnem priključku 
vodenem pod stropom.  
Horizontalni vodi se izvedejo z višinskim padcem min. 1.5%. 
 
 

ČRPALIŠČE 

Temeljna kanalizacija naj bo predvidena iz polietilenskih cevi z vezavo na jaške s plinotesnimi pokrovi.  
 
Za kletni del objekta naj se  v posebnem prostoru predvidi črpališče fekalne kanalizacije. Predvidi naj se 
vgradni jašek za kompaktno črpalno napravo, od tam pa se prečrpava v zunanjo fekalno kanalizacijo. Za 
črpališče naj se predvidi tudi oddušna cev, ki naj bo speljana nad streho objekta. 
 
Lokacija črpališča je razvidna iz načrtov. 

 

Opozorila in navodila 

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo 
biti pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik. 
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OGREVANJE, HLAJENJE 

Splošno 

Za potrebe ogrevanja in hlajenja  je predvidena  centralna enota multisplit - VRF sistem toplotne črpalke, 
ki omogoča priključitev več notranjih enot. Notranje enote so stenske in parapetne izvedbe. 
 
Ogrevanje in hlajenje  
 
 
Ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov  se izvede preko ene toplotne črpalke na katero se po sistemu 
VRF v posamezne prostore priključijo parapetne in stenske enote. 
  
Cevovodi so iz predizoliranih bakrenih  cevi.   
   
Zunanja enota VRF sistema je predvidena  na vzhodni strani objekta ob fasadi.  
 
Toplotna črpalka je sistem ZRAK/ZRAK.  
Toplotna črpalka je opremljena z vsemi potrebnimi delovnimi in varnostnimi napravami.  
  

 Temperatura prostorov je izbrana v skladu s predpisi in sicer 20°C pozimi ter 26°C v poletnem času. Pri 
izračunu toplotnih dobitkov so bili upoštevani naslednji podatki: 

 -  zunanja računska temperatura poleti +35C, 

  -  zunanja računska temperatura pozimi -4C, 
 -  zunanja relativna vlažnost 40%. 

 

Hlajenje   
Hladilno sredstvo kroži po zaprtem klimatskem sistemu in je na svoji poti izpostavljeno različnim, 
pogojenim pritiskom in temperaturnim razlikam.  

VRF-sistem se imenuje zato, ker je sestavljen iz več ločenih delov. Del, ki je v prostoru je notranja enota, 
del, ki je zunaj na prostem, pa je zunanja enota. Zaradi različnih pritiskov in temperaturnih razlik hladilno 
sredstvo spreminja fizično stanje. Iz tekočega stanja preide v paro ( se uparja) in se nato zopet utekočini 
(kondenzira). Da se hladilno sredstvo iz tekočega stanja spremeni v paro mora absorbirati toploto iz 
prostora. Torej, ko klimatska naprava hladi, deli naprave poskrbijo, da hladilno sredstvo pride v notranjo 
enoto v tekočem stanju, tu prevzame toploto, se upari in potuje proti zunanji enoti, na prosto. Ventilator v 
prostor vpihuje zrak, ki je od hladilnega sredstva prevzel hlad, elektronika pa regulira delovanje naprave 
in vzpostavi idealne termične pogoje. Ko klimatska naprava hladi, je toplota, ki izhaja iz zunanje enote na 
prosto odpadna toplota Voda, ki se je nabrala v notranji enoti, ker je vodna para na hladni površini 
kondenzirala, odteče po kondenčni cevi na prosto. 

Ogrevanje 

Pri gretju pa se sistem v napravi obrne. Kar je pri hlajenju kot odpadna toplota, postane pri ogrevanju vir 
gretja prostora. Naprava deluje kot toplotna črpalka, zato tudi klimatske naprave, ki hladijo in grejejo 
imenujemo toplotne črpalke. Hladilno sredstvo toploto za spreminjanje iz tekočega stanja v paro 
prevzame iz samega sistema in okolice, zato naprava deluje kot toplotna črpalka. Poseben ventil vgrajen 
na cevi, po kateri kroži hladilno sredstvo spremeni smer kroženja, tako da hladilno sredstvo v notranjo 
enoto pride uparjeno in tu oddaja toploto. Ventilator v prostor vpihuje ogret zrak, elektronika pa vzpostavi 
želene termične pogoje. Uporaba toplotne črpalke pomeni velik prihranek električne energije in enostavno 
rešitev ogrevanja. 
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Ventilatorski konvektorji 
 
Za ogrevanje in hlajenje prostorov je predvidena uporaba parapetnih in stenskih ventilatorskih 
konvektorjev. Konvektorji delujejo na obtočni zrak.  
Ventilatorske konvektorske enote so izbrane tako, da vzdržujejo v poletnem času temperaturo prostora 
26°C in v zimskem času 20/22°C. Točno lego konvektorjev, preveri nadzorni organ na objektu, 
sporazumno z investitorjem. 
Vsi konvektorji se upravljajo s sobnim  termostatom oz. daljincem na katerem je tudi regulator hitrosti in 
stikalo za preklop med delovanjem leto/zima. 

 
Cevovodi, izolacija in zaščita 

Cevovodi za hladilno grelne naprave so izdelani iz bakrene cevi namenjene vgradnji v hladilne sisteme. 
Uporabne so za povezavo ali konstrukcijo hladilnega sistema. Cevi so gladke, svetle, suhe in imajo 
popolnoma čisto notranjost. So obojestransko zaprte. Izdelane so po ISO 9002-1987/Sf-Cu DIN 
1787/1786/8905. Cevi se medsebojno spajajo z lotanjem. Izolacija cevovodov je iz parozaporne izolacije, 
požarne odpornosti min razreda B. 

 
Regulacija in krmiljenje 
 
Se izvaja lokalno preko sobnih krmilnikov oz. daljincev. 
 
Odtok kondenza  
 
Odtok kondenza iz stenskih in parapetnih enot je iz PVC cevi  in je speljan v  do najbližjega odtoka 
kalanilazije preko »S« sifona. 
 

 

Opozorila in navodila 
      

Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. 
Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnešene v dnevnik 
oziroma zapisnik. 
Kontrolirati se mora delovanje vseh  ventilov, črpalk, manometrov, termometrov in razdelilnih ventilov. 
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PREZRAČEVANJE  

Splošno 

  
Predmet dokumentacije je PZI projekt prezračevanja. 
V objektu se predvidi prezračevalni sistemi za prisilno prezračevanje s centralno prezračevalno napravo. 
Prezračevalna naprava je predvidena  v mansardi v podstrešnem delu objekta.  
 
Sistem za prezračevanje je sestavljen iz elementov za dovod in odvod zraka iz prostorov.  
Sistem deluje na sveži zrak. Opremljen je z napravo za rekuperacijo toplote iz odpadnega.zraka. 
 
Za dovod in odvod zraka služi dovodno/odvodna rekuperativna naprava. V prezračevalni napravi se vršijo 
naslednje obdelave zraka:  filtriranje s filtri in po potrebi dogrevanje zraka z el. grelcem. 
 
 
Vsi prostori 
 
Za prezračevanje prostorov se namestijo odvodni ventili, dovodne in odvodne rešetke, ki bodo nameščeni 
v stropu.  
  
Prezračevalni kanali in distribucija zraka 
 
Glavni razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega preseka, 
izdelani iz pocinkane pločevine.  
 
Dovodni kanali bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm. Izolacija  mora 
ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. 
  
Zajem svežega in odvod slabega zraka se izvede na fasado objekta. 
 
Za dovod in odvod zraka so predvidene dovodne/odvodne rešetke in PV ventili. 
Filtracija svežega oziroma dovodnega zraka je izvedena s panelnimi filtri kvalitete F7 in M5.   
 

Sistemi za klimatizacijo so opremljeni z EC elektromotorjem,  tako da je možno pri manjši obremenitvi 
obratovanje z manjšimi količinami zraka. 
Sistemi delujejo na sveži zrak. Opremljeni so z napravo za regeneracijo toplote iz odpadnega zraka. 
Za ogrevanje zraka v klimatskih napravah naj se uporablja električni grelnik. 

Prezračevalna naprava je dimenzionirana na naslednje parametre zunanjega zraka : 

- zima         t = -4°C,  90 % rel. vlage 
- poletje        t =  35°C, 50 % rel. vlage   
- prehodno obdobje   t =  22°C, 90 % rel. vlage 

Prezračevanje je urejeno tako, da hitrost zraka v prostoru ne presega 0,2 m/s.  
Relativna vlaga zraka je med 40 in 60 %. 
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Prezračevalni kanali in distribucija zraka 
 

Razvod dovodnega in odvodnega zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega preseka izdelani iz 

pocinkane pločevine. Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale naj bo izvedena po SIST 1505.  
Pri tem naj se upošteva: 

 
daljša stranica (mm) debelina (mm) 
do 530  0,6 
do1000  0,8 
do 2000  1,0 
do 4000  1,1 

 
Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi na dovodnih kanalih 
marajo biti izvedeni tako, da je možna nastavitev pretočnih količin zraka ( hlačni komadi z loputami, 
usmerjevalne pločevine). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev količin vgraditi v posamezne 
veje dušilne lopute. 
Dovodni kanali naj bodo izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10 mm, kanali za zajem 
svežega zraka pa so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 20 mm. Izolacija mora 
ustrezati požarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. 

 
 
Odprtine za čiščenje s pokrovi, na prezračevalnih kanalih 

 
V skladu z SIST ENV 12097: Prezračevanje stavb – Razvod zraka – Zahteve za omogočanje vzdrževanja 
elementov prezračevalnih sistemov (odprtine za čiščenje kanalov) je potrebno na primernih mestih 
(odcepi, loki itd.) na prezračevalnih kanalih izvesti odprtine za čiščenje s ustreznimi tesnimi pokrovi. 

 
Meritve klime v garancijskem roku 

 
Potrebno je izvesti 2x meritev zimskih in letnih mikro klimatskih toplotnih pogojev v garancijskem roku. 

 
Hrup prezračevalnih naprav 

 
Hrup prezračevalnih naprav ne sme na oddaljenosti 10m povzročati zvočni tlak višji od 50dB(A). 
 
Požarna varnost 

 
Kanalski razvodi ki prehajajo preko mej požarnih sektorjev, morajo imeti vgrajene požarne lopute z 
motornim pogonom s požarno odpornostjo EI60. 
 
Vertikale prezračevalnih kanalov, ki prehajajo požarne sektorje in nimajo odcepov se dodatno požarno 
izolira. 

 
Opozorila in navodila 

      
Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa 
oziroma drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ morajo biti 
pisno vnesene v dnevnik oziroma zapisnik. 
Po končani montaži je potrebno izvesti regulacijo količin na posameznih odvodnih elementih. 
Pri izvedbi se upoševa  Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, 

73/2000). 



4.2.2. SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV - CELOTEN OBJEKT

OBJEKT: VILA NAPOLI

   1.1. PRIKLOP VODE 2.254,49 EUR

   1.2. SANITARNI ELEMENITI 19.639,15 EUR

   1.3. KANALIZACIJA ODPADNE VODE 15.074,64 EUR

   1.4. RAZVODNO OMREŽJE 5.843,85 EUR

   1.5. PRIPRAVA TOPLE VODE 3.768,65 EUR

SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA 46.580,79 EUR

2. OGREVANJE, HLAJENJE 33.361,21 EUR

SKUPAJ OGREVANJE-HLAJENJE 33.361,21 EUR

3.1. PREZRAČEVANJE 50.282,12 EUR

SKUPAJ PREZRAČEVANJE 50.282,12 EUR

SKUPAJ OBJEKT 130.224,12 EUR

1 Opomba: Vsa oprema  je lahko ekvivalent navedene opreme 

ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.

2 V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene 

v tehničnem poročilu in popisu.

3 Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in 

montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in 

okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, 

šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, 

transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z 

izvajanjem del.

4 Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost 

pri proizvajalcu.

5 Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti 

pred naročilom OBVEZNO usklajeni z izvajalcem električnih 

inštalacij

6 Pred naročilom posamezne  opreme je potrebno na objektu 

samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite 

prostora,  vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost 

vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa 

naprave ter vsa priklopna mesta.

1/2 PZI



7 V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale 

med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. 

Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in 

pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v 

elektronski obliki podati izdelovalcu PID  dokumentacije.

8 Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za 

obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati 

investitorju oz. uporabniku objekta.

9 Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter 

podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat 

delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo 

odstranivijo po tlačnem preizkusu

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in 

vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov , 

vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki 

risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, 

obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev 

za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega 

pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni 

organizaciji

- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih  naprav

- Transportni, manipulativni stroški 

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več 

uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del 

odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin 

in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške 

vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih 

snovi.

2/2 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

REKAPITULACIJA STROŠKOV

1. VODOVOD, KANALIZACIJA

OBJEKT: VILA NAPOLI

   1.1. PRIKLOP VODE 2.254,49 EUR

   1.2. SANITARNI ELEMENITI 19.639,15 EUR

   1.3. KANALIZACIJA ODPADNE VODE 15.074,64 EUR

   1.4. RAZVODNO OMREŽJE 5.843,85 EUR

   1.5. PRIPRAVA TOPLE VODE 3.768,65 EUR

SKUPAJ 46.580,79 EUR

1 Opomba: Vsa oprema  je lahko ekvivalent navedene opreme 

ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.

2 V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene 

v tehničnem poročilu in popisu.

3 Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in 

montaţo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in 

okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, 

šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, 

transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z 

izvajanjem del.

4 Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost 

pri proizvajalcu.

5 Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti 

pred naročilom OBVEZNO usklajeni z izvajalcem električnih 

inštalacij

6 Pred naročilom posamezne  opreme je potrebno na objektu 

samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite 

prostora,  vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost 

vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa 

naprave ter vsa priklopna mesta.

7 V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale 

med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. 

Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in 

pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v 

elektronski obliki podati izdelovalcu PID  dokumentacije.

8 Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za 

obratovanje in vzdrţevanje objekta ter dokentacijo predati 

investitorju oz. uporabniku objekta.

9 Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter 

podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.

1/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:

- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat 

delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo 

odstranivijo po tlačnem preizkusu

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in 

vzdrţevanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov , 

vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki 

risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, 

obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev 

za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega 

pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni 

organizaciji

- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrţevanje novih  naprav

- Transportni, manipulativni stroški 

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več 

uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del 

odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin 

in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške 

vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih 

snovi.

2/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

1.1 PRIKLOP VODE

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, 

dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni 

material.

1 IZVEDBA PRIKLOPA NA OBSTOJEČ VODOVOD 

prerez obstoječih cevi, ponovno polnjenje, odzračevanje

izdelava priklopa na primarni vodovod s cevjo DN32, 

fazonske kose, ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material

kpl 1

2 OBVEŠČANJE

potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in 

ponovno odpiranje kpl 1

3 OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA

Opomba : Opremo uskladiti z upravljalcem vodovoda

4 KROGELNI VENTIL

izdelan iz medenine z navojnimi priključki za PN16 za 

hladno vodo, vključno s tesnilnim materialom.

DN32 kos 2

5 NEPOVRATNI VENTIL

z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim 

materialom

DN 32 kos 1

6 HORIZONTALNI HIŠNI VODOMER 

Dobava in montaţa s holendri, spojnim in tesnilnim 

materialom

npr.: Proizv.: skladen z upravljacem vodovoda

DN25 kos 1

7 ČISTILNI KOS

z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in 

tesnilnim materilaom.

DN 32 kos 1

8 PIPA ZA PRAZNJENJE SISTEMA

vključno s spojnim in tesnilnim materialom.

DN 15 kos 1

3/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

ZUNANJI RAZVOD

9 VODOVODNA PE CEV - ALKATEN

polietilenske cevi visoke gostote za distribucijo pitne 

vode. 

Cevi so proizvedene v skladu s standardom UNI EN 

12201.  

Vključno vsi fazonski kosi.

Cevi so dobavljive v dimenzijah od 20‐1000 mm. Cevi 

premerov 20‐110 mm so dobavljive v navitih kolutih 

standardne dolţine 100 m (oz. po ţelji) ter v ravnih 

palicah dolţine 6 ali 12 m.

Cevi večjih premerov od 110 mm so dobavljive samo v 

ravnih palicah dolţine 6 ali 12 m. 

d 40 m 21

10 ZAŠČITNA CEV

PE HD d75 m 21

11 OPOZORILNI TRAK Z NAPISOM VODA

položen 30 cm nad temenom cevi. m 21

12 DEZINFEKCIJA

cevi mrzle vode kpl 1

13 TLAČNI PREIZKUS

s hladno vodo p=12 bar, komplet z izdelavo zapisnika kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

14

PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje % 3

15 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje % 1

SKUPAJ :

4/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, 

dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni 

material.

1 UMIVALNIK

sestoječ iz:

školjka iz sanitarnega porcelana 

stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima 

cevkama in kotnima ventiloma Ø15

sifon za umivalnik z odlivnim ventilom, s čepom in 

drţalom

npr.: Proiz:  / tip: po izbiri investitorja

Montaža kos 9

2 WC ŠKOLJKA

Kompletna konzolna školjka, sestoječa iz:

-straniščne školjke, iz sanitarne keramike s  sedeţno 

desko

- pokrova na mehko zapiranje

-duofix montaţnega elementa za stenski wc, vključno s 

setom za predstensko montaţo

- NADOMETNEGA wc kotlička

- aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko 

regulacijo

- zapornega ventila DN15, 

- gibke vezne cevke Ø15 mm

- kotnega ventila  Ø15 mm

npr.: Proiz:  / tip: po izbiri investitorja kos 6

3 TUŠNA KAD

pravokotne oblike sestoječa iz:

iz kad iz sanitarne keramike,

stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo 

in pršilno glavo

odlivnim  ventilom Ø32

kabina iz kaljenega stekla

npr.: Proiz / tip: po izbiri investitorja kos 3

4 ARMATURA ZA TUŠ

sestoječ iz:

stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo 

in pršilno glavo

npr.: Proiz: / tip: po izbiri investitorja

Montaža kos 3

    1.2.   SANITARNI ELEMENTI

5/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

5 KOPALNA KAD

sestoječa iz:

iz kad iz sanitarne keramike,

stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z gibko cevjo 

in pršilno glavo

odlivnim  ventilom Ø32

npr.: Proiz / tip: po izbiri investitorja kos 1

6 OPREMA ZA ENOJNO POMIVALNO KORITO
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima 
odlivni ventil Ø32, s čepom in drţalom
sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni 
lovilec maščob z nastavljivim iztokom 

npr.: Proizvod/tip: po izbiri investitorja
Montaža kos 1

7 OPREMA ZA DVOJNO POMIVALNO KORITO
stoječa enoročna mešalna baterija Ø15 z veznima 
odlivni ventil Ø32, s čepom in drţalom
sifon za dvojni priključek in priključkom za pomivalni 
lovilec maščob z nastavljivim iztokom 

npr.: Proizvod/tip: po izbiri investitorja
Montaža kos 1

8 Kompleten umivalnik za invalide sestoječ iz:

umivalnik iz sanitarnega porcelana z nastavlljivim 

nagibnim mehanizmom, montaža na opečno steno, 

komplet z nosilno konstrukcijo

stoječa invalidska enoročna nikljana mešalna baterija  

DN 15 z veznima cevkama in kotnima ventiloma  DN15

sifon za umivalnik z fleksibilnim priključkom odlivnim 

ventilom DN 25, s čepom in držalom

npr:. Proizvod: CERAMICA DOLOMITE, tip: Atlantis kos 5

oz. enakovredno drugo

9 Kompletna viseča WC garnitura, sestoječa iz:

školjka za invalide iz sanitarnega porcelana, bele 

barve, s stranskim odtokom 

sedežna deska s pokrovom

Duofix montažnega elementa za stenski wc 

NADOMETNIM wc kotličkom z zapornim ventilom 

DN15, vključno s setom za predstensko montažo                                                          

-aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko gibka vezna cevka DN15 mm s priključki

-kotni ventil  DN15 mm

npr:. Proizvod: CERAMICA DOLOMITE, tip: Atlantis kos 5

oz. enakovredno drugo

6/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

10 TUŠ ZA INVALIDE, komplet z montaţnim materialom :

 tuš dimenzij 100/100 cm izveden v keramiki  

sestoječe iz:

 stenska enoročna mešalna baterija Ø15 z omejitvijo 

pretoka, ročna nastavitev izstopne temperature, z 

cirkulacijo vode skozi pipo ter z gibko cevjo in pršilno 

glavo. Ventil za praznenje vode iz cevi, ko tuš ni v 

uporabi. 

npr: proizvod: po izbiri arhitekta

stensko drţalo z nastavkom za tuš ročico, komplet s 

pritrdilnim materialom.

karnisa za zaveso dolţine 2000cm, montirana na višino 

220cm od končanega tlaka, komplet s pritrdilnim 

materjalom in zaveso

kpl 5

11 Oprema sanitarij za invalide, komplet z montažnim 

materialom :
- ogledalo s premičnim naklonom, komplet z drobnim 

pritrdilnim materialom za montažo na zid, komplet s 

poličko.

- horizontalno, fiksno inv. ročno držalo dolžine 150cm

- horizontalno, premično inv. ročno držalo dolžine 

100cm

 -  Nosilec za WC papir npr. HANSGROHE 40526000

 - Metlica za WC npr.: HANSGROHE kpl 5

OPREMA SANITARNIH PROSTOROV
12 OGLEDALO 

iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim 

materialom za montaţo na zid

Oblika in tip po izbiri arhitekta kos 11

13 DRŢALO ZA PAPIRANTE BRISAČE

 kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim 

materialom kos 11

14 DRŢALO ZA TOALETNI PAPIR

medeninastega, kromiranega komplet s pritrdilnim 

materialom kos 11

15 METLICA ZA WC

skupaj z drţalom za metlico kos 11

16 KOŠ ZA SMETI

s pokrovom, odpiranje z noţnim pritiskom kos 11

17 DOZATOR ZA TEKOČE MILO

Ročni, iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim 

materialom kos 11
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

18 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje % 3

19 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje % 1

SKUPAJ :

8/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati 

transport, dobavo in montažo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

1 LOVILEC MAŠČOB
LOVILEC MAŠČOB Z USEDALNIKOM 

V lovilniku maščob s pomočjo gravitacije in

vgrajene opreme zagotavljamo učinkovito

ločevanje maščob iz vode. Prostostoječe

lovilnike maščob lahko namestimo pod

umivalnik oz. v kletne prostore, tako ne

posegamo z gradbenimi deli v objekt.

 Z izločevanjem maščob se preprečuje zamašitev 

sistema kanalizacije in onesnaženje vodotoka.

Lovilec maščob je skladen s: SIST EN 1825 – 1, 

1825 – 2

Nominalni dotok 0,25 L / s

Skupna prostornina 100 L

Maksimalna količina maščob 10 L

Način vgradnje

Vgradnja v zemljo ali kot

prostostoječ izločevalnik

Dimenzije L x D x H [mm] 530 x 530 x 420

Premer revizijskih odprtin Φ 400

Material Polietilen [PE]

Premer vtočne in iztočne cevi DN 50

UV stabilnost materiala Da

Pokrov PE pohodni pokrov do 200 kg

Izpust / Iztok V kanalizacijo / naravo kpl 1

npr.:

Proiz /Tip:  bp fetex 30 0/AB oz. drugo 

enakovredo!

kpl 1

    1.3.   KANALIZACIJA ODPADNE VODE

9/16 PZI



VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

2 KOMPAKTNA NAPRAVA ZA PREČRPAVANJE

Dobava in vgradnja komplet črpalne naprave za 

odpadne fekalne vode. Zbiralnik iz polietilena, 

1200x770mm, višine 700mm, samostoječa 

izvedba, delovna prostornina 65l, dotok 

DN100/150, priključek tlačnega voda DN80/100, s 

protipovratnim ventilom. 2 x črpalka 3 ~ 400V, 

zaščita IP68, grobi delci do 65mm,  pnevmatsko 

nivojsko stikalo. Krmilna omarica, zaščita IP54, z 

1,5m priključnim kablom, dolžina pnevmatskih 

cevi in napajalnih kablov do črpališča 5m. 

Preizkušeno v skladu z DIN EN 12050-1. 

Q= 14l/s

H=10m

Pel= 1,83kW

m= 104kg

npr: ACO MULI-STAR DUO kpl 1

3 VENTIL ZA TLAČNO KANALIZACIJO

DN 80 kos 1

4 Izdelava jaška za postavitev črpalne naprave 

skupaj s pokrovom

dim. 1150x1600x1000mm (DxŠxV) kpl 1

5 Dobava in montaţa prefabriciranih betonskih 

revizijskih jaškov dimenzije Ø600mm s pokrovom

kpl 3

6 PE CEV ZA TLAČNO KANALIZACIJO

Cevi so v skladu s standardi EN 12201, EN 12666 

in SIST ISO 8772 za tlačne in netlačne vode.  Cevi 

so dobavljive v standardnih kolutih oziroma 

palicah po 6 in 12 m.

DN80 m 10

7 CEV ZA ODPADNO VODO

npr. Geberit Silent PP z eno spojko iz PP, 

oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C 

(trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, 

(skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim 

materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v 

palicah dolţine 0,15 do3 m.

Ø  32-kondenz m 80

Ø  50 m 84

Ø  75 m 30

Ø  110 m 127

Ø  125 m 18
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

8 ČISTILNI KOS

s tovarniško vgrajenim tesnilom

npr.: proizvod POLOPLAST, tip: POLO-KAL NG

Ø  110 kos 6

Ø  75 kos 1

9 Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na  

kanalizacijsko cev

Ø110 kos 5

Ø75 kos 1

10 TALNI SIFON-POHODNI

iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s 

stranjskim dotokom DN40, z nasadnim kosom in 

okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, 

nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm kos 12

11 STENSKI VGRADNI SIFON

za pralne, pomivalne in sušilne stroje, s pritrdilnim 

in tesnilnim materialom . Komplet z dobavo in 

montaţo. kos 3

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

12

PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje % 3

13 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje % 1

SKUPAJ :
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati 

transport, dobavo in montažo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

1 izdelava priklopa na primarni vodovod s cevjo 

DN32, fazonske kose, ves pritrdilni, vijačni in tesnilni 

material kpl 1

2 PODOMETNI VENTIL

za nazivni tlak PN10, vključno s tesnilnim 

materialom

DN15 kos 3

3 Krogelni  ventil  s  prigrajeno izpustno pipico, izdelan 

iz medenine z navojnimi priključki, za PN16, za 

hladno in toplo vodo

DN 32 kos 1

DN 25 kos 3

DN 20 kos 4

DN 15 kos 6

4 ČISTILNI KOS

z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim 

sedeţem za sanitarno vodo, komplet z dobavo in 

montaţo

DN25 kos 1

5 PIPA ZA PRAZNENJA SISTEMA

vključno s spojnim in tesnilnim materialom.

DN 15 kos 1

6 MODULARNI TERMOSTATSKI OBTOČNI VENTIL

 z termičnim pogonom TWA za  vodeno 

dezinfekcijo, temperaturnim tipalom, z notranjimi 

navojnimi priključki, območje nastavljanja 

temperature 40-60°C, komplet z dobavo in montaţo

Proiz: DANFOSS oz. drugo enakovredo!

tip: MTCV 

DN15 kos 3

    1.4.   RAZVODNO OMREŽJE
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

7 CEVOVODI

Plastična vodovodna cev izdelana po DIN 16892/93, 

(npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali TCE) 

skupaj s Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem 

potrebnim montaţnim in pritrdilnim materialom, 

tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo 

debeline 10 mm (razvodi tople vode v tleh, stenskih 

utorih ali montaţnih stenah)

DN15 m 380

DN20 m 70

DN25 m 60

DN32 m 20

8 Gasilni aparat na prah za količino 6kg, vključno z 

obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo na 

zid.

S-6 kos 6

9 Dezinfekcija cevi mrzle in  tople vode ter cirkulacije kos 1

10 Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje

cevnega razvoda iz pocinkanega materiala kg 20

11 Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev 

in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po 

projektni dokumentaciji kpl 1

12 Poţarno tesnenje prebojev kpl 1

13 Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja 

cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, 

pregled, izpiranje in dezinfekcija (kloriranje) 

cevovodov, armatur in naprav, zaključna dela, 

izdelava navodil za obratovanje in vzdrţevanje kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

14 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje
% 3

15 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje
% 1

SKUPAJ :
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati 

transport, dobavo in montažo elementov ter 

spojni in tesnilni material.

1

TOPLOTNA ČRPALKA ZA SEGREVANJE 

SANITARNE VODE

z naslednjimi lastnostmi:

Visokoučinkovita Toplotna črpalka za varčno 

segrevanje sanitarne vode. Posebna izvedba OPTI-

AIR z vodenim zrakom z moţnostjo priključitve 

zračnih kanalov za poljubno in optimalno izbiro 

mesta zajema in izpusta zraka. Na napravo je 

mogoče hkrati dodatno priključiti kotel (olje, plin, 

trda goriva) ali sprejemnike sončne energije. 

Mikroprocesorski grafični krmilnik skrbi za optimalno 

delovanje celotnega sistema, krmiljenja treh 

različnih virov ogrevanja, avtomatsko antilegionelno 

pregrevanje, različni programi delovanja, 

avtodiagnostika, hitro segrevanje, itd.

Ostala oprema: hladilni sistem z VARIO-TEX, 

uparjalnik XL-OPTI, sistem postavitve EASY-

PLACE, kondenzator DE-CEVNI, zaščite EMAIL-C-

850,

MG-PROTECT, PU50-CLOSE, nivojska namestitev 

tipala temp. zunanjih naprav, EG-3. 

Energijski razred: A

Grelna moč: 3830 W (3830 + 2 x 2000 W)*

Elektricna moc: 960 W (3000 W)*

COP: 3,7 EN16147, EU 812/2013

*Električni grelec: 2 x 2000 W

Električno napajanje: 230V / 50 Hz ali 3N 400V / 50 

Hz (moţnost eno ali tri faznega priklopa)

Elektricno varovanje: 16 A, 25A ali 3 x 10A

Električni priključek OČ: max 300 W

Ekološko hladivo R134a

Območje delovanja: od -7 do +35 °C (prostor 

velikosti vsaj 45m3)

Volumen bojlerja: 450L, srebrni pločevinast 

zunanji plašč

Zaščita bojlerja: EMAIL-C-850 in MG-PROTECT

Izolacija: PU50-CLOSE (visokoizolativna, 

zaprtocelična)

Kondenzator: DE-CEVNI zunanji plaščni 

kondenzator

    1.5.   PRIPRAVA TOPLE VODE
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

Kotlovski toplotni prenosnik: 1,76 m2

Vodni priključki: navojni 1" (DN25); 

3/4" (cirkulacija)

Premer priključkov zračnih kanalov: fi 250 mm

Max temp. segrevanja vode s TČ: 65°C 

(pregrevanje prek 65°C z el. grelcem),

Dimenzije neto: višina x premer x širina / teţa: 2070 

x 750 x 794 mm / 240 kg

Dimenzije bruto (transport): širina x višina x globina / 

teţa: 800 x 2200 x 800 mm / 265 kg

 - WEB MODUL WP2-4

npr.: Proizvod: KRONOTERM, tip:WP4 LF-502 kpl 1

2 Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče 
npr.: KOVINA Šmartno
pmax= 600 kPa (6 bar) 
DN 20 kos 1

EKSPANZIJSKA POSODA

zaprta varnostna posoda namenjena za sanitarno 
Vl=35 l
predtlak dušika 1,5 bar
max. delovni tlako 3 bar
max. obratovalni tlak 6 bar kos 1

3 ZAPORNI/IZPUSTNI VENTIL ZA HLADNO VODO

dim. DN25 kos 1

4 PRETOČNI VENTIL ZA EKSPANZIJSKO POSODO

z notranjim navojnmim priključkom, z izpustno 

pipico, komplet z nabavo in montaţo, PN16

Proiz: REFLEX  oz. drugo enakovredo!

tip.: DT5

DN20 kos 1

5 OBTOČNA ČRPALKA ( SANITARNA VODA)

za toplo vodo do +120°C, skupaj z nosilnim 

ogrodjem in tesnilnim materialom, za podatke:

dp=20kPa, V`=0,35m3/h

Pel=12W,    U=230V kos 1

6 TERMOMETER

Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za 

območje 0…120°C  kos 1

7 MANOMETER

Manometer na vzmet z manometrsko pipo v 

okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar kos 1
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VODOVOD, KANALIZACIJA

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montaţo enota količina

8 NEPOVRATNI VENTIL

z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim 

materialom

DN 25 kos 1

DN 20 kos 1

9 KROGELNI VENTIL

izdelan iz medenine z navojnimi priključki vključno s 

tesnilnim materialom.

DN 15 kos 6

DN 20 kos 4

DN 25 kos 3

10 ČISTILNI KOS

z navojnimi priključki, PN16 vključno s spojnim in 

tesnilnim materilaom.

DN 15 kos 3

11 Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje

cevnega razvoda iz pocinkanega materiala

kg 7

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

12 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje
% 3

13 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje
% 1

SKUPAJ :
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OGREVANJE, HLAJENJE

REKAPITULACIJA STROŠKOV

2. OGREVANJE, HLAJENJE

OBJEKT: VILA NAPOLI

OGREVANJE, HLAJENJE 33.361,21 EUR

SKUPAJ 33.361,21 EUR

1 Opomba: Vsa oprema  je lahko ekvivalent navedene opreme 

ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.

2 V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene 

v tehničnem poročilu in popisu.

3 Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in 

montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in 

okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, 

šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, 

transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z 

izvajanjem del.

4 Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost 

pri proizvajalcu.

5 Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti 

pred naročilom OBVEZNO usklajeni z izvajalcem električnih 

inštalacij

6 Pred naročilom posamezne  opreme je potrebno na objektu 

samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite 

prostora,  vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost 

vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa 

naprave ter vsa priklopna mesta.

7 V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale 

med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. 

Spremembe  je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in 

pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v 

elektronski obliki podati izdelovalcu PID  dokumentacije.

8 Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za 

obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati 

investitorju oz. uporabniku objekta.

9 Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter 

podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
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OGREVANJE, HLAJENJE

- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat 

delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo 

odstranivijo po tlačnem preizkusu

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in 

vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov , 

vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki 

risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, 

obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev 

za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega 

pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni 

organizaciji

- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih  naprav

- Transportni, manipulativni stroški 

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več 

uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del 

odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin 

in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške 

vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih 

snovi.
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2. OGR-HLAJ

2. OGREVANJE IN HLAJENJE  

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in 

montažo elementov ter spojni in tesnilni material.

1 ZUNANJA ENOTA  KOMPRESORSKA - VRF SISTEM

Zunanja kompresorska enota iz kompaktne izvedbe z 

hermetično zaprtim scroll inverter kompresorjem, toplotnim 

izmenjevalcem iz bakrene cevne inštalacije. Naprava je 

kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij 

R410A/H20 ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko 

mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z inštrumenti za nadzor 

in kontrolo delovanja.

Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z 

regulacijo vsake notranje enote posebej, z lastnim 

režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z 

avtomatiko za preprečevanje zamrzovanja uparjalnikov ter 

kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.

Inverterski aksialni ventilator pretoka zraka 185 m3/min in 

nastavljivega statičnega tlaka 0/30/60/80 Pa

TEHNIČNI PODATKI:

Dimenzije enote (V x D x G): 1858 x 920 x 740mm

Električni priklop: 3F/400V/50Hz

Nazivna moč: hlajenje 28 kW, gretje 31.5 kW

Priključna električna moč: hlajenje 5.78 kW, gretje 6.04 

kW

Vhodni tok: hlajenje 9.2 A, gretje 9.6 A

Obseg notranje temperature: hlajenje 15-24°C, gretje 15-

27°C

Obseg zunanje temperature: hlajenje -5-52°C, gretje -20-15.5°C

EER: 4.84, COP: 5.21 

Možnost povezav notranjih enot v razponu med: 50 - 130%

Nivo hrup (SPL): 60/61 dB(A)

Nivo hrupa (SWL): 78/80 dB(A)

Cevni priključek:  φ12.7(1/2) , φ22.2(7/8) 

Varnostni ventil: 41.5 bar

Teža: 225 kg

Priključitev do 21 notranjih enot: CITY MULTI P15-P250

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip: PUHY-P250YNW kos 1

2 Notranja enota-stenska

Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli 

barvi. 

- štiri stopenjski ventilator

- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka 

- zračni filter

- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v 

območju klimatske naprave

- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega 

Mitsubishi Electric upravljalnika

TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW

Pretok zraka: 4.9-5.0-5.2-5.3 m3/min

Raven hrupa (SPL): 29-31-32-33 dB(A)
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2. OGR-HLAJ

Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje 

enote

Poraba električne energije: hlajenje 0,04 kW / gretje 0,04 

kW

Dimenzije notranje enote (V x Š x G):  295× 815 × 225 mm

Teža notranje enote: 10 kg

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip: PKFY-P15VLM-E kos 1

3 Notranja enota-stenaka

Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli 

barvi. 

- štiri stopenjski ventilator

- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka 

- zračni filter

- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v 

območju klimatske naprave

- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega 

Mitsubishi Electric upravljalnika

TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna moč: hlajenje: 2,2 kW // gretje: 2,5 kW

Pretok zraka: 4.9-5.2-5.6-5.9 m3/min

Raven hrupa (SPL): 29-31-34-36 dB(A)

Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje 

enote

Poraba električne energije: hlajenje 0,04 kW / gretje 0,04 

kW

Dimenzije notranje enote (V x Š x G):  295× 815 × 225 mm

Teža notranje enote: 10 kg

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip: PKFY-P20VLM-E kos 1

4 Notranja talna - parapetna enota

- z ohišjem za vidno vgradnjo na steno

- popolna elektronska regulacija s pomočjo upravljalnika

- tristopenjski ventilator

- motorizirane lamele za usmeritev zraka

- zračni filter

- termostat za odčitavanje dejanske temperature v 

prostoru

- elektronsko krmiljen elektromagnetni ventil

TEHNIČNI PODATKI:

Nazivna moč: hlajenje 2,2 kW, gretje 2,5 kW

Električni priklop: 1F / 230  V / 50 Hz

Poraba el. energije: hlajenje 0.04 kW, gretje 0.04 kW

Pretok zraka: 5,5-6,5 m3/min

Zunanji statatični tlak: 0 Pa

Raven hrupa: 34-40 dB(A)

Dimenzije: 630 x 1050 x 220 mm

Teža: 23 kg

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip: PFFY-P20VLEM-E kos 12
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5 Razdelilnik

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip CMY-Y102LS-G2 kos 2

6 Razdelilnik

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip CMY-Y102SS-G2 kos 11

7 Daljinski upravljalnik

npr: Ustreza: Mitsubishi Electric tip PAR-40MAA kos 13

8 Bakrene cevi

za povezavo med zunanjo in notranjimi enotami, vključno z 

bakrenimi fitingi za spajanje z mehkim lotanjem, 

materialom za lotanje in dodatkom za razrez  

Cu 6,35 mm m 65

Cu 9,52 mm m 55

Cu 12,7 mm m 65

Cu 15,88 mm m 40

Cu 19,05 mm m 3

Cu 22,2 mm m 11

9 Tlačni preizkus razvoda

v skladu s predpisi. O preizkusu se vodi zapisnik, prisoten 

mora biti nadzorni organ. kpl 1

10 Tesnostni preizkus cevovoda

vključno z vakumiranjem in polnjenjem s hladivom R410A

kpl 1

11 Testiranje in zagon

- nastavitev parametrov delovanja

- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja

- poučevanje osebja kpl 1

12 Drobni materila za montažo. kg 25

RADIATORJI

13 ELEKTRIČNI KOPALNIŠKI RADIATOR

s stenskim nosilcem in priključnim kablom

Grelne moči: 600W

Dimenzije: 1250x500 mm

npr: Proizvod: VIGO EHR PRO  oz. drugo enakovredo! kos 2

14 ELEKTRIČNI KOPALNIŠKI RADIATOR

s stenskim nosilcem in priključnim kablom

Grelne moči: 450W

Dimenzije: 1000x500 mm

npr: Proizvod: VIGO EHR PRO  oz. drugo enakovredo! kos 3

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE

15 Električna talna preproga

komplet s talnim tipalom in elektronskim termostatom z 

možnostjo povezave z WI-FI

grelna površina 5m2

Qg= 150W/m2

npr: Proizvod: MYSUN GP150  oz. drugo enakovredo! kpl 1
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16 Električna talna preproga

komplet s talnim tipalom in elektronskim termostatom z 

možnostjo povezave z WI-FI

grelna površina 2,5m2

Qg= 150W/m2

npr: Proizvod: MYSUN GP150  oz. drugo enakovredo! kpl 5

SKUPAJ POZICIJE:

17 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje
% 3

18 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje
% 1

SKUPAJ :
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PREZRAČEVANJE

REKAPITULACIJA STROŠKOV

3. PREZRAČEVANJE

OBJEKT: VILA NAPOLI

PREZRAČEVANJE 50.282,12 EUR

SKUPAJ 50.282,12 EUR

1 Opomba: Vsa oprema  je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše 

kvalitete z enakimi karakteristikami.

2 V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem 

poročilu in popisu.

3 Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto 

mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, 

sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, 

nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z 

izvajanjem del.

4 Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri 

proizvajalcu.

5 Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) morajo biti pred 

naročilom OBVEZNO usklajeni z izvajalcem električnih inštalacij

6 Pred naročilom posamezne  opreme je potrebno na objektu samem 

preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora,  vgradne 

dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, 

hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.

7 V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med 

načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe  je 

potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega 

strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID  

dokumentacije.

8 Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in 

vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku 

objekta.

9 Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati 

poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.

Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
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PREZRAČEVANJE

- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, 

vključno s potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem 

preizkusu

- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje 

sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov , vključno s shemami delovanja 

v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v 

okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav

- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za 

predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje 

zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji

- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih  naprav

- Transportni, manipulativni stroški 

Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in 

odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na 

podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse 

spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju 

nevarnih snovi.
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

3. PREZRAČEVANJE 

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo 

in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.

1 KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA 

Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje

izvedbe za montažo na tla ali podest, z veljavnim EUROVENT

certifikatom, s priključki za zrak s strani, z ohišjem iz nosilnega

okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete

AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega

aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz

mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim

plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete

AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2

1998.

Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost

L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3,

zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 in M5 .

Naprava je standardno opremljena z Exoline in Modbus

komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server

preko TCP/IP. 

Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči

ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski

regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju do 82%,

odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za

zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda

M5 ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim

daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom

dolžine 10 m. 

Naprava ustreza Erp2018 direktivi.

Ventilatorja - podatki

- Dovod zraka: 2130 m3/h, Pel= 654W

- Odvod zraka: 2130 m3/h, Pel= 654W

Rotacijski regenerator - podatki

- Temperaturni izkoristek : 82 %

- Vlažni izkoristek: 79%

Zimsko obdobje:

- stanje zunanjega zraka: -4 °C, 90 % r.vl.

- stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.

Poletno obdobje:

- stanje zunanjega zraka: 35 °C, 60 % r.vl.

- stanje prostorskega zraka: 22 °C, 40 % r.vl.
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

Skupni podatki naprave:

- dolžina:  1780 mm 

- širina:     1120 mm

- višina:    1220 mm

- masa:     368 kg

- električna moč: 2x654W, 400V, 50Hz -

električni grelec moč: 12 kW

- skupna specifična moč: 0,942 kW/(m3/s)

klimatska naprava naj vsebuje še:

-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom z vzmetnim

zapiranjem 

 -zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom 

 -Kanalsko temperaturno tipalo

- INTEGRIRANA KRMILNA OMARA 

- KABLIRANJE KLIMATA (RAZDALJA DO 10 M) 

- ZAGON KLIMATA 

Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi

posebnimi funkcijami:

-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki

omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti

od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka

- sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka,

ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja toplovodnega

grelnika,

- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in

intenzivnosti delovanja

 -uporabniški meni v slovenskem jeziku

 -serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole

Ustreza naprava:

npr.: Systemair

tip.: Topvex SR09 EL-R-CAV kpl 1

2 DUŠILNIK ZVOKA

za vgradnjo v kanal, s prirobnicami

v'=2500 m3/h

- velikost: 600x400x1200 mm kos 4

3 Sistem konstrukcij za klimat 

iz montažnih profilov, odporni proti rjavenju, za montažo klimata 

velikosti : 1780x1120x1220mm , teža = 368 kg kpl 1

npr: Proizvod: SIKLA   oz. drugo enakovredo!
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

4 Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane 

pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma 

po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F 

(vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor 

se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve 

čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh 

spremembah smeri za več kot 30  so v loke ali kolena vstavljena 

vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. 

Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 

m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh 

glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma 

regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih 

diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in 

izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:

100-530 mm      -    0,6 mm

560-1000 mm    -    0,8 mm

1060-2000 mm  -    1,0 mm

2050<                -     1,1 mm kg 2450

5 IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje 

strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z 

materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, 

težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B,   

po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 

W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 

°C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, 

debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi 

polikloroprenov m2 183

6

Dobava in montaža kanala s požarno odpornostjo EIS 60, delno 

uporabljen kot samonosni kanal, deloma kot protipožarna obloga 

pločevinastih prezračevalnih kanalov. Material iz plošč iz kalcijevega 

silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, (npr.Promatect LS) 

enoslojno, debeline 35 mm, spoji ojačeni s trakovi (npr.Promatectom H) 

debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami in zlepljeni z lepilom 

(npr.Promat Kleber K 84), ter privijačeni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 

mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po navodilih 

proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro ali 

dvostranska, glede na zahteve načrta.

Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in 

izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca ki morajo biti v skladu s 

certifikatom (npr. Delovni list Promat št. 477). Kanale je po izvedbi 

potrebno ustrezno označiti. m2 77
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

7 Aluminijasta rešetka z vodoravnimi fiksnimi lamelami, izdelana iz 

vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi 

vijaki, nastavni del s protismernimi lamelami za regulacijo količine 

zraka. Skupaj z montažnim materialom. 

npr.: Proizvod: Klimaoprema   oz. drugo enakovredo!

tip.: OAV-1 325x125 kos 5

tip.: OAV-1 425x125 kos 5

tip.: OAV-1 425x225 kos 2

8 ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:

za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al 

profilov. Sestavlajo jo:

nosilni okvir

prečne lopatice

zaščitna mreža

vgradni okvir

Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je 

dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.

npr.: Proizvod: Bossplast   oz. drugo enakovredo!

tip: B-AZR

Velikost: 825x425 mm kos 2

Barvano v barvi po izboru arhitekta

9 Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, 

sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen 

kompletno z montažnim materialom

npr.: Proizvod: Klimaoprema   oz. drugo enakovredo!

tip.: ZOV kos 11

 vel 100

10 Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, 

sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen 

kompletno z montažnim materialom

npr.: Proizvod: Klimaoprema   oz. drugo enakovredo!

tip.: ZOT kos 8

 vel 100

11 Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi 

zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:

- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine

- zaporna lamela z ročico za premik

- termično  sprožilo

- varovalo zaprte lege

 - elektromotorni pogon s signalizacijo 24 V

- tesnilo iz mehke vrvice

- kontrolna odprtina

Loputa  ustreza 60 minutni  požarni odpornosti in je dobavljena 

skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.

dim: 400x200mm kos 4

dim: 100x100mm kos 10

12 Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. kos 14
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

13 Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane 

pločevine, dimenzije

mere 400x200mm kos 2

mere 250x125mm kos 2

mere 200x125mm kos 2

mere 150x125mm kos 3

mere 100x100mm kos 6

14

Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni 

zračni kanal.

dim: 200x200mm kos 4

15 Linijski difuzor 

Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva 

RAL , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 

100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-

4, s priključno izolirano komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v 

priključno komor z traverzo, vgrajen s posamično zaključnim 

kotnikom.

npr.: Proizvod: KLIMAOPREMA   oz. drugo enakovredo!

Tip: dvoredni   L= 1m (dovod) kos 8

16 Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno 

izolacijo in z  zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije

fi100 mm

npr SONODEC m 15

17 kuhinja

KUHINJSKA NAPA  Z ODVODOM ZRAKA

komplet z vgradnim ventilatorjem in oglenim filtrom

V'=300 m3/h

N=180 W, U=230 V kos 1

18 PRIROBNICA

za montažo odvodne cevi kuhinjske nape, izdelana iz aluminija ali 

plastike, za montažo na steno.

Velikost: Ø150 kos 1

19 FLEKSIBILNA ALUMINIJASTA CEV

za odvod zraka iz kuhinjske nape, z možnostjo oblikovanja, 

stegnjene dolžine 3 m.

Velikost: Ø150 kos 1

20 STREŠNA KAPA

pocinkana za strešni nastavek cevi, komplet z nerjavečo 

pločevinasto obrobo, dežnim nastavkom 50 mm in pritrdilnim 

materialom

Velikost: Ø160 kos 1
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PREZRAČEVANJE

zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina

21 PROFILNO JEKLO

za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni 

material z osnovnim premazom. kg 50

npr: Proizvod: SIKLA   oz. drugo enakovredo!

22 Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, 

količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. kpl 1

23 Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, 

hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb  

kpl 1

24 Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev do fi 200 in 

ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni 

dokumentaciji kpl 1

25 Dokumentacija:  navodila za obratovanje in vzdrževanje, 

dokumentacija za tehnični pregled in primopredajo, tehnološke 

sheme vložene v lesen okvir in zaščiteno s steklom, skupaj s 

pritrdilnim materialom kpl 1

SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL:

26 PRIPRAVLJALNA DELA

zarisovanje, izmere, poiskusno obratovanje
% 3

27 PREVOZ

materiala na gradbišče in zavarovanje
% 1

SKUPAJ :
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10,23 m

2

Ž

keramika

1,96 m

2

SS-DC SANITARIJE

P 0.3

keramika

3,04 m

2

M

keramika

1,93 m

2

C

-2,41
-1 Klet

±0,00
0 Pritličje

+3,73
1 Nadstropje

+7,78
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+9,57
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Custom Text

2,70

1,15

2,10

0,90

2,10

0,90

V-06

V-06

A

SS-KOPALNICA 4

N 0.10

keramika

4,51 m

2

SS-ENOTA 4

N 0.9

vinil

13,75 m

2

SS-ENOTA 3

N 0.8

vinil

21,35 m

2

SS-KOPALNICA 3

N 0.7

keramika

4,98 m

2

SS-KOPALNICA 2

N 0.6

keramika

4,08 m

2

SS-ENOTA 2

N 0.5

vinil

13,01 m

2

SS-KOPALNICA 1

N 0.4

keramika

4,08 m

2

SS-ENOTA 1

N 0.3

vinil

17,47 m

2

SS- STOPNIŠČE

N 0.2

vinil

8,43 m

2

SS-SKUPNI PROSTOR

N 0.1

vinil

20,18 m

2

C

-2,41

-1 Klet

±0,00

0 Pritličje

+3,73

1 Nadstropje

+7,78

2 Podstrešje

+9,57

3 Streha

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica

tel: 05/333-49-40, 

e-mail: mm.biro@siol.net

Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Št. projekta:

MM-BIRO d.o.o., NOVA GORICA

Identifikacijska.št:

Projektni sodelavec: Podpis:

http://www.mm - biro.si

Datum podpisa:

Identifikacijska.št:

Vodja projekta:

Datum podpisa:

Podpis:

Datum nastanka risbe:

Risba:

Načrt:

Identifikacijska.št:

Pooblaščeni inženir:

Št. načrta:

Objekt:

Investitor:

Merilo:

List:

Datum podpisa:

Podpis:

Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola

VILA NAPOLI

21-07-02/SI 2021-23

Erik Stojanović Kocjančič u.d.i.a.

ZAPS PA 1378 MAJ 2021

MAJ 2021

MAJ 2021

STROJNE INSTALACIJE / PREZRAČEVANJE

TLORIS NADSTROPJA 1:50

PZI MAJ 2021

11

Andrej Cvetrežnik, dipl.gosp.ing.

Dean Mavri, univ.dipl.ing.str.

IZS S-0251



V-06

V-06

A

C

DC-SS SOBA ZA ZAPOSLENE

M 0.1

vinil

9,58 m

2

DC-SS KOPALNICA

M 0.2

keramika

1,74 m

2

-2,41

-1 Klet

-2,41

-1 Klet

±0,00

0 Pritličje
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