
 

 NASLOVNA STRAN NAČRTA S PODROČJA ELEKTROINŠTALACIJ - 
 HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV 3.2 
 

 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

investitor Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana 

naziv gradnje STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE 

kratek opis gradnje  

V predmetnem projektu je izdelana PZI dokumentacija električnih inštalacij, regulacij in 
krmiljenja hladilnih sistemov in razsvetljave za novo gradnjo tehnoloških prostorov in 
hladilnic v sklopu predelave mesa, mleka in manipulacijskega prostora v pritličju stavbe 
za izobraževanje na območju šolskega kompleksa GRM Novo mesto na Sevnem. 
Tehnološki prostori so namenjeni izobraževalnemu procesu dijakov, hladilnice pa hlajenju 
in shranjevanju sadja in zelenjave, svežega mesa in mesnih izdelkov ter  
mleka in mlečnih izdelkov. 

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 

(IZP, DGD, PZI, PID)   

številka projekta   PZI 20/20 

 

 

sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU    

strokovno področje načrta  NAČRT S PODROČJA ELEKTROINŠTALACIJ, hlajenje tehnoloških prostorov 

številka načrta  I20-003/2020-E 

datum izdelave  avgust 2020 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja  

GORAZD VRHOVNIK, dipl. inž. el. 

identifikacijska številka  IZS E-1921 

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja  

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe)   LOŠKA HLADILNA TEHNIKA, inženiring in servis, d.o.o. 

naslov   Kidričeva cesta 66a, 4220 Škofja Loka 

vodja projekta   GORAZD VRHOVNIK, dipl. inž. el. 

identifikacijska številka   IZS E-1921 

podpis vodje projekta 

odgovorna oseba projektanta   JANEZ MRAK, univ. dipl. inž. str. 

podpis odgovorne osebe projektanta 
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3.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTROINŠTALACIJ - 
HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV 

 
1. Naslovna stran načrta 
 
2. Kazalo vsebine načrta 

 
3. Tehnično poročilo 

3.1 Splošno o objektu 

3.2 Tehnični opis 

3.3 Določitev inštaliranih in koničnih moči razdelilnih stikalnih blokov 

3.4 Zaščita pred tokovnim udarom 

3.5 Potencialne izenačitve in ozemljitve v objektu 

3.6 Električno omrežje in izvedba instalacije 

3.7 Splošni napotki pri izvajanju 

3.8 Ukrepi za odpravo oz. zmanjšanje nevarnosti 

3.9 Krmilno/regulacijski stikalni bloki sistema 1 (SB-T4) in sistema 2 (SB-T5) 

3.10 Tehnični izračuni 
 
4. Projektantski popis s predizmerami 

4.1 Popis materiala in del - REKAPITULACIJA 

4.2 Popis materiala in del – SISTEM 1 

 1. Splošno 

 2. Moč in krmilna tehnika 

 3. Razsvetljava 

 4. Izenačitev potencialov 

4.3 Popis materiala in del – SISTEM 2 

 1. Splošno 

 2. Moč in krmilna tehnika 

 3. Razsvetljava 

 4. Izenačitev potencialov 
 
5. Risbe, načrti 

5.1 T.1 Tloris pritličja – električni razvod hladilne tehnike 

5.2 T.2 Tloris pritličja – razsvetljava 

5.3 T.3 Tloris pritličja – moč in krmiljenje hladilne tehnike 

5.4 T.4 Razdelilec za glikolni hladilni sistem 1  (stikalni blok Rhl-S1) 

  Glikolni hladilni sistem 1  (stikalni blok SB-T4) 

5.5 T.5 Razdelilec za glikolni hladilni sistem 2  (stikalni blok Rhl-S2) 

  Glikolni hladilni sistem 2  (stikalni blok SB-T5) 

5.6 T.6 Povezava ZIP in IP 

5.7 T.7 Shema zasilne razsvetljave - sistem 1 

5.8 T.8 Shema zasilne razsvetljave - sistem 2 
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3. TEHNIČNO POROČILO 
 
3.1 Splošno o objektu 

Za objekt „ STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE“ se izdela projektna dokumentacija (PZI) 
električnih instalacij, regulacij in krmiljenja električnih naprav hladilne opreme (hladilni 
agregati, hladilnice, hlajeni prostori). 

Druge splošne elektroinštalacije na objektu niso predmet tega projekta! 

Elektroinštalacije hladilnih naprav so inštalacije moči in krmiljenja postrojenja za 
vzdrževanje temperaturnih režimov v hlajenih prostorih. 

Nadzor hladilnih naprav je predviden s krmiljenjem in regulacijo s prosto programabilnim 
krmilnikom ter sistemom za nadzor temperatur in vlažnosti zraka v hladilnicah in hlajenih 
tehnoloških prostorih (računalniški nadzorni sistem za prikaz in arhiviranje temperatur, 
relativne vlage ter alarmov po HACCP protokolu). 

Krmiljenje in regulacija hladilnega sistema 1 in 2 morata biti dostopna preko interneta 
(integriran Web vmesnik v krmilniku) ter omogočati dostop preko „cloud“ povezave. 
Za namen arhiviranja in analiziranja podatkov mora krmilni sistem omogočati povezavo in 
odlaganje podatkov v SQL bazo. Omogočene morajo biti tudi meritve in arhiviranje porabe 
osnovnih energentov kot so električna energija, hladilna energija, poraba vode za kreiranje 
poročil energetske bilance. 
Vključeno mora biti e-mail in SMS obveščanje v primeru aktivnega alarma sistema. 
Krmilnik mora podpirati vsaj sledeče protokole za izdelavo programskih aplikacij ter bodočih 
nadgradenj aplikativne opreme (modBus TCP/IP, rs485, m-bus, MQTT, BACnet, SQL,...). 

Projekt je izdelan na osnovi arhitekturnih načrtov, razgovorov s predstavnikom investitorja, 
podatkov projektanta strojnih inštalacij, veljavnih standardov in tehničnih predpisov. 

Projekt je izdelan skladno z: 

- Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1D, Ur. list RS, št. 57/2012 

- Pravilnikom o projektni dokumentaciji 
(Ur. list RS št. 55/2008) 

- Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah 
(Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13) 
ter pripadajočimi tehničnimi smernicami TSG-1-001:2010 

- Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah  
(Ur. list RS št. 41/09 in 2/12) ter pripadajočimi tehničnimi smernicami TSG-N-002:2013 

- Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele 
(Ur. list RS št. 28/09 in 2/12) ter pripadajočimi tehničnimi smernicami TSG-N-003:2013 

- Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah 
(Ur. list RS št. 52/10) ter pripadajočimi tehničnimi smernicami TSG-N-004:2010 

- Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave  
(vlada RS, št. 35200-3/20108/9 z dne 30.08.2018, različica 4.0) 

- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 
države (vlada RS, št. 35200-3/2013/9 z dne 32.05.2018) 

- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN-Local Area Network (lokalne računalniške 
mreže), MJU verzija 6.1; junij 2017 

- Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ter arhivih (ZVDAGA) 

- Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 

- Zakonom o varnosti in zdravju delavcev na delovnih mestih 
(Ur. list RS, št. 43/11) 

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih  
(Ur. list RS, št. 89/99 z dne 04.11.1999) 
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- Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  
(Ur.l. RS, št. 39/05) 

- Pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom  
(Ur. list RS, št. 59/99) 

- Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju  
(Ur. list RS, št. 52/2016 z dne 17.10.2016) 

- Sklepom o določitvi pogojev za varnostno tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v 
varnostna območja  
(Ur. list RS št. 74/2005) 

- Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb  
(UR. list RS št. 42/02, 105/02) 

- Slovenskim standardom SIST EN 12464-1 2011 (razsvetljava na delovnem mestu) 

- Slovenskim standardom SIST EN 17037:2019 (dnevna svetloba v stavbah) 

Inštalacije morajo biti izvedene skladno z navedenim pravilniki in tehničnimi smernicami. 
 
 
3.2 Tehnični opis 

Za objekt „ STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE“ sta predvidena dva razdelilna stikalna bloka 
Rhl-S1 (sistem 1) in Rhl-S2 (sistem 2) ter dva krmilno/regulacijska stikalna bloka SB-T4 
(sistem 1) ter SB-T5 (sistem 2). 

Stikalni bloki so namenjeni močnostnemu razvodu in krmiljenju sledečih sklopov: 
 
 
Rhl-S1 + SB-T4 (sistem 1): 

• hladilni agregat glikola, 

• zračni kondenzator na strehi objekta, 

• hladilnice v pritlični etaži objekta v predelavi mesa in mleka, 

• hlajenje delovnih prostorov v predelavi mesa in mleka v pritličju objekta in 

• črpalk glikolnega sistema. 

Iz stikalnih blokov se napajajo sledeči porabniki: 

 1 x hladilni agregat gkikola 

 2 x elektromotor ventilatorjev zračnega kondenzatorja hladilnega agregata 

 pripadajoča avtomatika glikolnega hladilnega sistema 

 1 x črpalka glikolnega sistema 

 9 x električni porabniki hladilnic 

 3 x električni porabniki hlajenih delovnih prostorov 

 krmilno-regulacijska elektronika sistema 

 9 x osvetlitev hladilnic 

 9 x napajanje zasilne razsvetljave v hladilnicah 

OPOMBA:  
Mesto priklopa posameznega porabnika je razvidno iz vezalnih shem elektro načrtov. 
Določene so tudi dimenzije in tipi kablov. 
 
 
Rhl-S2 + SB-T5 (sistem 2): 

• hladilni agregat glikola, 

• zračni kondenzator na strehi objekta, 

• hladilnice v sklopu manipulacijskega prostora v pritlični etaži objekta, 

• črpalk glikolnega sistema, 
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• sistem prezračevanja hladilnice za krompir in 

• sistem kontrolirane atmosfere v hladilnicah za jabolka. 
Iz stikalnih blokov se napajajo sledeči porabniki: 

 1 x hladilni agregat glikola 

 4 x elektromotor ventilatorjev zračnega kondenzatorja hladilnega agregata 

 pripadajoča avtomatika glikolnega hladilnega sistema 

 5 x črpalke glikolnega sistema 

 9 x električni porabniki hladilnic 

 krmilno-regulacijska elektronika sistema 

 1 x sistem prezračevanja hladilnice 

 1 x sistem kontrolirane atmosfere v hladilnicah 

 9 x osvetlitev hladilnic 

 9 x napajanje zasilne razsvetljave v hladilnicah 

OPOMBA:  
Mesto priklopa posameznega porabnika je razvidno iz vezalnih shem elektro načrtov. 
Določene so tudi dimenzije in tipi kablov. 

Elementi hladilnih naprav za katere je izdelan projekt elektroinštalacij so predvsem 
asinhronski elektromotorji (kompresorji, ventilatorji, črpalke), električni grelci, temperaturna 
in tlačna tipala, tipala relativne vlage, tlačna stikaala, termostati, elektromagnetni ventili in 
elektromotorni ventili. 

Druge splošne elektroinštalacije na objektu ter nizko napetostni kabelski dovod glavne 
razdelilne omare hladilnega sistema 1 in 2 (Rhl-S1 in Rhl-S2) niso predmet tega projekta. 

 
 
3.3 Določitev inštaliranih in koničnih moči razdelilnih stikalnih blokov 

 
Razdelilnik Rhl-S1 

• instalirana moč (Pinst):  45kW 

• cosØ = 0,85 

• faktor istočasnosti (Fi):  0,88 

• konična moč (Pkon):  40kW   

• varovalka dovoda:  80 A 
 
 
Razdelilnik Rhl-S2 

• instalirana moč (Pinst):  90kW 

• cosØ = 0,85 

• faktor istočasnosti (Fi):  0,88 

• konična moč (Pkon):  80kW   

• varovalka dovoda:  160 A 
 
 
3.4 Zaščita pred tokovnim udarom 

Kot osnovna zaščita pred tokovnim udarom je uporabljen sistem s samodejnim odklopom 
napajanja. V okviru elektrodistribucijskega dela in dovoda do stikalnega bloka Rhl-S1 in 
Rhl-S2 je sistem zaščite izveden v TN-C, inštalacija od stikalnega bloka Rhl-S1 in Rhl-S2 
dalje pa v TN-C-S sistemu. Notranji napajalni vodi so 5 (3) žilni, kar zagotavlja, da 
obratovalni tokovi nimajo vpliva na potencial zaščitnega vodnika. Vsi porabniki so 
napajani s 3 ali 5 žilnimi vodi. Nevtralni in zaščitni vodnik sta v celotni instalaciji 
medsebojno ločena in polno izolirana. Spojena sta le na zbiralnici glavne izenačitve 
potencialov. Samodejni odklop zaščitnih aparatov v primeru kratkega stika ali spoja faze 
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na zaščitni vodnik (kovinske mase el. aparatov, ki normalno niso pod napetostjo) je 
računsko kontroliran, rezultati pa so podani v poglavju tehničnih izračunov. 

 
 
3.5 Potencialne izenačitve in ozemljitve v objektu 

Povezave stikalnih blokov na glavno izenačitev potencialov (GIP) v objektu so izvedene v 
sklopu polaganja dovodnega kabla. 

Vse kovinske mase, ozemljilo, PE sponke, kovinske konstrukcije, cevovodov strojnih 
instalacij, kabelski kanali,… so priključene na potencialno zbiralnico ZIP oziroma DIP v 
dozi preko zvijavih rumeno/zelenih vodnikov tipa H07V-K, ki so zaključeni s kabelskimi 
čevlji. 

Dodatne izenačitve potencialov so izvedene v vseh mokrih prostorih, kjer se vse kovinske 
mase z vodnikom H05V-K 6 mm2 povezane na skupno točko v tipski dozi za izenačitev 
potenciala. Le-ta je vezana preko enakega vodnika preseka 6 mm2 na glavni vodnik za 
izenačitev potencialov. Vsi spoji vodnikov za izenačevanje potencialov so zaključeni z 
ustreznimi kabelskimi čevlji, stisljivimi tulci in objemkami. 

Na glavni vodnik za izenačitev potencialov oz. zaščitno ozemljilo so vezane tudi vse 
ostale kovinske instalacije in konstrukcije. 

 
 
3.6 Električno omrežje in izvedba instalacije 

Razvodna stikalna bloka sta prirejena za priključitev na TN-C-S omrežje. Dovod 
priključimo na dovodne sponke, oz. neposredno na glavno stikalo. Zbiralko zaščitnih 
vodnikov PE moramo priključiti po lokalnih predpisih o zaščiti pred nevarno napetostjo 
dotika. 

Stikalni bloka „Rhl-S1 in Rhl-S2 “sta napajana iz elektro razdelilne omare objekta. 

Močnostne inštalacije so izvedene s brez halogenimi kabli N2XH-J. Inštalacije krmilnih 
signalov ter sond so izvedene s kabli N2XH-J in LiHCH. Kabli so položenimi pretežno v 
kabelskih policah in nadometnih samogasnih ceveh (halogen free PN oz. halogen free 
Euroflex) ter delno v obstoječe kinete. Preseki in tipi kablov so razvidni iz vezalne sheme 
stikalnih blokov. Razvod je razviden iz sheme stikalnih blokov. 

Močnostni razvod 

Izvedeni so priključki vseh porabnikov hladilnega agregata, glikolnega sistema, hladilnic, 
porabnikov hlajenih prostorov in črpalk. Priključki so izvedeni skladno z razporeditvijo in 
specifikacijo opreme. 

Splošna razsvetljava hladilnic 

Razsvetljava prostorov je predvidena z nadgradnimi svetilkami s LED sijalkami, ki so 
primerne za hladilnice in imajo zaščito proti vlagi in prahu IP66. 

Prižiganje razsvetljave je predvideno s končnim stikalom nameščenim nad vrati hladilnice. 
Predvidena je časovna zakasnitev izklopa razsvetljave v hladilnici. Čas zakasnitve se 
lahko izbira in se bo določil in nastavil glede na tehnologijo uporabe hladilnice in željo 
uporabnikov. 

Zasilna razsvetljava 

V hladilnicah je predvidena zasilna razsvetljava, ki v primeru izpada električne energije 
označuje evakuacijsko pot iz prostorov.  

Ob izpadu električnega omrežja se mora varnostna razsvetljava avtomatično preklopiti v 
času, ki ni daljši od 3 sekund. Po evakuacijskih površinah je minimalna osvetlitev 1 lx. 

Sonde in komunikacija 

Inštalacija temperaturnih sond in sond relativne vlažnosti zraka je izvedena z vodniki tipa 
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LiHCH. Inštalacija poteka iz stikalnega bloka do posameznih hladilnic in hlajenih 
prostorov. Uporabi se kabel LiHCH 4 x 0,75. Vodniki potekajo delno po kabelskih 
kanalih, rebrastih ceveh v kanalih, delno pa v euroflex ceveh. 

Zaščita elektromotorjev ter ostalih električnih porabnikov 

Elektromotorji ventilatorjev ter črpalk so varovani kratkostično in termično. Kratkostična 
zaščita ter pretokovna zaščita je izvedena z motornimi zaščitnimi stikali oz. bimetalnimi 
tokovnimi releji. Kratkostična zaščita močnostnih ter ostalih krmilnih porabnikov je 
varovana z instalacijskimi odklopniki. Krmilne komponente ter krmilnik s pripadajočo 
elektroniko so zaščitene proti motnjam, velikim kratkostičnim tokom ter nihanju napetosti z 
ločilnim transformatorjem. Stikalni bloki imajo vgrajeno prenapetostno zaščito. 

Zaščita pred tokovnim udarom 

Kot osnovna zaščita pred tokovnim udarom je uporabljen sistem s samodejn im odklopom 
napajanja. V okviru elektrodistribucijskega dela bo sistem zaščite izveden v TN sistemu. 

Vtičnica na DIN letvi znotraj stikalnega bloka SB-T4 in SB-T4 

V stikalnem bloku je na DIN letvi vgrajena elektro vtičnica. Namenjena je izključno za 
servisne posege za programiranje krmilnika. Vsaka ostala raba je strogo prepovedana! 

 
 
3.7 Splošni napotki pri izvajanju 

Vsa elektroinštalacijska dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi 
in pravili stroke. 

Vsa vgrajena oprema in materiali morajo vsebovati ustrezne ateste s čimer je dokazana 
brezhibnost in primernost opreme za uporabo. 

Stikalni blok mora biti ustrezno označen, opremljen z vezalnimi shemami, v stikalnem 
bloku morajo vsi vgrajeni elementi biti označeni skladno z vezalno shemo. Prav tako 
morajo biti priložena ustrezna navodila za vzdrževanje in obratovanje. 

 
 
3.8 Ukrepi za odpravo oz. zmanjšanje nevarnosti 

Kratkostični tokovi 

Električne napeljave, izbrani vodniki in kabli, so dimenzionirani tako, da v primeru 
popolnega kratkega stika med faznim in nevtralnim vodnikom sigurno pride do prekinitve 
tokokroga, kar se zagotovi z izklopom pripadajočega varovalnega elementa. Dovoljeni čas 
izklopa znaša 5s. V tem času se predmetni vodnik ne sme segreti preko dovoljene 
temperature. Podrobnejša analiza pogojev in upoštevanih kriterijev je podana v poglavju 
tehničnih izračunov. 
Izračun kratkostičnih razmer je izveden z namenskim računalniškim programom, ki s 
pomočjo simulacije na dani električni shemi izračuna karakteristične kratkostične vrednosti 
v vseh točkah inštalacije. Rezultati so prikazani v poglavju tehničnih izračunov. 

Preobremenitve tokokrogov, kablov in opreme 

Električne napeljave, izbrani vodniki in kabli, so izbrani tako, da njihovi zdržni tokovi 
ustrezajo vrednostim varovalnih elementov posameznih tokokrogov. Podrobnejša analiza 
pogojev in upoštevanih kriterijev je podana v poglavju tehničnih izračunov. 

Izračun v primeru preobremenitve je izveden s to namenskim računalniškim programom. 
Rezultati so prikazani v poglavju tehničnih izračunov. 

Udar električnega toka 

Zaščita pred tokovnim udarom je izvedena s samodejnim odklopom napajanja v sistemu 
zaščite, kot ga pogojuje odgovorno elektro distribucijsko podjetje v projektnih pogojih oz. 
soglasju za priključitev. Izvedena je tako, da se v primeru pojava nevarne napetosti dotika 
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na izpostavljenih prevodnih delih napajanje samodejno prekine. Za premične porabnike 
znaša dovoljeni čas izklopa v normalnih pogojih 0,4s, za stalno priključene pa 5s. 

Izračun v primeru pojava nevarne napetosti dotika je izveden s to namenskim 
računalniškim programom. Rezultati so prikazani v poglavju tehničnih izračunov. 

Mehanske poškodbe 

Na vseh izpostavljenih delih so inštalacijski kabli zaščiteni z ustreznimi mehansko 
odpornimi zaščitami, bodisi s cevmi, bodisi ustreznimi kanali oz. okrovi. 

Izpad omrežne napetosti 

Vse inštalacije in naprave v objektu so projektirane tako, da v primeru izpada napajanja ne 
predstavljajo nevarnosti za ljudi, kot tudi ne za objekt. 

Nedovoljeni padci napetosti 

Električne napeljave, izbrani vodniki in kabli, so dimenzionirani tako, da v primeru 
normalnega dopustnega obratovanja ne prihaja do previsokih padcev napetosti v končnih 
točkah inštalacije. Podrobnejša analiza pogojev in upoštevanih kriterijev je podana v 
poglavju tehničnih izračunov. 

Izračun v padcev napetosti je izveden s to namenskim računalniškim programom. 
Rezultati so prikazani v poglavju tehničnih izračunov. 

Zanesljivost objekta 

Vsi predvideni sistemi so izbrani tako, da bo objekt lahko obratoval s kar najmanjšim 
številom servisnih posegov in optimalnimi sprejemljivimi stroški obratovanja in 
vzdrževanja. Omenjeno velja v primeru ustreznega vzdrževanja, kot bo opredeljeno v 
načrtih in programih obratovanja in vzdrževanja, predvsem tudi glede na navodila 
proizvajalcev opreme. 

 
 
3.9 Krmilno/regulacijski stikalni bloki sistema 1 (SB-T4) in sistema 2 (SB-T5) 

 
Stikalni blok  SB-T4 

Priključitev na električno omrežje 

Električni stikalni blok SB-T4 je prirejen za priključitev na TN-S omrežje. Dovod priključimo 
na dovodne sponke oz. neposredno na glavno stikalo. Zbiralko zaščitnih vodnikov PE 
moramo priključiti po lokalnih predpisih o zaščiti pred nevarno napetostjo dotika. 

Vklop razvodnega sistema stikalnega bloka 

Z glavnim stikalom 1S1 priključimo električno omrežje na razvodni sistem stikalnega 
bloka. 

Pri prvem vklopu in v primeru daljšega izklopa hladilne naprave, moramo po vklopu 
glavnega stikala počakati, da se segreje olje v karterjih kompresorjev. Potem lahko 
vključimo hladilni sistem. 

Tehnični podatki stikalnega bloka 

-  sistem napajanja: TN-S 

-  nazivna napetost:  3N 400V AC 

-  omrežna frekvenca: 50 Hz 

-  konična moč:  15,5 kW;  cos φ=0.84 

-  maksimalna zahtevana predvarovalka: 50 A 

-  stopnja zaščite: *IP44 

*Ko so odprta vrata električnega stikalnega bloka je stopnja zaščite IP20 ! 
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Stikalni blok  SB-T5 

Priključitev na električno omrežje 

Električni stikalni blok SB-T5 je prirejen za priključitev na TN-S omrežje. Dovod priključimo 
na dovodne sponke oz. neposredno na glavno stikalo. Zbiralko zaščitnih vodnikov PE 
moramo priključiti po lokalnih predpisih o zaščiti pred nevarno napetostjo dotika. 

Vklop razvodnega sistema stikalnega bloka 

Z glavnim stikalom 1S1 priključimo električno omrežje na razvodni sistem stikalnega 
bloka. 

Pri prvem vklopu in v primeru daljšega izklopa hladilne naprave, moramo po vklopu 
glavnega stikala počakati, da se segreje olje v karterjih kompresorjev. Potem lahko 
vključimo hladilni sistem. 

Tehnični podatki stikalnega bloka 

- Sistem napajanja: TN-S 

- nazivna napetost:  3N 400V AC 

- omrežna frekvenca: 50 Hz 

- konična moč:  32 kW;  cos φ =0.84 

- maksimalna zahtevana predvarovalka: 63 A 

- stopnja zaščite: *IP44 

*Ko so odprta vrata električnega stikalnega bloka je stopnja zaščite IP20 ! 
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3.10 Tehnični izračuni 

Izračuni so izvedeni na podlagi Pravilnika za nizkonapetostne električne instalacije v 
stavbah (Ur. list RS, št- 41/2009) ter tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne 
električne inštalacije. 

LEGENDA OZNAK 
 
IB — Bremenski tok 

 — IB  za enofazni sistem 

 — IB = Max (IL1, IL2, IL3  za trifazni sistem 

IN — Nazivni tok zaščitne naprave 

Pi — Instalirana moč 

Fsoc — Faktor sočasnosti 

Fobr — Faktor obremenitve 

Fizk — Faktor izkoristka eta 

Izag/Inaz — Razmerje zagonski/nazivni tok motorja 

Pk — Konična moč Pk = Pi x fi x fpr 

Ikon — Konični tok je enak IB,  
 ki pa je v trifaznem sistemu največji fazni bremenski tok 

Iz — Trajni dovoljeni (zdržni) tok 

I2 — Tok delovanja zaščitne naprave 

T — Tip instalacije (A ... Q) 

N — Način polaganja (0 ... 39) 

V — Število vzporednih vodnikov 

IA — Odklopilni tok zaščitne naprave 

Ik1=Imin — Enopolni (minimalni) tok okvarne zanke 

Ik3=Imax — Tripolni (maksimalni) tok okvarne zanke 

U0 — Nazivna fazna napetost 

I1 — Nazivna izklopna zmogljivost 

Ti — Izklopilni čas zaščitne naprave (IEC Draft 64 193/189, IEC 364-4-41) 

Ti = 5,0s — za eksplozijsko neogrožene prostore, fiksno priključeni porabniki 

Ti = 0,4s — za eksplozijsko neogrožene prostore,  
 vtičnice (prenosni porabniki) za 1P 

Ti = 0,2s — za eksplozijsko neogrožene prostore, 
 vtičnice (prenosni porabniki) za 3P 

Ti = 0,1s — za eksplozijsko ogrožene prostore 

Z — Direktna impedanca okvarne zanke 

Zo — Ničelna impedanca okvarne zanke 

Zs — Impedanca okvarne zanke pri Ik1 

Za — Impedanca okvarne zanke pri izklopilnem toku Ia 

 — Specifična prevodnost vodnikove kovine v Sm/mm2 

dUd — Dovoljeni padec napetosti 

dUi — Izračunani padec napetosti 
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ENERGETSKA BILANCA 

Za vsako breme oz. stikalni blok določimo inštalirano moč Pi, ki predstavlja največjo 
možno delovno moč, ki se lahko pojavi na določenem tokokrogu. Ker je moč Pi vektorska 
veličina oz. kazalec, ima poleg velikosti realnega dela oz. delovne moči nujno podan še t.i. 
faktor delavnosti cosφ. Iz vseh teh podatkov lahko določimo jalovo Pj ter tudi navidezno 
moč S, ki je odločilna pri dimenzioniranju vodov. 

Moč Pi je algebraična vsota in predstavlja neko maksimalno moč, ki pa je nerealna in 
praktično nikoli ne more nastopiti v sistemu. V praksi se izkaže, ker niso nikoli vsa 
bremena vključena sočasno, da je realna moč nekega sistema enaka: 

Pk  = Pi  x  fi  x  fpr  (W) 

 kjer pomeni: fi  =  faktor istočasnosti 
 fp =  faktor prekrivanja 

PK je konična moč, le-ta je tista, ki se v nekem tokokrogu oz. veji inštalacije lahko realno 
pojavi. 

Tok za enofazne in trifazne porabnike se izračuna po sledečih enačbah in je odvisen od 

faktorja cosφ ter  
  

Ib  =  Pk  /  U  x  cos φ  x   za enofazne porabnike 

Ib  =  Pk  /  1,73 x  U  x  cos φ  x   za  trifazne porabnike 

 kjer pomenijo: Pk  =  konična moč porabnika (W) 
 U  =  fazna napetost 
 

DIMENZIONIRANJE VODA GLEDE NA PREOBREMENITEV 
(SIST IEC 60364-4-43, SIST IEC 60364-5-52) 

Ob znanem obratovalnem toku potrošnika Ib določimo zaščitno napravo z nazivnim tokom 
In ter v skladu s  standardom SIST IEC 60364-5-52 izberemo kabel z ustreznim 
dopustnim tokom Iz ob upoštevanju pogojev namestitve (faktor polaganja, faktor 
temperature,...) 

Po standardu SIST IEC 60364-4-43 morajo prožilne naprave zaščite kabla ustrezati 
pogojem: 

A) Ib    In    Iz   

B) I2    1,45  x  Iz       I2  =  k x  In 

 kjer pomenijo: IB  =  obratovalni tok 
  I2  =  tok zaščitne naprave, ki zagotavlja učinkovito delovanje 
  IN  =  nazivni tok zaščitne naprave 
  IZ  =  zdržni tok voda 
  K   =  faktor zaščitne naprave  
          (taljive varovalke 1,6 – 2,1, inštalacijski odklopniki 1,45) 
 

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 
(SIST HD 60364-4-41) 

V NN omrežju izračunamo okvarni tok tokokroga po enačbi: 

I0  =  U  /  Z 

 kjer pomenijo: I0  =  okvarni tok (A) 
  U  =  napetost proti zemlji (230V) 
  Z  =  impedanca okvarne zanke kratkega stika  
           (vir, fazni vodnik od izvora do okvare in 
           zaščitni oz. nevtralni vodnik od okvare do vira) 
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Iz karakteristik zaščitne naprave (I/t) določimo vrednost odklopnega časa, pogoj je:  

todk    tdop 

Sistemi TN (TN-S, TN-C, TN-C-S) 

Za te sisteme velja, da je okvarni tokokrog pri spoju faznega in zaščitnega vodnika z 
zanemarljivo impedanco sestavljen iz impedance vira, vodnika pod napetostjo do mesta 
okvare in zaščitnega vodnika od mesta okvare do vira. Zagotoviti je potrebno, da se pri 
pojavu napake varovalna naprava samodejno izključi v predpisanem času ti . Če je 
izpolnjen naslednji pogoj, bo čas izklopa manjši ali enak ti . 

Zs  x  Ia    U0  (V – nazivna napetost proti zemlji) 

 kjer pomenijo: 
 ZS impedanca okvarne zanke (vir, fazni vod do mesta napake, zaščitni vod do vira) 
 IA tok, ki povzroči samodejni izklop zaščitne naprave v dopustnem času 
 U0 nazivna napetost proti zemlji 

 Iz karakteristik zaščitne naprave I/t določimo vrednost  toka Ia  (pri dopustnem času 

 odklopa) ter dopustno skupno vrednost okvarne zanke Zs:  Pogoj: Ia    I0 

Odklopilni časi po standardu SIST HD 30364-4-41 

• za končne porabnike ki napajajo vtičnice in prenosne porabnike do 32A: 

SISTEM 50V U0 120V 150V U0 120V 230V U0 400V U0  400V 

TN 0,8 sec. 0,4 sec. 0,2 sec. 0,1 sec. 

• za napajalne končne tokokroge, ki napajajo neprenosno opremo je dopustni čas 
odklopa 5 s. 

 

ZAŠČITA PRED KRATKOSTIČNIM OKVARNIM TOKOM 
(SIST IEC 364-4-43, SIST IEC 364-5-54) 

Zaradi dimenzioniranja kratkostične trdnosti opreme je potrebno izračunati največji tok, ki 
se lahko pojavi v nekem tokokrogu. Takšen tok se pojavi v primeru trifaznega kratkega 
stika. Poleg dimenzioniranja opreme je ta tok relevanten tudi za določanje minimalnega 
preseka vodnikov po standardu SIST IEC 364-5-54, da se le-ti ne segrejejo nad dopustno 
vrednost, ki je določena glede na vrsto uporabljene izolacije. Po standardu SIST HD 
60364-4-43 pa določimo čas (t – v s), v  katerem navedeni kratkostični tok dvigne 
temperaturo izolacije do  najvišje dovoljene. 

Tok trifaznega kratkega stika izračunamo po obrazcu: 

3

3
3

1,1

K

N
K

Z

U
I






 
kjer pomenijo: UN nazivna napetost omrežja 
 ZK3 kratkostična impedanca trifaznega okvarnega KS tokokroga 

Minimalni presek vodnika (če izklopni čas ni daljši od 5sec), da se le-ta tekom trajanja 
kratkega stika ne pregreje znaša: 

iKMIN tI
k

S  3

1

 oz.    t  =  (k  x  S/I)
2
 

kjer pomenijo: Ik3 efektivni kratkostični tok 

 t čas v sekundah, v katerem navedeni kratkostični tok  
  dvigne temperaturo izolacije do najvišje dovoljene 
 S prerez (mm2) 
 k snovna konstanta, ki znaša za baker in PVC izolacijo 115 

Če za vodnik velja S > SMIN , izbrani vodnik ustreza kratkostičnim razmeram. 

Čas kratkega stika (t) mora biti manjši od dejanskega (tks ). 
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IZRAČUN PADCA NAPETOSTI 

V smernici TSG-N-002: 2009 so predpisani največji padci napetosti do katerekoli točke 
instalacije, ki so napajane iz javnega omrežja. 

Vrednosti: - iz javnega distribucijskega omrežja: 
 - 3 % za razsvetljave in 
 - 5 % za ostale tokokroge 

 - če je transformatorska postaja v objektu: 
 - 5 % za razsvetljave in 
 - 8 % za ostale tokokroge. 

Padec napetosti za enofazni tokokrog se izračuna po sledeči enačbi: 

2

2100

NUS

lP
U







 

Za trifazni tokokrog pa: 

2

100

NUS

lP
U







 
kjer pomenijo: UN nazivna napetost omrežja 
 S prerez vodnika 

  specifična prevodnost vodnika 
 l dolžina tokokroga 
 P konična moč tokokroga 

Za ustrezno dimenzioniran tokokrog mora veljati: 

UD  <  U  

kjer pomenijo: UD dovoljeni padec napetosti 
 U izračunan padec napetosti 

 

SELEKTIVNOST 

Selektivnost se kontrolira od najnižje do najvišje točke omrežja (od porabnikov v smeri 
napajalnega vira). Varovanje je selektivno pri kratkem stiku ali pri preobremenitvah, če se 
ob okvari izklopi samo tisti del inštalacije, v katerem je nastala okvara ali preobremenitev. 
V primeru dveh zaporedno vezanih varovalk dosežemo selektivnost le tedaj, če je celotni 
Joulov integral (I2t) manjše varovalke manjši od talilnega Joulovega integrala večje 
varovalke. To zanesljivo velja, če se nazivna tokova varovalk razlikujeta za faktor 1.6 ! 
 

IZRAČUNI: 

Pri izračunu koničnih moči in koničnih tokov razdelilnika upoštevamo vrsto instaliranih 
moči vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istočasnosti, obremenitve ter izkoristka 
motorjev. Pri napajalnih razdelilnikih pa upoštevamo vsoto končnih moči napajanih 
razdelilnikov in ocenjeni faktor prekrivanja: 

Pk (kW konična (nazivna) moč razdelilnika ali napajalnega razdelilnika 
Pi  (kW) instalirana moč 
fi faktor istočasnosti 
fo faktor obremenitve  

 izkoristek motorjev 
fp faktor prekrivanja 
Ik (A konični tok 
cos φ faktor moči 
U (V) nazivna napetost 

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je 
določen glede na konični tok in selektivnost varovanja. 
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Presek vodnika je določen po SIST HD 60364-5-52 v odvisnosti od tipa električne 

instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice. 

Skladno s SIST HD 60364-4-43 pa kontroliramo izbrane vodnike še z ozirom na zaščito 
pred prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje: 

in 

 

oziroma 

kjer pomeni: In (A) nazivni tok zaščitne naprave 
 Iz (A) trajno zdržni tok kabla po standardu 
 I2 (A) pogojni stalilni (preizkusni) tok 
 k faktor varovalke 

Vrednost za k po standardu znašajo: 

k  =  2,1 za varovalke 2 a in 4 A 

k  =  1,9 za varovalke 6 a in 10 A 

k  =  1,6 za varovalke 16 A in več 

k  =  1,45 za instalacijske odklopnike 
 
 
 
OPOMBA: 
Vsi izračuni so izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo ter preverjeni s 
programskim orodjem Simaris (Siemens). Vse dimenzije kablov so razvidne iz 
elektro načrtov. Rezultati izračunov se nahajajo v arhivu interne dokumentacije 
podjetja LHT inženiring in servis d.o.o.. 

k

Iz
In



45.1

IzInIk 

45.12  IzI
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4. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI 

 
Navodila za oddajo ponudbe električne opreme, materiala in del za moč in krmilno tehniko 
hladilnih sistemov 1 in 2 ter razsvetljavo hladilnic. 

Pri formuliranju enotnih cen mora ponudnik upoštevati sledeče: 

1. Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgradnjo in montažo ter stroške 
prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču. 

2. Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča. 

3. Zaključna dela na gradbišču izvajalca in njegovih podizvajalcev, z odvozom 
odvečnega materiala na deponijo. 

4. Zavarovanje ponudbenih del, materiala in delavcev za čas izvajanja del. 

5. Manipulativne in režijske stroške ter stroške za koordinacijo med izvajalci. 

6. Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za celoten čas izvajanja del). 

7. Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje. 

8. Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom. 

9. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme, ki je 
določena s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki 
mora biti enakovreden s projektno predvidenim. 

10. Obešalni in pritrdilni material za elektroinštalacije izdelan iz različnih kovinskih in 
nekovinskih materialov, spojnega materiala in pritrdilnih zidnih vložkov. 

11. Izvedbo zagona in preizkusnega obratovanje opreme in inštalacij, vključno s šolanjem 
osebja za upravljanje z opremo, ki ga določi investitor, izdelava zapisnika. 

12. Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje opreme in inštalacij. 

13. Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije, ki vključuje tudi 
certifikate in ateste za vgrajene materile in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, 
garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje. 
Dokumentacija mora biti ustrezno označena, oštevilčena in arhivirana za predajo 
investitorju pred tehničnim pregledom 

14. Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb, ki so 
potrebne za izdelavo tehnične dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje. 

15. Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in zaključno čiščenje po končani 
gradnji. 

16. Zavarovanje vgrajenega materiala, opreme in inštalacij pred poškodbami in 
onesnaženjem do primopredaje izvedenih del investitorju. 

17. Ponudba za dodatno opremo in material mora biti pripravljena na kalkulativnih 
postavkah iz osnovne ponudbe. 

18. Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej predložiti tehnično 
dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in 
vzdrževanje ter šele po potrditvi s strani naročnika potrditi naročilo ali izdelavo 
opreme. 
Dokumentacija se med izvedbo del arhivira na objektu in je osnova za izdelavo 
dokazila o zanesljivosti objekta po zaključku del. 

19. Izvajalec lahko vgrajeno opremo in inštalacije da v pogon šele po pisni potrditvi s 
strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. 

 
 


