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3.1. TEHNIČNO  POROČILO 
 
V načrtu PZI za izgradnjo Ribogojnice v občini Kobarid, se obravnavajo naslednje strojne 
instalacije: 
- talno ogrevanje v poslovnem (upravnem) objektu 
- energetska oskrba poslovnega aneksa za toplotne potrebe s toplotno črpalko zrak/voda  
- ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje prostorov vališča 
- prezračevanje sanitarnih, pomožnih in funkcionalnih prostorov 
- vodovod, kanalizacija, hišni priključek vode, požarno varstvo 
- priprava tople potrošne vode s toplotno črpalko zrak/voda  
 
 
3.1.1. OGREVANJE,  HLAJENJE 
 
Transmisijski izračun je izdelan v skladu s SIST EN, z upoštevanjem standardov ter podatkov iz 
gradbenega projekta. Zunanja projektna zimska temperatura je -70C (Kobarid). Projektne 
temperature prostorov so v skladu s pravilniki in so razvidne iz ostale dokumentacije. Predvideno 
je talno ogrevanje. 
 

Poslovni aneks: 
 
Vsi delovni in funkcionalni prostori se ogrevajo s sistemom talnega ogrevanja. Talno ogrevanje 
sistema kot Uponor izvedemo s polaganjem visokotlačno zamreženih polietilenskih cevi po DIN 
16892 in DIN 4729 s 5 x difuzijsko zaporo po DIN 4726 v estrih debeline min. s = 5,0 cm. Cevi so 
pritrjene na sistemsko ploščo, ki imajo raster Vz = 11, 16,5, 22 cm. V obsegu dobave talnega 
ogrevanja so sistemske plošče, osnovna izolacija pa je v obsegu gradbenega dela. Na sistemske 
plošče položimo cevi  16,0 x 2,0 mm in jih pritrdimo s posebnimi pritrdilci na mrežo. Obrobni trak, 
ki ga položimo ob notranjih stenah prostora mora po položitvi estriha gledati iz estriha, do višine 
potrebne za položitev talne obloge. V estrih dodajamo plastifikator, da dosežemo pravilno strukturo 
in kvaliteto estriha. Cevne povezave so speljane na kompaktne razdelilce talnega ogrevanja na 
ustreznih lokacijah v vsaki etaži. Regulacija talnega ogrevanja je izvedena centralno z regulacijo v 
TČ. Za talno ogrevanje je predviden temperaturni režim ogrevanja max. 35/30 C. Regulacija 
temperature posameznih prostorov oz. zank se izvaja v omaricah talnega ogrevanja z 
regulacijskimi ventili na posameznih zankah talnega ogrevanja.  
 
Za pokrivanje vseh toplotnih potreb po ogrevanju in prezračevanju za poslovnega (pisarniškega) 
dela objekta je predvidena vgradnja  toplotne črpalke sistema zrak/voda, ki je locirana v posebnem 
prostoru v pritličju objekta. Predvidena je vgradnja toplotne črpalke, ki izkorišča toploto zraka in jo 
pozimi transformira v medij - toplo vodo sistema 50/450C (max. 550C). 
 
Celotni primarni sistem TČ zajema zunanji del in notranji del z vgrajenim bojlerjem za sanitarno 
toplo vodo, obtočno črpalko, sisteme varovanja z zaprto raztezno posodo in varnostnim ventilom, 
regulacijo/avtomatiko delovanja, razvodne cevi med zunanjim in notranjim delom za prenos 
grelnega medija (tekoča in plinasta faza). Sekundarni sistem ogrevanja predstavljajo povezave 
med TČ in etažnimi razdelilci ogrevanja. 
 
Na zahtevo investitorja se hlajenje izvaja samo v prostorih prodajalne. Predviden je samostojni 
»multisplit« sistem (dvojček) z vgradnjo ene zunanje enote in dveh notranjih stenskih enot. 
Regulacija temperature se izvaja z daljimnskimi upravljalniki. Odvod kondenzata se vodi v 
najbližnjo kanalizacijo preko sifonov oz v drenažo. 
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Vališče: 
 
Za ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje vališča, to je prostora »Lasca RAS« in Valilnice je 
predvidena vgradnja samostojnih »split« sistemov.  
Sistemi so sestavljeni iz notranjih stenskih hladilnih enot in zunanjih hladilnih enot, cevnih povezav 
iz Cu cevi za prenos hladilnega medija (parna in tekoča faza) ter električnih povezav. Sistemi 
delujejo neodvisno od ostalih sistemov. Notranje stenske enote se namestijo na ustrezno mesto 
nad vrati. Zunanje enote se namestijo na fasadi objekta. Odvodi kondenzata se vodijo v najbližnje 
priključke kanalizacije preko sifonov oz. v drenažo. 
 

 
3.1.2.  PREZRAČEVANJE 
 
V sklopu poslovnega dela objekta je predvidenih nekaj samostojnih sistemov odsesovanja za 
sanitarije, prodajalno, garderobo in sušilnico z lokalnimi ali cevnimi odvodnimi ventilatorji. 
Zrak vstopa v predmetne  prostore iz hodnika skozi vrata in skozi zunanja okna. Odvod je preko 
prezračevalnih ventilov in rešetk vgrajenih v odvodne kanale pod stropom. 
 
Del prostorov se prezračuje z odvodnimi ventilatorji cevne izvedbe. Dobavijo se z enofaznim 
elektromotorjem in z brezstopenjskim regulatorjem vrtljajev s katerim izberemo poljubno 
intenzivnost prezračevanja. Odvodi slabega zraka se izvedejo s samostojnimi vertikalami v steni  
ter izpuhom nad streho ali pa skozi fasado. Vklop in izklop delovanja sistema je povezan s 
posebnim stikalom-regulatorjem in z uro v elektro krmilni omari s čimer je možno nastaviti poljubni 
režim obratovanja. 
 
Posamezne prostore kot so lokalne sanitarije, utility, ČK in podobno se prezračujejo z lokalnimi 
odvodnimi ventilatorji. V te prostore se vgradijo ustrezni lokalni ventilatorji stenske ali stropne 
izvedbe. Odvodi slabega zraka se izvedejo s samostojnimi vertikalami v steni  ter izpuhom nad 
streho ali pa skozi fasado. Vklop in izklop delovanja sistema je povezan s posebnim stikalom. 
Prezračevalni kanali so iz pocinkane pločevine ustreznih debelin po DIN oz SIST  predpisih. Vsak 
priključek za distribucijo zraka mora imeti možnost regulacije količine zraka 
 
Za prostore vališča ni zahtev po sistemih prisilnega prezračevanja. Prezračevanje tega dela 
objekta se vrši občasno skozi okna in vrata. 

 
 
3.1.3.  VODOVOD  IN  KANALIZACIJA 

Vodovodna instalacija 

Predložena projektna dokumentacija je izdelana ob upoštevanju Odredbe o oskrbi s pitno vodo 
(Ur. list RS 88/12) ter Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04, veljavni čl. 9 in 10).  

Ves vgrajeni material za izvedbo vodovodne instalacije mora biti prve kvalitete, biti izdelan v skladu 
s standardom SIST EN 805 in 806 ter mora imeti priložen veljaven atest ali certifikat. Za vso 
vgrajeno opremo je potrebno pridobiti predhodno soglasje investitorja ter nadzora. 
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Objekt se priključi na javno vodovodno omrežje v skladu s proj. pogoji upravljalca le-tega 
KOMUNALA TOLMIN JP, d.o.o. (Projektni pogoji št. 117/17-Vpp z dne 20.12.2017). Tlak na mestu 
priključitve znaša ca 3,0bar. 

Hišni vodovodni priključek 

Hišni priključek na javno vodovodno omrežje se izvede na že obstoječe javno vodovodno omrežje 
v skladu s pogoji distributerja in sicer se izvede priključitev v že obstoječem vodomernem jašku, ki 
je lociran na parc. št. 537/8 k.o. 2223-Kobarid. Priključek se izvede z razrezom obstoječega 
cevovoda ter vgradnjo ustreznega odcepa po predhodni zapori in praznjenju dela omrežja. Točen 
način priključitve se določi na kraju samem.  

V jašku se poleg potrebne armature vgradi hor. vodomer za hladno vodo z daljinskim odčitavanjem 
ter prigrajeno povratno zaporo. Vse cevne povezave v jašku se izvedejo s poc. cevmi ter fitingi, 
izstop iz samega jaška pa mora biti izveden vodotesno. 

OPOMBA: vsa dela priključitve na javno vodovodno omrežje ter vgradnjo potrebne merilne opreme 
sme izvesti pristojni upravljalec javnega vod. omrežja (KOMUNALA Tolmin d.o.o.), ki si lahko tudi 
pridrži pravico do spremembe velikosti vodomera ! 

Hišni priključni vod – zunanji razvodi 

Od vodomernega jaška do objekta se položi v tleh priključni cevovod. Priključni cevovod poteka ob 
robu cestišča oz. ga prečka in poteka po naslednjih parcelah: parc. št. 537/8, 558/1, 559/1, 559/2, 
564/14, 3009 (vse k.o. 2223 Kobarid) 

Pred pričetkom izvajanja del si mora investitor pridobiti pisno soglasje lastnikov glede služnosti, 
zaradi del ob javnem cestišču pa še potrebno soglasje upravnih organov ter poskrbeti za ustrezno 
prometno signalizacijo in zavarovanje gradbišča. Po končanih delih je potrebno vso signalizacijo in 
odstraniti, na površini pa vzpostaviti prvotno stanje (zatravljenje, makadam). 

Hišni priključni vod se izvede s cevjo PE80-d40x3,7/SDR11.0-12,5 bar, ki se položi na dno 
izkopanega jarka ca 1,2m globoko ter dovolj ohlapno, da bo mogoče njihovo krčenje oz. širjenje 
vsled temperaturnih sprememb. Po zasipu cevi ter uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se ca 
30cm nad temenom položi PVC opozorilni trak s kovinskim vložkom ter ponavljajočim se napisom 
POZOR-VODOVOD. Zasip cevi se enako kot nabijanje izvede najprej ročno z drobnim neostrim 
materialom (do ca 1/3 višine), dokončen zasip pa se lahko izvede strojno z izkopanim materialom, 
v katerem pa ne sme biti večjih kosov (npr. kamni, skale, les, gradbeni material…). Prečkanje 
javne ceste ter vstop vodovodne cevi v objekt se izvedeta v zaščitnih ceveh, katerih konci se 
zaradi preprečitve vdora zemljine zaščitijo s termoskrčnimi spojkami.  

Pred pričetkom vseh del na predvideni trasi priključnega voda morajo pristojne službe na terenu 
označiti morebitne druge komunalne vode, ki jih bo potrebno prečkati ob izvedbi obravnavanega 
cevovoda. V primeru takšnih križanj z že obstoječimi ter tudi vsemi novopredvidenimi komunalijami 
je potrebno upoštevati naslednje min. razdalje med obodi cevi oz. kablov: 
 
a / vert. odmiki – križanja, vodovod iznad: 
- kanalizacija, plin, toplovod: 0,6 m  
- elektrika, telekomunikacije: 0,4 m  
b / vert. odmiki – križanja, vodovod izpod: 
- kanalizacija: 1,0 m  
- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije: 0,5 m  
c / horizontalni odmiki: 
- kanalizacija (fekalna, mešana) poleg ali izpod: 3,0m  
- kanalizacija (fekalna, mešana) iznad: 1,5m 

mailto:info@prodom.si


PROdom biro d.o.o. 

Družba za projektiranje, gradbeništvo, trgovino in storitve 

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor 

T: +386 (0)2 320 10 45, F: +386 (0)2 320 10 47 

E: info@prodom.si 

 

www.prodom.si                                                                                             

 

 
 

 

 

 

Načrt strojnih inštalacij številka 2719-321-2018-S 7 / 13 

 

- kanalizacija (meteorna): 1,0 m  
- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije (poleg ali iznad): 0,8m 
- plin, toplovod, elektrika, telekomunikacije (poleg ali izpod): 1,0m 

V primeru, da predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v 
zaščitni cevi, ki vsaj 3m presega drug komunalni vod ali pa cev zaščititi z glinenim nabojem.  

Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati tudi zahteve upravljalcev le-teh, ki 
pa morajo biti podane v ustreznih projektih in niso predmet obdelave tega načrta.  

Tlačni preizkus hišnega priključnega voda se izvede še pred zasutjem cevi vodovodnega omrežja 
in sicer po napolnjenju cevi z vodo ter popolnim odzračenjem, temp. stene cevovoda pa ne sme 
biti višja kot 20 C. Preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN805 - poglavje 10 ter z 
naslednjimi dopolnili: 

• MDP = sistemski obratovalni tlak opredeljen kot največji možni obratovalni tlak v sistemu na 
mestu priključka. Če upravljalec ne določi drugače, znaša MDP za centralni vodovodni 
sistem 7,00 bar. 

• STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode in se določi  

STP = MDPx1,5 ali STP = MDP+500kPa (kar je več).  

Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP, dovoljeno je 
dopolnjevanje. Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 3 
ure in je uspešen, če v tem času tlak v cevovodu ne pade za več kot 0,2 bar. V času glavnega 
preizkusa ni dovoljeno dodajanje vode ali dodatno dvigovanje tlaka 

Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN4279/del 9. 

Notranja vodovodna instalacija 

Takoj za vstopom vodovodne cevi v objekt se vgradita Ms krogelni zaporni ventil ter samodejni fini 
filter s posrebreno mrežico (mrežica pod 105μm), priporočljiva pa je tudi vgradnja Zn-galvanske 
naprave za zaščito pred vodnim kamnom in korozijo cevovodov (npr. AQUABION ali POLAR). 

Celotna notranja vodovodna instalacija se izvede s sistemskimi kompozitnimi plast. cevmi za 
vodovodne instalacije (PE-xb/Al/PE80, npr. GEBERIT-MEPLA, REHAU db20 ali UPONOR), ki se 
spajajo s hitrospojnimi fitingi. Pri njihovi montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. 
Uporabiti se smejo le cevi priznanega proizvajalca, ki imajo sistemski atest (proizvajalca in ne 
dobavitelja) za uporabo v tovrstnih instalacijah ter omogočajo tedenski kratkotrajni (3-4ure) dvig 
temperatur do 75°C.  

Vse cevi je potrebno tudi toplotno zaščititi in sicer se uporabi samougasljive izolacijske žlebake 
(λ≤0,04W/mK pri 10°C), debelina izolacije naj bo v skladu z zahtevami DIN 1988/200:2012 (vidno 
položene cevi debelina izolacije večja ali enaka naz. premeru izolirane cevi, v tleh ali stenskih 
utorih zadošča debelina izolacije večja ali enaka polovici naz. premera izolirane cevi).  

Vsi razvodi potekajo v tleh posameznih etaž le delno tudi vidno pod stropom, dvižni vodi pa se naj 
enako kot priključki na posamezne sanitarne elemente položijo v stenskih utorih. 

Vsak sanitarni element se na vodovodno instalacijo priključi preko podometnega zapornega 
ventila, da ga bo tako mogoče v primeru potrebe (okvare in popravila) izključiti iz uporabe brez 
vpliva na ostale.  

Priprava sanitarne tople vode je skupna za vse potrošnike v objektu in sicer z grelnikom san. tople 
vode, ki je izveden v sklopu naprave za ogrevanje objekta.  

Zaradi razsežnosti razvodov san. tople vode je predvidena vgradnja samoregulirnega grelnega 
kabla, ki se ovije na delu razvodnega omrežja tople san. vode. Kabel se priključi na elektroomrežje 
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in sicer preko posebnega stikala, kjer ga bo mogoče v primeru potrebe oz. odločitve uporabnika 
zgradbe izločiti iz uporabe. Priporočljiva je tudi vgradnja programske ure, ki ga izključi v času 
neuporabe zgradbe (ponoči, nedelje in prazniki), kar se izvede v sklopu elektroinstalacij. 
 
Fekalna odtočna kanalizacija 

Za odvod fekalnih odpadnih vod je predvidena fekalna odtočna kanalizacija. V celoti se izvede s 
PP odtočnimi cevmi ter fazonskimi kosi, ki se medsebojno spajajo z mufami z vloženimi 
gumijastimi tesnili. Horizontalni razvodi se praviloma polagajo pod talno ploščo pritličja. Dvižni vodi 
se polagajo v stenskih utorih, horizontalni vodi pa v tleh posameznih etaž in sicer s padcem ca 2% 
proti odtočnim vertikalam ali kanalizacijskim priključnim jaškom. Odtočna kanalizacija se priključuje 
na priključne jaške zunanje kanalizacije, ki so predmet obdelave projekta ureditve okolja. Za primer 
zamašitve in potrebnega čiščenja se vgradijo potrebne čistilne odprtine. Odzračenje se spelje nad 
streho kjer je potrebno 30 cm nad streho namestiti odzračne kape.  

Priključki posameznih sanitarnih elementov na odtočno kanalizacijo se prav tako izvedejo s PP 
odtočnimi cevmi ter fazonskimi kosi. Te cevi se polagajo v montažnih stenah ali v stenskih utorih 
oziroma v delno v tleh z min. padcem 2% proti odtočnim vertikalam. Vsak sanitarni element je 
potrebno na odtočno kanalizacijo priključiti preko vodne smradne zapore, to je sifona. Za odvod 
razlite vode so v sanitarijah predvideni še talni odtoki s sifoni, pokriti s pokrom. perforirano 
ploščico, ki morajo biti pretočne izvedbe. 

Za vse spremembe smeri odtočne kanalizacije se uporabijo 45  elementi (v horizontali ali prehod 
iz vertikale v horizontalo, pri čemer se na glavnih vertikalah vgradi še vmesni ravni del dolžine 
25cm). Priključki hor. odtočnih vodov na odtočne vertikale se lahko izvedejo pod kotom 87 , 
vendar ne sme biti protitoka.  

Za odvod kondenzata od hladilnih naprav se izvede posebna odtočna kanalizacija, ki se na fekalno 
kanalizacijo priključi preko posebnih stenskih sifonskih zapor. Ta kanalizacija se sicer izvede 
enako kot fekalna s PP odtočnimi cevmi ter priključi na drugo kanalizacijo zgradbe. 

 
Sanitarna oprema 

Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo I. kvalitete, tip in barve pa naj bodo po izbiri investitorja. 
Razporeditev je razvidna iz priloženih načrtov, opis pa iz popisa materiala in del. 

Splošno 

Za vsa v tem načrtu predvidena dela je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje pri 
pristojnem Upravnem organu. Za potrebe izvajanja del je bil izdelan pričujoči načrt za izvedbo 
(PZI). Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. 
projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po zaključku 
del izroči investitorju. 

Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede 
tlačni preizkus (na vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 11 bar v času 2 uri, na odtočni kanalizaciji 
z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa 
merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še 
preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav. Investitorju je potrebno izročiti 
tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo posameznih proizvodov ter 
ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov. 
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Tik pred pričetkom uporabe se izvede tudi dezinfekcija omrežja sanitarne vode, kar sme izvesti le, 
pooblaščena oseba, ki mora tudi izdala potrebno potrdilo o ustrezni kvaliteti vode (mikrobiološka in 
fizikalna analiza) in sicer na podlagi odvzetih vzorcev vode.  

 

Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST ali DIN standardih oz. mora imeti 
veljavni atest.  

 
 
3.1.4.   ZAKLJUČEK 
 
Za celotno instalacijo in opremo je vgraditi elemente, ki po dimenziji in kvaliteti ustrezajo SiST ali 
DIN standardom. Po montaži se izvršiti regulacija armatur, celotna instalacija pa se izpere, razmasti 
in dezinficira.  

Za vsa v tem načrtu predvidena dela je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje pri 
pristojnem Upravnem organu. Za potrebe izvajanja del je bil izdelan pričujoči načrt za izvedbo 
(PZI). Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje odg. 
projektanta ter nadzora, vse spremembe pa vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po zaključku 
del izroči investitorju. 
 
Po končani grobi montaži in izpihovanju cevovodov, a še pred njihovim zakritjem, naj se izvede 
tlačni preizkus (na vodovodni instalaciji z vodnim tlakom 11 bar v času 2 uri, na odtočni kanalizaciji 
z zalivanjem z nadtlakom 0,1 bar na najvišji točki v času 15 minut, pri čemer se po koncu preizkusa 
merjene vrednosti ne smejo za več kot 2% razlikovati od začetnih), po končani fini montaži pa še 
preizkusni pogon z regulacijo armatur ter vseh elementov in naprav. Investitorju je potrebno izročiti 
tudi vse garancijske liste, ateste in proizvajalčeva navodila za uporabo posameznih proizvodov ter 
ga poučiti o delovanju celotne instalacije ter njenih posameznih sestavnih delov. 

Vodovodni sistem je potrebno izprati in razkužiti (klorni šok) in pridobiti analizo kvalitete vode. 
Instalacijo  je izvesti po splošno veljavnih  navodilih  in  po  navodilih proizvajalcev opreme. 
Elementi, ki so v stiku s pitno vodo morajo izpolnjevati pogoje SiST EN805 in pogoje pravilnika o 
pitni vodi Ur.l.RS 19/2004. 
 
Po končani montaži in pred zakritjem cevovodov se za toplovodne instalacije izvede hladni tlačni 
preizkus s tlakom, ki naj bo 1,5 krat večji od obratovalnega oz. min. 4,0 bar. Tlačna preizkušnja naj 
traja min 2 uri, na koncu preizkusa pa tlak ne sme pasti več kot 2 % od začetnega preizkusnega 
tlaka.  
 
Pred spuščanjem v pogon je potrebno celotni sistem toplotno preizkusiti z največjo delovno 
temperaturo. Po opravljenih preizkusih je potrebno izvesti preizkusno obratovanje, pri čemer je 
potrebno doseči vse parametre, ki so predvideni v izračunih. Pri tem je potrebno izvršiti regulacijo 
posameznih sistemov tako, da se dosežejo predvideni parametri. 
 
Za realizacijo  si mora investitor priskrbeti ustrezni strokovni nadzor ter izbrati ustreznega 
kvalitetnega izvajalca posameznih del. 

 
Maribor,  avgust 2019                  Projektanti: 
                          Jože  Borec, inž.str. 

Karli Jarc,str.teh. 
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3.2. TEHNIČNI  IZRAČUNI 
 
 
3.2.1. Prehodnostni koeficienti  

 
Prehodnosti koeficienti posameznih gradbenih konstrukcij so povzeti po elaboratu gradbene fizike 
iz načrta arhitekture.  
 
 
3.2.2. Sestav potrebne toplote: 

Skupne  transmisijske  izgube objekta za ogrevanje in prezračevanje so podane v tabeli znašajo: 
vališče Qs = 8,8 kW in posl. anex Qs = 5,8 kW 
 
Ogrevanje prostorov se izvede s “split« sistemi (vališče) in s talnim sistemom ogrevanja (anex)  
 
 
3.2.3  Izračun  elementov  energetskega dela 
 
Posl. aneks: 
 
a)  Toplotna potreba: 
- toplotna moč vgrajenega  ogrevanja:   Q=  5,8 kW 
 
b)  Določitev »toplotne črpalke«: 
Predvideni toplotni potrebi ustreza toplotna črpalka kot npr: Daikin-Altherma 3 s toplotno močjo 
max.: Q = 6,0 kW režima 35/300C pri zunanji temp. do +7C.  Pri  zun. temp. -150C je toplotna moč 
5,54 kW. Toplotna črpalka je sistema »vse v enem« z ločeno zunanjo in notranjo enoto. V notranji 
enoti je vgrajen tipski bojler V =180 l. 
 
Vališče 
 
a)  Toplotna potreba: 
- toplotna moč  min.  ogrevanja:   Q=  8,8 kW 
 
b)  Določitev elementov ogrevanja. 
Predvideni potrebi po ogrevanju, hlajenju in razvlaževanju ustreza vgradnja lokalnih »split« 
sistemov. Vsak sistem je sestavljen iz zunanje in notranje enote. Za prostor »Lasca RAS je 
predvidena ena naprava. V prostoru »valilnica« sta predvideni dve napravi. 
 
 
3.2.4. SESTAV  POTREBNE  TOPLOTE (EN 12831) 
 

Št. 
Označba 

Tem A H V i Vp Topl.izg Topl.izg Topl.izg Spec. Vrsta ogrevanja Toplota 

  prostora             Qn Qv Qs obr.     W 

    °C m2 m m3 izm/h m3/h W W W W/m3 kos talno ogr. ogrevanje 

  GLAVNI OBJEKT                           

                              

  VALIŠČE                           

P01.1 Lasca RAS 20 54,2 3,60 195 0,2 39 1.525 358 1.883 10 1 lok. SKN 1.883 

P01.2 VALILNICA 20 231,3 4,50 1041 0,2 208 4.975 1.911 6.886 7 2 lok. SKN 6.886 
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P02 SKLADIŠČE 0 19,4 3,50 68 0,0 0 95 0 95 1 0 neogrevano 0 

  Skupaj:   305 8 1.304 8 247 6.595 2.269 8.864 8 3 8 8.769 

                              

  POSL. ANEKS                           

  PRITLIČJE                            

P03.1 PRODAJALNA 20 14,0 2,50 35 1,0 35 306 321 627 18 1 TO-RC 16,5 627 

P03.2 PRODAJALNA 20 7,0 2,50 18 1,0 18 187 161 348 20 1 TO-RC 16,5 348 

P04 HODNIK, STOP. 20 20,5 2,50 51 0,0 0 356 0 356 7 0 TO-RC 22,0 356 

P05 UTILITY 10 2,5 2,50 6 0,0 0 20 0 20 3 0 0 20 

P06 WC - M 20 4,6 2,50 12 1,0 12 20 106 126 11 1 TO-RC 16,5 126 

P07 GARDEROBA,TUŠ 22 5,6 2,50 14 1,0 14 115 129 244 17 1 TO-RC 16,5 244 

P08 UMIVALNICA 22 4,6 2,50 12 1,0 12 136 106 242 21 1 TO-RC 16,5 242 

P09 SUŠILNICA 24 4,9 2,50 12 2,0 25 85 225 310 25 1 TO-RC 16,5 310 

P10 DELAVNICA 20 26,5 2,50 66 0,2 13 695 122 817 12 1 TO-RC 16,5 817 

  Skupaj:   90   226   127 1.920 1.168 3.088   7   3.088 

                              

  NADSTROPJE                           

N1 HODNIK, STOP. 20 3,9 2,80 11 0,0 0 52 0 52 5 0 0 52 

N2 WC - Ž 20 2,9 2,80 8 1,0 8 54 75 129 16 1 TO-RC 16,5 129 

N3 PISARNA 20 28,9 2,80 81 0,5 40 628 371 999 12 1 TO-RC 16,5 999 

N4 SKLADIŠČE 18 36,4 2,80 102 0,2 20 762 187 949 9 1 TO-RC 22,0 949 

N5 SEJNA SOBA 20 13,6 2,80 38 0,5 19 388 175 563 15 1 TO-RC 16,5 563 

  Skupaj:   86   240   88 1.884 808 2.692   4   2.692 

  SKUPAJ (po.anex)   176   465   215 3.804 1.976 5.780   11   5.780 

                              

  GLAVNI OBJEKT                           

A VALIŠČE   305   1.304   247 6.595 2.269 8.864   3   8.769 

B POSL. ANEKS   176   465   215 3.804 1.976 5.780   11   5.780 

  SKUPAJ    333,8   1.385   288 7.223 2.641 9.864   4   9.769 

 
 
3.2.5.      PREZRAČEVANJE 
 

Predvideno je samo lokalno odsesovanje iz sanitarnih prostorov. Ostali tehnološki, delovni in 
pomožni prostori se prezračujejo naravno skozi okna in vrata. 
 

Št. Prostor Volumen Štev. izm. Odvod Za izračun Naprava 
  V (m3/h) i (izm./h) Vp (m3/h) Vpi (m3/h)  

P03.1 Prodajalna 35 m3/h 4,0 izm/h 140 m3/h 140 m3/h / 

P03.2 Prodajalna 18 m3/h 4,0 izm/h 72 m3/h 80 m3/h / 

 Skupaj 53 m3/h 4,0 izm/h 212 m3/h 220 m3/h TD 350/125 

P05 Utility 6 m3/h 4,0 izm/h 24 m3/h 30 m3/h Lok.odv.ventilator  

P06 WC moški 12 m3/h 4,0 izm/h 48 m3/h 60 m3/h Lok.odv.ventilator 

P07 Garderoba, tuš  14 m3/h 4,0 izm/h 56 m3/h 60 m3/h Lok.odv.ventilator 

P08 Umivalnica 12 m3/h 4,0 izm/h 48 m3/h 60m3/h Lok.odv.ventilator 

P08 Sušilnica  12 m3/h 6,0 izm/h 72 m3/h 100 m3/h TD 250/100 

N02 WC ženske 8 m3/h 4,0 izm/h 32 m3/h 60m3/h Lok.odv.ventilator 

N03 Pisarna-ČK 40 m3/h 1,5 izm/h 60 m3/h 60 m3/h Lok.odv.ventilator 

N05 Sejna soba 38 m3/h 4,0 izm/h 152 m3/h 180 m3/h TD 350/125 

Odvodi odpadnega zraka se vodijo nad streho ali skozi fasado 
3.2.6. Vodovodna instalacija 
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Celotno dimenzioniranje vodovodne instalacije je izvedeno na podlagi vršnih pretokov (po DIN 
1988:200 ter ustrezni literaturi). 
max. predvidena skupna pretočna količina san. pitne vode: 
 

WC-kotliček kos 2 x 0,13 l/s  = 0,26 l/s 

pisoar  kos 1 x 0,13 l/s = 0,13 l/s 

umivalnik  kos 4 x 0,14 l/s = 0,52 l/s 

pršna kad  kos 1 x 0,30 l/s = 0,30 l/s 

pom. korito  kos 2 x 0,14 l/s = 0,28 l/s 

korito za noge kos 1 x 0,25 l/s = 0,25 l/s 

skupaj    vR  = 1,74 l/s 

 
QmaxS = 0,91 ( vR)0,31 - 0,38 = 0,70 l/s = 2,54 m3/h 
vodovodni priključek: 
ustreza priključni cevovod PE80-d40x3,7/SDR11-12,5bar  
(vmax=0,85m/s; Δp=2,53m/s) 
ustreza hor. vodomer R ¾ (Qnaz = 2,5 m3/h, Qmax = 5,0 m3/h) 
 
/točno lokacijo in način izvedbe priključka na krajevnem vodovodnem omrežju kakor tudi izbiro 
vodomera določi upravljalec krajevnega vodovodnega omrežja/ 
 
3.2.7. Odtočna kanalizacija 
 
Celotno dimenzioniranje fekalne odtočne kanalizacije je izvedeno na podlagi obremenilnih enot (po 
DIN 1986 / sistem 1 ter ustrezni literaturi). 
max. predvidena pretočna količina fekalne odpadne vode: 
 

WC-kotliček kos 2 x  2,5 AWS = 5,0 AWS 

pisoar  kos 1 x 0,5 AWS = 0,5 AWS 

umivalnik  kos 4 x 0,5 AWS = 2,0 AWS 

pršna kad  kos 1 x 0,8 AWS = 0,8 AWS  

pomivalno korito kos 2 x 0,8 AWS = 0,8 AWS  

korito za pranje kos 1 x 0,8 AWS = 0,8 AWS  

odtok DN70 kos 5 x 1,0 AWS = 5,0 AWS  

skupaj     AWS = 14,9 AWS  
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3.3.  POPIS  MATERIALA  IN  DEL 
 

mailto:info@prodom.si

