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Načelna shema glavnega izenačenja potenciala v objektu
Načelna shema dodatnega izenačitvenega potenciala
Blok shema napajanja objekta
Tipska blok shema zasilne razsvetljave
Dimenzioniranje
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PO2.0
SOS1.0
VL1.0
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Blok shema IKS
Tipska blok shema PROTIPOŽARNEGA JAVLJANJA
Blok shema NAPAJANJA SVETLOBNIH KUPOL
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Tloris PRITLIČJA – razsvetljava
Tloris NADSTROPJA – razsvetljava
Tloris GALERIJE – razsvetljava
Tloris PRITLIČJA – močnostne inštalacije
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4.3

IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V
PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant
BOŠTJAN VINDŠNURER
………………….……………………………………….
(ime in priimek)

IZJAVLJAM,
1.

da je načrt električnih inštalacij in električne opreme skladen s
prostorskim aktom,

2.

da je načrt skladen z gradbenimi predpisi,

3.

da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,

4.

da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da
je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5.

da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

Boštjan Vindšnurer, univ.dipl.inž.el.

WIN-13-012-06
..............................................................

……………………………….…………………

(št. načrta)

(ime in priimek, strokovna izobrazba)

Ljubljana,
………………….………………..

…………………………………………..…...
(osebni žig, podpis)

(kraj in datum)

WIN-13-012-06

PGD

4

Miklošičeva cesta 13, 1000 Ljubljana
telefon:
+386 1 777-2000
e-pošta:
info@winky.si
splet:
www.winky.si

4.4

TEHNIČNO POROČILO

Številka in vrsta načrta:

4.

Načrt električnih inštalacij in električne opreme

Objekt:

Večnamenska športna dvorana

Vrsta projektne dokumentacije

PGD – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Številka načrta:

WIN-13-012-06

Kraj in datum izdelave načrta:

Ljubljana, julij 2013

WINKY d.o.o. se pridružuje pravice iz tehniške dokumentacije. Poslovni partner jo lahko uporabi samo v namene, ki so dogovorjeni
med partnerji in je ne sme odstopiti tretji osebi, niti podatke publicirati ali koristiti v druge namene.

Večnamenska športna dvorana

TEHNIČNO POROČILO

VSEBINA
1.

TEHNIČNI OPIS ...................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

SPLOŠNO ..................................................................................................................................... 2
ELEKTROENERGETSKA BILANCA ................................................................................................. 4
OPIS INŠTALACIJE ........................................................................................................................ 5
SPLOŠNA IN TEHNOLOŠKA MOČ ................................................................................................... 7
STIKALNI BLOKI .......................................................................................................................... 7
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE ....................................................................... 8
OZEMLJITVENI SISTEM IN IZENAČITVE POTENCIALA .................................................................... 8
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA ........................................................................................................... 9
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUŽLJIVOSTI ..................................................................... 9
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ...................................................................................................... 10
ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM ...................................................................................... 11
DIMENZIONIRANJE .................................................................................................................... 12
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA .......................................................................................................... 15
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA - ZASILNA .................................................................................... 26
ZUNANJA RAZSVETLJAVA .......................................................................................................... 35
LOKALNA RAZSVETLJAVA ......................................................................................................... 35
OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INŠTALACIJA ............................................................................ 36
STRUKTURIRANI SISTEM OŽIČENJA IKS ..................................................................................... 47
SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA ................................................................................ 47
JAVLJANJE VLOMA .................................................................................................................... 48
SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA (AJP) ................................................................. 49
AVTOMATIZACIJA ZGRADBE, NADZORNI SISTEM IN ENERGETSKI MONITORING ......................... 51

WIN-13-012-06

PGD

1

Večnamenska športna dvorana

1.

TEHNIČNI OPIS

1.1

Splošno

Investitor Občina LOŠKA DOLINA Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
načrtuje izgradnjo večnamenske športne dvorane.
Predmet načrta so električne inštalacije in električna oprema za omenjeni objekt.
V projektu je obdelano sledeče:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

močnostni NN razvod v objektu,
elektroinštalacije za strojne naprave (prezračevanje, klimatizacija, ogrevanje, hladilna
centrala, toplotna postaja, črpališče)-močnostni del,
zaščitna ozemljitev,
izenačitev potenciala,
prenapetostna zaščita,
strelovodna inštalacija,
splošna razsvetljava,
varnostna razsvetljava – zasilna,
zunanja razsvetljava na parkirišču,
IKS sistem-strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniške mreže ),
sistem avtomatskega javljanja požara skladno s ŠPV,
zunanji porabniki v okviru zunanje ureditve z lokalno zunanjo razsvetljavo,
inštalacije senzorji, aktorji in krmilniki za sisteme building automation,
inštalacija za integracijo krmilnikov in ostale opreme building automation na enoten
centralni nadzorni sistem.

V projektiranje niso vključeni NN el. priključek za objekt, telekomunikacijski priključek za
objekt in morebitni priključek na javno razsvetljavo.
Pri izdelavi projekta so upoštevane zahteve investitorja in sicer:
Električna moč tehnološke opreme,
Upoštevane študije, elaborati in projekti:
Elaborat 1-Študija požarne varnosti, Številka elaborata: 06-PRO-01/2013
Projektant: PROTR d.o.o., Gradnikova cesta 4a, 4240 Radovljica
Projekt NN priključka št.načrta WIN-13-012-06/NN
Načrt je izdelan v skladu s Tehnično smernico za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N002:2009 določene na podlagi 7. člena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije.
Načrt je izdelan v skladu s Tehnično smernico –zaščita pred delovanjem strele TSG-N-003:2009
določene na podlagi 5. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele.
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Izvajalec je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Vse električne instalacije morajo
biti izvedene skladno s trenutno veljavnimi tehničnimi predpisi, pravilniki in navedenimi
standardi. Ves uporabljen elektroinštalacijski material in oprema mora imeti ustrezne izjave o
skladnosti in pripadajoče ateste. Za vsa odstopanja v materialu ali tehnični izvedbi je potrebno
soglasje nadzornega organa in projektanta projekta. Izvajalec je dolžan vse spremembe vnašati
v izvod projekta, ki bo služil investitorju kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Pred pričetkom kakršnih koli zemeljskih oziroma gradbenih del na obravnavanih parcelah
je potrebno zakoličiti vse obstoječe komunalne vod na območju gradnje
Med izvedbo električne inštalacije je potrebno vse elemente inštalacije sprotno preverjat
glede na izbrano oz. dobavljeno opremo (električne porabnike), njeno priključno moč in
električne karakteristike.
Električne inštalacije je potrebno verificirati glede kvalitete, skladnosti s soglasji,
tehničnimi zahtevami izračuni in izvedbo.
Izvajalec je dolžan vse spremembe vnašati v izvod projekta, ki bo služil investitorju kot
osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
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1.2

Elektroenergetska bilanca

VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA se priključi na obstoječo transformatorsko postajo
STRARI TRG –BLOKI 2025132 20/0,4, katera se napaja z električno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RTP 110/20kV CERKNICA.
VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA se bo priključila na obstoječo priključno merilno
omarico E-PMO, katera se nahaja na obstoječem objektu.
Za porabnike, kateri ne smejo ostati brez električne energije je predvideno brezprekinitveno
napajanje UPS.
Celoten NN razvod v objektu je prikazan na blok shemi razvoda E1.0
Elektroenergetska bilanca mrežnih porabnikov
•
•
•
•
•

inštalirana moč
fakt.prekr.in obr.
konična moč
tok zaščitnega elementa (v E-PMO)
napetost

Pi
fo.fi
Pk
Iv
Un

=
=
=
=
=

180 kW
0,6
108 kW
3x160A
400/230 V, 50Hz,

NN priključek ni predmet tega projekta.
Seznam stikalnih blokov s tehničnimi podatki napajanja
nadstropje
el. omara
napaja
PRITLIČJE
PRITLIČJE
PRITLIČJE
NADSTROPJE
NADSTROPJE
NADSTROPJE
NADSTROPJE

WIN-13-012-06

=NN+GN1
=EP+SBMS
=EP+SBZR
=E1N+SBZS
=E1N+SBKL1
=E1N+SBKL2
=E1N+SBOGR

Glavna omara mreža
strojnica
zunanja razsvetljava
zunanja strojnica
klimat
klimat
ogrevanje žlebov

PGD

števci

moč
kW
108
31
5
65
30
30
5

napajana iz
=E-PMO
=NN+GN1
=NN+GN1
=NN+GN1
=NN+GN1
=NN+GN1
=NN+GN1
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1.3

Opis inštalacije

Iz E-PMO priključne omarice, kara se nahaja na obstoječem objektu se napaja nizkonapetostni
stikalni blok NN+GN1.
NN stikalni blok se nahaja v pritličju objekta iz, katerega poteka razvod do etažnih stikalnih
blokov po kabelskih policah in dvižnih jaških, ki sta namenjena razvodu električnih inštalacij.
Horizontalni razvod bo potekal od prostorov, v katerih so nameščeni stikalni bloki, pod
spuščenim stropom na kabelskih policah. Te potekajo v spuščenem stropu povezovalnih
hodnikov do posameznih enot. Kabelske police morajo biti pritrjene s priborom za pritrditev
kabelskih polic.
Glavni trasi za horizontalni in vertikalni kabelski razvod osnovnega in varnostnega napajanja
potekata po različnih med seboj požarno ločenima potema (protipožarne zapore horizontalno
med požarnimi sektorji in vertikalno med etažami).
Kabelske police v tehničnih prostorih, inštalacijskih koridorjih in jaških so iz perforirane
pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom,
kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki, police so ustreznih širin.
Uporabijo se tipski kosi za kabelske police kot so križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve,
obešalni pribor, komplet z odgovarjajočimi vijaki za spajanje.
Horizontalni razvodi inštalacij v vidnih delih (kjer bo to potrebno) bodo izvedeni na kabelskih
policah iz polne pločevine, RAL po izbiri arhitekta.
Ločene kabelske police:
• močnostne inštalacije (osnovno napajanje),
• močnostne inštalacije (varnostno napajanje in požarno odporna inštalacija skladno s
ŠPV),
• signalnokomunikacijske inštalacije,
• signalnokomunikacijske inštalacije za požarno javljanja skladno s ŠPV.
Enako ločitev s kabelskimi lestvami uporabimo tudi v vertikalnih jaških. Pri tem upoštevamo, da
je razmik med močnostnimi in signalnokomunikacijskimi inštalacijami vsaj 20 cm ter med
inštalacijo univerzalnega ožičenja in ostalimi signalnokomunikacijskimi inštalacijami vsaj 10 cm.
Križanja med močnostnimi in signalnokomunikacijskimi inštalacijami naj se izvedejo pravokotno,
da se kar najbolj zmanjša možnost vpliva elektromagnetnih polj. Na mestih, kjer ni predviden
spuščen strop, bo razvod električnih inštalacij potekal nadometno ali v inštalacijskih ceveh
poleženih v AB plošče objekta.
Povezavo med horizontalnim razvodom na kabelskih policah in elementi na stenah izvedemo
podometno v inštalacijskih ceveh.
Na kabelskih policah ne sme biti poleg električnih napeljav nobenih drugih napeljav
(npr.cevovodov).
Razvod inštalacij v posameznih enotah in pisarnah bo potekal delno v spuščenem stropu na
kabelskih policah, delno pa podometno/nadometno v inštalacijskih ceveh v/na betonu ali tlaku.
Prehodi inštalacij med požarnimi conami morajo biti po zaključku del požarno tesnjeni z
vrečkami za tesnitev prehodov požarnih sektorjev ali požarnim tesnilnim kitom. Izdelava
prehodov skozi meje požarnih sektorjev izdelajo pooblaščeni izvajalci in izdaja certifikate in
napisne ploščice s podatki in potrdilom na vsaki lokaciji prehoda.
Prehodi kablov in cevi skozi stene in strope ne smejo zmanjšati njihove požarne odpornosti.
Izvedba tesnjenja prehodov mora ustrezati splošnemu tehničnemu soglasju za določen tip
tesnjenja. Če ni drugače zahtevano, sme biti najmanjša razdalja med dvema prebojema najmanj
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50 mm. Prehode kabelskih tras skozi stene pisarn je potrebno zatesniti z maso za dušitev
prenosa udarnega zvoka.
Vsi kabli, priključeni v stikalnih blokih, morajo imeti obstojno oznako tokokroga.
Napajalni kabli na trasah se na križiščih in odcepih označijo z obstojno napisno ploščico: tip
kabla, stikalni blok, tokokrog.
Vgrajene kabelske police in parapetni kanali morajo omogočati polaganje dodatnih vodnikov tudi
po končani inštalaciji (kasnejše dodatne potrebe ali predelave).
Inštalacija razsvetljave in male moči bo izvedena z NYY in NYM vodniki, položnimi predvsem
na kabelske police v tehničnem stropu in uvlečenimi v inštalacijske cevi.
Inštalacija za porabnike, ki morajo delovati v primeru požara bo izvedena z NHXH in NHXH-J
vodniki, položnimi predvsem na kabelske police v tehničnem stropu ali brez njega .
Kabelske police katere služijo polaganju kablov za porabnike, ki morajo delovati v primeru
požara morajo biti ognje odporne 60minut oz. drugače, če to zahteva požarna študija, prav tako
mora biti pritrdilni material ognje odporen.
Vodniki so deloma uvlečenimi v inštalacijske cevi Ф16 in Ф23, položene v betonske plošče ali
tlake in podometno v nosilne in montažne stene.
Inštalacija položena na prehodih med požarnimi conami naj bo uvlečena v negorljive
inštalacijske cevi.
V sanitarijah in v kopalnicah se izvede dopolnilna izenačitev potenciala z P/F-y 6mm2 ali z P/F-y
4mm2 in se poveže na glavno izenačitev potenciala v etaži , od tu pa na GIP celotnega objekta.
Na izenačitev potenciala se povežejo tudi ostali kovinski deli v objektu. Izvedba izenačitve
potencialov mora biti zvezdaste topologije. Objet je ozemljen v eni točki. Pri izvedbi je potrebno
vso pozornost in skrb posvetiti izvedbi ozemljitev, da ne bi prišlo do zankanja ozemljitev, kar ob
porabnikih, ki imajo nelinearen odjem lahko povzroča tokove v PE vodnikih, kar pa ni dopustno.
Vsi tokokrogi v vlažnih prostorih in sanitarijah ali kopalnicah bodo varovani s kombiniranim
zaščitnim stikalom (KZS).
Predvidena je elektroinštalacija za napajanje strojnih naprav. Strojni sistemi bodo opremljeni in
dobavljeni kompletno s krmilnimi omarami in z vgrajeno avtomatiko.
Bodisi v vsakem prostoru bodisi na mestih križanj inštalacij oz. na cca. 10m(pri večjih poslovnih
prostorih) naj se zagotovijo revizijske odprtine (500x500)mm za servisiranje in vzdrževanje
inštalacij.
Višina stikal, vtičnic in priključkov
Montažne višine so merjene od gotovih tal (mišljena je sredina elementa oz. priključka razen
tam, kjer je posebej napisano):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stikala – 1,1 m
splošne vtičnice – 0,5 m
vtičnice nad kuhinjskimi pulti – 1,1 m
vtičnice v kopalnici s pokrovom – 1,6 m in minimalno 0,6 m od roba kadi ali tuš kabine
vtičnica za pomivalni stroj – 0,65 m
vtičnici za pralni in sušini stroj v kopalnici – 1,6 m
vtičnici za pralni in sušilni stroj v utilityju – 0,5 m
vtičnica za napo – 1,8 m
priključek za štedilnik – 0,5 m
priključek za plinsko peč – 1,2 m
priključek za sobni termostat – 1,5 m
izpust za svetilko pod kuhinjskimi omaricami – 1,35 m
izpust za stensko svetilko v kopalnici – 1,9 m
izpust za ostale stenske svetilke – 2,1 m
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•
•
•
•
•
•
•

1.4

stenski IR senzorji – 2 m
telefonske in TV vtičnice – 0,5 m
pozivni tablo in govorni aparat domofona – 1,3 m spodnji rob
ročni javljalnik požara – 1,5 m spodnji rob
stikalni blok stanovanja in komunikacijska omarica – 1,3 m spodnji rob
stalna priključka za el. štedilnik in pralni stroj na višini 0.35 m od tal
v kopalnicah upoštevati tudi druga določila iz SIST HD 60364-4-41:2007in SIST HD
60364-7-701:2007 (JUS N.B2.771)

Splošna in tehnološka moč

Pozicije in število vtičnic je prikazano v tlorisih.
Vse enofazne vtičnice morajo imeti otroško zaščito.
Vsaka vtičnica mora imeti oznako tokokroga in stikalnega bloka.
V pisarniških prostorih,klubskih sobah, komentatorskih kabinah, nadzornih kabinah, multimedija
so predvideni parapetni kovinski tridelni kanali na katere se montirajo potrebne vtičnice.
V preostalih prostorih glede na namembnost prostorov je predvideno potrebno število vtičnic, ter
fiksnih priključkov po potrebah tehnologije in na podlagi tehnoloških načrtov
Sklopi, ki v času projektiranja še nimajo tehnologije, se obdelajo do stikalnega bloka.

1.5

Stikalni bloki

Stikalni bloki morajo biti izdelani kot tipsko preizkušeni ali sestavljeni iz tipsko preizkušenih
podsklopov (s tipsko preizkušene zbiralnice, tipsko preizkušeni priklopi na zbiralnice…) na
podlagi IEC 60439-1 standarda.
Stikalne bloke je potrebno izdelati iz kvalitetne antikorozijsko zaščitene pločevine in opleskati z
končnim lak opleskom. Omara mor zagotavljati ustrezno mehansko trdnost, ki mora biti ustrezno
certificirana. Izdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in mehanske poškodbe.
Nameščeni morajo biti izven medicinsko uporabljenih prostorov in zaščiteni pred posegi
nepooblaščenih oseb
Oprema v stikalnih blokih mora biti smiselno razporejena in označena z trajnimi oznakami po
pripadajočih shemah. Ožičenje je potrebno izvesti z finožičnimi vodniki, položenimi v
instalacijske kanale, ter z zbiralčnimi bakrenimi sistemi. Uvod kablov v stikalne bloke je potrebno
izvesti preko ustreznih uvodnic.
V vsakem stikalnem bloku mora biti tokovna shema z jasno označenimi tokokrogi, porabniki in
prostori, ki jih napajajo Označbe na tokokrogih se morajo logično ujemati z označbami na
zaščitnih elementih tako, da je dovolj pregledno tudi za medicinsko osebje.
Na vratih je potrebno izdelati napisne tablice z vsemi potrebnimi oznakami (oznaka stikalnega
bloka, sistem zaščite, proizvajalec, opozorilna nalepka).
Na notranji strani vrat mora biti košarica z vloženim vezalnim načrtom stikalnega bloka
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Stikalni bloki za varnostno napajanje morajo biti praviloma ločeni od stikalnih blokov za osnovno
napajanje.

1.6

Električne inštalacije za strojne naprave

Potrebno je napajanje: klima naprav, toplotne črpalke, toplotne in hladilne postaje, ventilatorjev
za prezračevanje posameznih prostorov, split sistemov.
Krmiljenje, močnostna oprema in kabliranje se izvedejo glede na potrebe in na zahteve
projektanta strojnih instalacij in se vključijo v popis strojnih inštalacij. Pri izvedbi je meja med
dobavo in izvedbo stojnih inštalacij in električnimi inštalacijam na sponkah močnostnega
priključka in na konektorju komunikacijskega kabla.
To pomeni, da se strojne naprave in sistemi dobavijo kot funkcionalna celota v kompletu z vso
potrebno električno opremo.

1.7

Ozemljitveni sistem in izenačitve potenciala

V objektu je predviden TN - S sistem ozemljitve električnega sistema. To pomeni, da zaščitni
vodnik PE od točke razdružitve z N vodnikom poteka ločeno od nevtralnega vodnika N.
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta, ki je
predviden kot skupna zaščitna, obratovalna in po potrebi strelovodna ozemljitev.
V objektu je predviden sistem za izenačitve potencialov. Vse kovinske mase se povežejo v ta
sistem. Stikalni blok in PE zbiralka sta povezana na glavno zbiralko za izenačitev potenciala
GIP, ki je vgrajena neposredno nad novim stikalnim blokom. Novi cevovodi so povezani v
lokalno zbiralko v njihovi neposredni bližini. V sanitarijah in v kopalnicah se izvede dopolnilna
izenačitev potenciala z N2XH-J (P/F) 6mm2 in se zvezdasto poveže na glavno izenačitev
potenciala GIP celotnega objekta z (P/F) 1x16. Na izenačitev potenciala se povežejo tudi ostali
kovinski deli v objektu. V stikalnih blokih so kabelski opleti povezani na PE zbiralko.
Uporabljeni vodniki N2XH-J (P/F) s presekom enakim 1 x 6 mm2 ali večjim, skladno s standardi
ne potrebujejo posebnega dimenzioniranja.
Pločevinasti deli prezračevalnega in drugih sistemov predstavlja galvansko povezano celoto.
Ustrezna galvanska povezava je zagotovljena z:
- vijaki večjimi od M8,
- zobatimi podložkami A8 (JUS N. B2 150),
- momentom vijačenja 6 Nm,
- z rdečo barvo označenimi vijaki.
Uporabljena je ustrezna certificirana oprema in ustrezni materiali (npr. nerjaveče jeklo DIN
X6C213, DIN 933/934, DIN 1.4301).
Dopolnilna izenačitev potenciala
V nekaterih prostorih (v kopalnicah, WC-jih) je kot dodatna zaščita predvidena dodatna
izenačitev potenciala (PI) z vgrajeno Cu zbiralnico. Dopolnilno izenačitev potenciala poveže
poleg vseh izpostavljenih prevodnih delov tudi vse kovinske mase v prostoru (npr kovinske dele
tušev, kovinske odtočne cevi, cevi tople in mrzle vode, cevi radiatorskega ogrevanja,...) z žico
preseka najmanj 1x6mm2. Cu zbiralnico je potrebno povezati z zaščitno zbiralnico PE v najbližji
el. omari ali direktno na GIP z vodnikom 1x16mm2.

WIN-13-012-06

PGD

8

Večnamenska športna dvorana

Na vseh zračnih kanalih in na raznih cevovodih je potrebno izvesti galvanske premostitve
izolirani spojev . Premostitve se izvede z bakreno pletenico 35mm2.
Prerez dodatnega vodnika za izenačitev potencialov mora izpolnjevati zahteve:

minimalni prerez zaščitnega vodnika
prerez faznega vodnika
(mm2)
S ≤ 10
S > 10

min. prerez zaščitnega vodnika
(mm2)
S
10

S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35

S
16
S/2

1.8

ozemljitveni
sistem
Sistem IT z
izklopom pri pojavu
prve okvare
Ostali sistemi

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita varuje ljudi in opremo pred:
- direktnimi udari strele,
- posledicami elektromagnetnih polj zaradi udara strele,
- stikalnih manipulacij.
Glavni stikalni bloki na vstopu inštalacije v objekt ozirom Merilni priključni stikalni bloki imajo
vgrajeno prenapetostno zaščito Tip 1. Prenapetostna zaščita mora biti koordinirana s
prenapetostno zaščito tipa 2 in 3.
V parapetnih kanalih in stikalnih blokih se montirajo prenapetostne zaščite tipa 3.

1.9

Ukrepi za zagotavljanje EMC združljivosti

Izvedba električnih instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
(EMC) (Ur. list RS, 84/2001) in z njim povezanega standarda EN 60439-1.
Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in je vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.
Upoštevati je potrebno tudi ukrepi, ki ji predvideva standard EN 60204-1:
Na tuljavah kontaktorjev so priključeni supresorji za dušenje prenapetostnih špic, ki nastanejo
pri izklopu kontaktorja. V kolikor niso ti supresorji že v samem kontaktorju, so kontaktorji
opremljeni z RC členi oz. varistorji pri izmeničnih krmilnih napetostih, oz. z diodami pri
enosmernih krmilnih napetostih.
Odpornost proti motnjam iz okolja se povečuje z uporabo kablov z opletom za nizkonapetostne
signale. Oplet je pravilno zaključen.
Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdišča), pri tem so
uporabljeni čim krajši vodniki s čim večjim presekom.
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1.10

Zagotavljanje varnosti

Varnost mora biti zagotovljena v vseh fazah projekta: pri izdelavi, transportu, montaži, spuščanju
v pogon, nastavitvah, uporabi, vzdrževanju ter odstranitvi. Osnova za določitev varnostnih
ukrepov za električni del opreme in inštalacij je standard EN 1050 in izvedena ocena tveganja.
Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99 in Ur. l. št. 48/86 p.b.) so v
projektu za zagotavljanje varnosti uporabljeni naslednji varnostni ukrepi:
Opredelitev nevarnosti in škodljivosti, ki jih lahko povzročajo električne inštalacije
Pri izdelavi projekta so bili s stališča varstva pri delu upoštevani ukrepi za preprečitev
nevarnosti, ki jih lahko povzročijo električne inštalacije, kot tudi nevarnosti, ki niso neposredne
posledice električnega toka lahko nastanejo:
• pri izdelavi,
• pri transportu,
• pri montaži,
• pri spuščanju v pogon,
• pri nastavitvah,
• pri uporabi:
- neprimerni kratkostični tokovi,
- preobremenitve tokokrogov, kablov in opreme,
- neposredni dotik delov pod napetostjo,
- posredni dotik delov pod napetostjo,
- mehanske poškodbe opreme,
- izpad omrežene napetosti,
- nedovoljen padec napetosti,
- pregrevanje stikalnih blokov,
- atmosferske praznitve in udari strele,
- prenapetosti,
- elektrostatični naboj,
- požar,
• pri vzdrževanju
• pri odstranitvi.
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1.11

Zaščita pred električnim udarom

Sistem ozemljitve je TN-S. Zaščita pred neposrednim dotikom je izvedena z izoliranjem vodnikov in s
postavitvijo elementov električne instalacije v ohišja.
Vsi izpostavljeni prevodni deli instalacije se morajo povezati z ozemljitveno točko sistema z zaščitnim
vodnikom. Zaščita pred posrednim dotikom ob kratkem stiku med faznim vodnikom in zaščitnim vodnikom
ali izpostavljenimi prevodnimi deli povezanimi z zaščitnim vodnikom je izvedena s samodejnim odklopom
napajanja, ki izklopi okvarjeni del instalacije v predpisanem času to je v 5s oziroma 0.2-0.4s. Zaščita je
izvedena z zaščitnimi napravami pred prevelikim tokom kot so varovalke, instalacijski odklopniki, zaščitna
stikala itd..
Dodatni zaščitni ukrep je predviden z tokovnim zaščitnim stikalom.
Vsi tokokrogi v vlažnih prostorih in sanitarijah ali kopalnicah bodo varovani s kombiniranim zaščitnim
stikalom (KZS).
Uspešno delovanje zaščite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostično zanko tako majhne impedance,
da lahko ob okvari steče kratkostični tok, večji od toka pri katerem deluje zaščita v predpisanem času :
U0
la <= Z =
S

U0
R2 + X2

kjer pomeni:
Ia
[A]
tok, ki zagotavlja delovanja zaščitne naprave za avtomatičen odklop napajanja v času,
določenem v spodnji tabeli, glede na nazivno napetost Uo ali pod pogoji, ki dovoljujejo čas, ki ne presega
5s
Uo
[V]
nazivna napetost proti zemlji
Zs
[Ω]
impedanca celotne kratkostične zanke (vir, vodnik, zaščitni vodnik)
R
[Ω]
celotna ohmska upornost kratkostične zanke
X
[Ω]
celotna reaktanca kratkostične zanke
Pred priključkom na napetost, je treba v skladu s predpisi izmeriti impedance tokokrogov .
Električne omare so predvidene s stopnjo zaščite IP 43, tako je pri zaprtih vratih slučajen dotik z deli pod
napetostjo nemogoč.
V stikalnih prostorih so pred električnimi omarami predvidene 1,25m široke izolacijske preproge
Najdaljši odklopni časi v omrežju TN za končne tokokroge, ki napajajo vtičnice ali neposredno brez vtičnic
prenosne ročne aparate razreda I, ali prenosne aparate ,ki se med uporabo premikajo ročno:

Uo (V)
< 50
50
120
230 ali 220
400 ali 380
Nad 400, Ex
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1.12

Dimenzioniranje

Instaliran in konična moč
Iz enopolne sheme je razvidno instalirana moč:
Pd
=
Pinst
η
Z upoštevanjem faktorja istočasnosti fi dobimo izračunamo konično moč:
Pk =
Pinst * fi * fo* fp
Pn =

Pk
cos ϕ

Konični tok za trifazni porabnik :
Ik =

Pk
3*U

Konični tok za enofazni porabnik :
Pk
Ik = U
kjer pomeni:
Pd
[W]
Pinst
[W]
η
fi
fo
fp
cos ϕ
Pk
[W]
Pn
[W]
Ib
[A]
[A]
Ik
U
[V]

nazivna moč
instalirana moč
izkoristek porabnika
faktor istočasnosti stikalnega bloka
faktor obremenitve porabnika
faktor prekrivanja
faktor moči
konična moč
konična navidezna moč
konična navidezni tok
konični tok
nazivna medfazna napetost

Na osnovi podatkov določimo za izbrani prerez trajni zdržni tok vodnika Iz. Pri izbiri prereza moramo
upoštevati še :
•
zaščito pred električnim udarom SIST EN 61140:2000 ( JUS N.B2.741 )
•
zaščito pred toplotnimi učinki SIST HD 384.4.42 S1:2000/A2:2000 ( JUS N.B2.742 )
•
zaščito pred nadtoki (SIST IEC 60364.4.43:2006 ( JUS N.B2.743 )
•
dopustne padce napetosti ( Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne
instalacije Ur.l. SFRJ 53/88, RS št. 83/2005)
•
mejne temperature priključkov opreme in spojev ( zgoraj navedeni pravilnik )
•
zunanje vplive ( SIST HD 384.4.42 S1:2000)
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Kontrola padca napetosti:
Izračun padca napetosti :
2 * I1
2 * I1 P1
*I
*
κ * S1 1 κ * S1 U
u1 =
=
U
U
u1
[%]
P1
[W]
I1
[A]
l1
[m]
S1
[ mm2]
LAMBDA κ
U
[V]

padec napetosti
priključna moč porabnika
tok porabnika
dolžina kabla
presek vodnika ()
prevodnost vodnika v kablu ( Cu...56 Sm/mm2 )
nazivna medfazna napetost

Skupni padec napetosti je:
u = ∑un < 5 %
Največji dovoljeni padec napetosti med napajalno točko el. inštalacije in kontrolirano točko znaša :
·
za tokokroge razsvetljave 5 %
·
za ostale tokokroge 8 %
Zaščita pred preobremenitvenim tokom
Kontrolo izvedemo v skladu z SIST IEC 60364.4.43:2006 Izpolniti je potrebno dva pogoja:
Ib < In < Iz
I2 <= 1.45*Iz , kjer je I2 = k*In
kjer pomeni :
Ib
Iz
I2

tok porabnika (A)
zdržni tok kabla, določen po zgornjem standardu (A)
tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave (A)

Zaščita pred kratkostičnim tokom
Zaščitna naprava mora po SIST IEC 60364.4.43:2006 ustrezati naslednjim zahtevam :
•
odklopna zmogljivost zaščitne naprave mora biti večja od pričakovanega kratkostičnega toka
•
kratkostični tok mora biti prekinjen v času, v katerem se vodniki segrejejo do dopustne
temperature
S
t = < ( k * I )2
t
S
I
k

[S]
trajanje kratkega stika
[ mm2] presek vodnika
[A]
efektivna vrednost toka kratkega stika
koeficient odvisen od konstrukcije vodnika

V sledečih tabelah, ki so rezultat izračunov , so uporabljene naslednje oznake in veličine :
η
izkoristek porabnika
fi
faktor istočasnosti stikalnega bloka
fo
faktor obremenitve porabnika
fp
faktor prekrivanja
[ kW ] konična moč stikalnega bloka
Pk
Pinst
[kW ] inštalirana stikalnega bloka
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Ib
Ik
Ik1
Ia
S
Szas
TINS
u1
l
tizk
Zs
I2
In
Iinst
Ik
u2

[A]
[ kA ]
[ kA ]
[ kA ]
[ mm2]
[ mm2]
[% ]
[m]
[s]
[Ω]
[A]
[A]
[A]
[ kA ]
[%]

tok porabnika
tok kratkega stika porabnika
tok kratkega stika s povratkom po zaščitnem vodniku
tok delovanja zaščite pri okvari
presek vodnika kabla
presek zaščitnega vodnika kabla
tip uporabljene instalacije po JUS N.B2.752
padec napetosti od stikalnega bloka do porabnika
dolžina kabla do porabnika
izklopilni čas pri nastopu okvarnega toka
skupna impedanca pri nastopu okvarnega toka
tok , ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave
nazivni tok zaščitne naprave
inštalirani tok stikalnega bloka
konični tok stikalnega bloka
padec napetosti od izvora do stikalnega bloka

DIMENZIJONIRANJE RAZVIDNO IZ SHEMO DI1.0
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1.13

Splošna razsvetljava

Razsvetljava se v objektu deli na:
• splošno razsvetljavo, ki predstavlja osnovno razsvetljavo prostorov in je napajana iz
javnega omrežja,
• varnostna razsvetljava - zasilna, ustrezno s standardom SIST EN 50172 in SIST EN 838
• zunanja razsvetljava.
Svetlobna tehnika in razpored svetilk mora biti izvedena z upoštevanjem namembnosti
posameznega prostora , hkrati naj bo usklajen z zahtevami arhitekture. Predvideni sistem
splošne in varnostne razsvetljave je zasnovan na ekonomični inštalaciji upravljanja in uporabe.
Tipi svetilk morajo biti usklajeni s tehnološkimi, funkcionalnimi in ambientalnimi zahtevami.
V prostorih z občasno različnimi zahtevami osvetlitve posameznih delovnih mest je priporočljivo
izvesti ročno krmiljenje osvetljenosti splošne razsvetljave ali lokalne razsvetljave, ali pa oboje z
namenom, da si vsak glede na vrsto dela lahko sproti prilagaja osvetlitev in da, obenem čim
manj moti druge.
Razsvetljava skupnih prostorov mora omogočati lokalno in daljinsko upravljanje ter priklop
krmilnikov za avtomatizacijo razsvetljave (za krmiljenje preko računalnika glede na jakost
zunanje svetlobe, za redukcijo razsvetljave ob izpadu glavnega napajanja, za vklope in izklope
in glede na druge zahteve).
Splošna razsvetljava in zasilna razsvetljava naj bosta vodeni s sodobnim distribuiranim
nadzornim sistemom, ki je povezljiv v centralni nadzorni sistem (CNS).
Osvetljenost posameznih prostorov je:
• Garderobe………………………………….
• Hodniki ………..………………………..
• Službeni prostori osebje………………….
• Prostori za zadrževanje osebja………….
• Kopalnica in toaletni prostori……………..
• Obratni prostori, stikališča………………..
• Skladišča, shrambe……………………….
• Nadzorni prostori, center vodenja……….

200lx
200lx
500lx
300lx
200lx
200lx
100lx
500lx

Priporočila in predpisi za kakovostno športno razsvetljave so bile določene v evropskem
standardu za športne razsvetljave, EN 12193. Določa minimalne zahteve osvetlitev za
posamezne športe in določa druge dejavnike razsvetljave, kot so barvne reprodukcije, omejitev
bleščanja in referenčna območji, ki se uporabljajo za opredelitev standardne zahteve.
Za pokritje vseh dejavnosti , so opredeljeni trije razredi osvetljenosti.
Razred I: tekmovanje na najvišji ravni, npr nacionalnih in mednarodnih tekem, ki na splošno
vključujejo velike gledalec zmogljivosti s potencialno dolge razdalje gledanja.
Razred II: Regionalni ali lokalni klub tekme, ki na splošno vključujejo srednje velikosti gledalec
zmogljivosti s srednje vidnim poljem.
Razred III: lokalne ali majhne tekme, ki običajno ne vključujejo gledalcev. Splošno usposabljanje
in rekreacija prišli tudi v tem razredu
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Po zahtevah investitorja osvetljenost večnamenske športne dvorane spada v razred I

Zaščita pred neposrednim dotikom je zagotovljena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
svetlobnih teles v ustrezna ohišja. Inštalacija se izvede z ustreznimi vodniki, v cevi položene v
beton, deloma podometno in po potrebi nadometno v PN ceveh.
Zaščita pred neposrednim dotikom je zagotovljena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo
svetlobnih teles v ustrezna ohišja. Inštalacija se izvede z vodnikom NYM-J, v cevi položeni v
beton, deloma podometno in po potrebi nadometno v PN ceveh.

WIN-13-012-06

PGD

16

Večnamenska športna dvorana

IZRAČUNI SPLOŠNE RAZSVETLJAVE:
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1.14

Varnostna razsvetljava - zasilna

Varnostna razsvetljava –zasilna omogoča orientacijo v prostoru v primeru izpada električne
energije. Namenjena je osvetljevanju in označevanju evakuacijskih poti in prostorov, kjer se
nahajajo pomembne električne omare in hidranti. Izdelana je v skladu z veljavnimi predpisi in
študijo požarne varnosti.
Za označitev poti in izhodov so predvidene varnostne svetilke s piktogrami v pripravnem spoju z
s centralno baterijo z 1 urno avtonomijo. Svetilke varnostne razsvetljave so označene s številko
tokokroga in zaporedno številko v tokokrogu.
Za minimalno osvetljenost evakuacijskih so predvidene svetilke varnostne razsvetljave, 1 urne
avtonomije v trajnem spoju. Svetilke so označene s številko tokokroga in zaporedno številko v
tokokrogu.
Varnostna razsvetljava se vklopi v primeru izpada električnega napajanja (v času 1 do 3
sekunde).. Evakuacijske poti v objektu morajo biti osvetljene, s svetilkami ki svetijo eno uro in
dosežejo osvetljenost 1 lx na višini 20 cm od tal. Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi
varnostne znake. Z varnostno razsvetljavo so osvetljeni hodniki, stopnišča in izhodi iz objekta.
Smeri izhodov se označi s piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji skladno z zahtevami
SIST 1013.
Za upravljanje zasilne razsvetljave v sklopu centralnega baterijskega napajanja je predviden
centralni nadzor, ki omogoča lokalno in daljinsko preverjanje avtonomije svetilk, diagnosticiranje
in izklop svetilk ob načrtovanem izpadu primarnega napajanja tekom dneva. Centralni baterijski
sitem mora biti narejen in montiran skladno z EN 50171, EN50172 in SIST EN 1838.
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IZRAČUNI VARNOSTNE RAZSVETLJAVE-ZASILNE:
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1.15

Zunanja razsvetljava

Predvidena je zunanja razsvetljava za osvetlitev zunanjega igrišča in dostopnih poti. Osvetlitev
se zagotovi s svetilkami nameščenimi na kandelabrih. Na objektu se namestijo zunanje svetilke
ob vhodih.
Predvidi se zunanja razsvetljava za osvetlitev površine, pred vhodom s stenskimi svetilkami
nameščenimi na fasadah objektov, talnimi svetilkami in svetlobnimi stebrički.
Zunanje svetilke morajo biti takšne, ki so dovolj mehansko zaščitene pred poškodbami in
ustrezne IP zaščite (IP45, IP65). Zunanja razsvetljava naj vklaplja izbirno – ročno, celonočno,
polnočno preko ure in foto senzorja.

1.16

Lokalna razsvetljava

Lokalna razsvetljava se izvede:
– osvetlitev delovnega pulta, mize itd.
– luč pri ogledalih ob umivalnikih (kopalnice, bolniške sobe),
– ambientalne svetilke v glavni avli, dnevnih prostorih itd.
stavbe.
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1.17

Ozemljitev in strelovodna inštalacija

Objekt je zaščiten pred udarom strele s strelovodno inštalacijo. Strelovod mora biti izveden tako,
da lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo, brez škodljivih posledic in da pri odvajanju
atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine.
Ozemljitvene vodnike je potrebno polagati v čim bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim zavojem
ter nepotrebnim prekinitvam. Največja dopustna sprememba smeri je 90°.
Strelovodno inštalacijo je potrebno izvesti skladno s Tehnično smernico – zaščita pred
delovanjem strele TSG-N-003:2009 določene na podlagi 5. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred
delovanjem strele. Stike na strelovodni inštalaciji je potrebno izvesti z varjenjem ali vijačenjem.
Vsa inštalacija mora biti dobro zaščitena pred korozijo, posebno pa še stiki in uvodi v zemljo ali
izvedena iz korozijsko odpornega materiala. Križanja z električnimi kabli je potrebno izvesti pod
pravim kotom in pri tem kabel ali ozemljilo uvleči v plastično cev 3 m levo in desno od mesta
križanja. Betonsko armaturo objekta je potrebno na dveh ali več mestih povezati z ozemljitvijo.
Po končani montaži strelovodne naprave je potrebno izvesti meritve. Če vgrajena ozemljitev ni
zadovoljiva, je potrebno izvesti dodatno ozemljitev v obliki krakov ali sond na mestih, kjer so
priključeni odvodi na ozemljilo.
Pregled strelovodne naprave je potrebno izvesti :
•
•
•

po končani montaži strelovodne naprave
po vsakem udaru strele v napeljavo ali objekt
v rednih periodičnih presledkih ( vsaka 4 leta )

O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene
z meritvami. Iz njega mora biti razvidno ali je strelovodna naprava brezhibna in kakšna
morebitna popravila so na njej potrebna.
Ocena tveganja pred udarom strele in določitev zaščitnega nivoja stavbe za zaščito pred
strelo
Vrednotenje rizikov
Odločitev o izbiri zaščitnega nivoja stavb za zaščito pred strelo poteka skladno s standardoma
SIST EN 62305-1in SIST EN 62305-2. Postopek vrednotenja rizikov in ovrednotenja stroškov
izvedbe zaščite poteka v naslednjem zaporedju:
‐ zbiranje podatkov o stavbi, ki jo je treba zaščititi,
‐ ugotovitev vseh vrst možne škode na objektu in oskrbovalnih povezavah,
‐ ocenjevanje rizika za vse vrste škode,
‐ ocenjevanje potrebe po zaščiti pred strelo s primerjavo posameznih rizikov s
tolerančnim rizikom RT,
‐ ovrednotenje stroškov izvedbe zaščite pred strelo glede na stroške brez zaščitnih
ukrepov (glej standard SIST EN 62305-2).
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Na podlagi izdelane ocene tveganja je bil izbran II zaščitni nivo.

Riziko
1. Riziko je vrednost povprečnih in verjetnih letnih izgub. Za vsako vrsto škode je za objekt
in oskrbovalne vode značilna vrednost.
2. Riziki, ki se ovrednotijo za objekt, so:
R1:
riziko izgube človeškega življenja,
R2:
riziko izgube javne oskrbe,
R3:
riziko izgube kulturne dediščine,
R4:
riziko izgube gospodarskih vrednosti,
Riziki, ovrednoteni za oskrbovane vode so:
R'2:
riziko izgube javne oskrbe (voda, elektrika),
R'4:
riziko izgube gospodarskih vrednosti (prekinitev delovanja).
3. Posamezni riziki se morajo ovrednotiti skladno z vzroki in vrstami škod ter vrstami izgub.
Posamezne skupine so naveden v standardih SIST EN 62305-1 in SIST EN 62305-2.

WIN-13-012-06

PGD

37

Večnamenska športna dvorana

Rizične komponente
Vsak riziko je vsota posameznih rizičnih komponent. Ob izračunu rizika se posamezne rizične
komponente seštevajo glede na vzroke in vrste škod ter vrste izgub:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

upoštevajoč udare neposredno v objekt,
upoštevajoč udare v bližini objekta,
upoštevajoč udar v oskrbovalne vode objekta,
upoštevajoč udar v bližino oskrbovalnih vodov objekta,
upoštevajoč udar v oskrbovalne vode,
upoštevajoč udar v bližino oskrbovalnih vodov,
Upoštevajoč udar v objekte s katerimi so oskrbovalni vodi povezani.

Vrednotenje rizičnih komponent
V obravnavo rizičnih komponent sodijo:
‐ sam objekt,
‐ napeljave v objektu,
‐ vsebina v objektu,
‐ osebe v objektu in tiste osebe, ki so oddaljene 3 m od zunanjih zidov objekta,
‐ okolica objekt,a ki je lahko ogrožena,
‐ povezovalni telekomunikacijski vodi s sosednjimi objekti,
‐ visokonapetostne transformatorske postaje z objekti,
‐ električni stikalni bloki in energetske povezave,
‐ električne in elektronske naprave (stikala, pretokovne zaščitne naprave, števci električne
energije, nadzorni sistemi, varnostni sistemi, itd).

Tolerančni riziko RT
1. Tolerančni riziko določa največjo vrednost sprejemljivega rizika ščitenega objekta.
2. Tolerančni riziko je za nekatere vrste izgub splošno ovrednoten in prikazan v Tabeli 3.
Tabela 3 – Tolerančni (še sprejemljiv) riziko RT
Vrsta izgube
Izguba človeškega življenja ali trajne poškodbe
Izguba oskrbovalnih
ljudem
Izguba kulturnih dobrin

sistemov,

RT/leto
10-5

namenjenih 10-3
10-3

Izvedba strelovodne inštalacije
Strelovodno inštalacijo izvedemo tako, da tvori zaprto kletko okrog varovanega objekta. To
kletko sestavljajo :
•
lovilci
•
odvodi
•
merilni in vezni stiki
•
zemljevodi
•
ozemljitev
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Lovilci
Na strehi objekta je predvidena zaščita z metodo mreže (slika 1) iz AL fi 10 mm. Nivo zaščite je
II in ta zahteva dimenzije mreže ≈ 10 x 10 m.
Lovilci potekajo po strehi in po kovinski obrobi. Lovilci so nameščeni po strehi, po metodi mreže.
Na delih objekta je potrebno postaviti lovilne palice ustreznih višin za zaščito ventilatorskih
izpustov. Lovilne palice so povezane med seboj in z ostalim strelovodnim sistemom. Z lovilnimi
palicami ščitimo dele objekta po metodi zaščitnega kota (slika 2).
Z lovilci so povezane kovinske mase na strehi, kot so ventilacijski jaški, drogovi anten, obrobe
dimnikov, kovinske ograje idr. Vodila dvigal, ki potekajo od vrha do tal zgradbe in druge
kovinske mase v strojnicah dvigal na strehi zgradbe so preko iskrišč povezane na lovilni vod
strelovoda.

- Metoda mreže
<M

<M
M -m aksim alna dim enzija
m reže
R-polm er kotaleče krogle
<M
Preglednica 1
Zaščitni nivo
I
II
III
IV

<M

<R

Izm ere m reže M (m )
5×5
10×10
15×15
20×20

Slika 1: Metoda lovilne mreže

- Metoda zaščitnega kota
Metoda zaščitnega kota je pogosto uporabljena metoda. V kombinaciji z metodo mreže lahko
zaščitimo večino objektov. Standard nam poda kot, pod katerim je ščiteni prostor. Kot je odvisen
od nivoja zaščite in višinske razlike med lovilnim sistemom in tlemi kot je prikazano na sliki 3.
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Slika 2: Metoda zaščitnega kota

Slika 3: Odvisnost zaščitnega kota od višinske
razlike in zaščitnega nivoja

Odvodi
Odvodi povezujejo vertikalne lovilce na strehi z merilnimi spoji. Odvodi so izvedeni po fasadi z
vodnikom AL fi 10mm (MS1-MS20). Nameščeni so na razdalji ≈ 10m (drugi nivo zaščite). Z
odvodi so povezane kovinske mase na fasadi - okvirji oken, vrat, kovinskih konstrukcij idr.
Merilni in vezni stiki
Merilni stiki služijo za kontrolo ozemljitve in povezavo med odvodom in zemljevodom. Vsi
merilni(MS1-MS20) in vezni stiki so nameščeni v tleh, na nivoju terena v kovinski omarici –
pohodna izvedba. Vse kovinske mase na fasadi morajo biti priključene na strelovodno inštalacijo
nad merilnimi stiki.
Zemljevodi
Zemljevodi povezujejo merilne stike z ozemljitvijo. Izvedeni so z ZnFe 25x4mm vodnikom, ki je
pod merilnim stikom položen v zemljo in povezan z temeljnim in tračnim ozemljilom.
Ozemljitev
Ozemljitev je izvedena z ozemljitvenim vodnikom ZnFe 25x4mm, položenim v temelje objekta in
v zemljo, kot obroč okrog objekta, na oddaljenosti 1m od zunanjih zidov in v globini 0,8 m.
Z ozemljitvijo je potrebno povezati vse kovinske mase v zemlji kot so cevovodi, zunanja
razsvetljava in ozemljitve sosednjih objektov itd.
Na ozemljitev je povezana tudi glavna zbiralka za izenačevanje potenciala, ter povezava do
spodnje etaže dvigala.

Določitev ozemljitvenega voda
Prerez ozemljitvenega voda:

S=
S
t
I
k

I ×t
k

prerez zaščitnega ali ozemljitvenega vodnika ( mm2 )
delovalni čas zaščitne naprave ( s )
efektivna vrednost toka zemeljskega stika ( A )
faktor odvisen od materiala in konstrukcije vodnika

Tabela - Sprejeti najmanjši prerezi ozemljitvenega voda
mehansko zaščiteni
Izolirani

po točki 3.1

neizolirani

25 mm2 Cu , 50 mm2 Fe
trak 100 mm2 Fe debeline min
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Določitev zaščitnega vodnika
Tabela 1 - Najmanjše mere in pogoji za ozemljila
material

jeklo , vroče
pocinkano , z
najmanjšo plastjo

vrsta ozemljila

Smin
(mm2)

trak
okrogli polni
profil

100

min
debelina
(mm)
3

78

φ 10

100

3

cinka 70 μm

cev
profilirani (L,U
ali
I profili )

posebni pogoji

pri sestavljenih
globinskih
ozemlj.
najmanj φ 20
mm
najmanj φ 25
mm
najmanjša
debelina
stene 2 mm

1) Baker se uporablja samo v posebnih primerih, na primer v agresivnih, korozivnih pogojih

Tabela 2 - Najmanjši prerezi zaščitnih vodnikov
prerez
faznega min.prerez
zaščitnega
vodnika S
vodnika
(mm2)
Sp (mm2)
S <= 10
S
S > 10
10
S <= 16
S
16 < S <= 35
16
S > 35
S/2

vrsta zemlje
močvirje
glina, ilovica, orna zemlja
vlažen pesek
beton
vlažen prod
suh pesek ali suhi prod
kamnita tla (skala)

WIN-13-012-06
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sistem IT z izklopom pri
pojavu prve okvare
ostali sistemi

ρ (Ωm)
30
100
200
400
500
1000
3000
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Izračun ozemljitve in preskočne razdalje
Ponikalna upornost tračnega ozemljila Rtr1
Za tračna ozemljila izračunamo ponikalno upornost ozemljila:

R tr1 = k ×

ρ

[Ω]

L

ponikalna upornost tračnega ozemljila [Ω]

Rtr1

specifična ohmska upornost zemlje [Ωm]
dolžina tračnega ozemljila ( m )

ρ
L

Ponikalna upornost tračnega (premega) ozemljila Rtr2
Določi se: na podlagi “Tehniški predpisi za strelovode” (UL SFRJ 13/68, UL RS 52/2000)

R tr 2 =

Rtr 2

ρ
L
H
d

⎛ L2 ⎞
ρ
1
⎟⎟ [Ω]
× × ln⎜⎜
2×Π L
⎝ H ×d ⎠
ponikalna upornost tračnega(premega) ozemljila [Ω]

specifična ohmska upornost zemlje [Ωm]
dolžina tračnega ozemljila ( m )
globina vkopa ( m )
premer vodnika ( m ) pri čemer je d = 1/2 širine traku, torej za trak širine 30mm enak,
d=0,015m.

Ponikalna upornost temeljnega ozemljila Rte
Pri izračunu ponikalne upornosti ozemljila upoštevamo po Dieter Vogt, “Komentar k VDE 100 in
VDE 190”, l 1979, celotno dolžino ozemljila :

R te =

ρ

[Ω]

Π×D
1

D = 1,57 × V 3 ( m )
V = a×b×l

Rte

ρ
V
D
a
b

(m )
3

ponikalna upornost temeljnega ozemljila [Ω]

specifična ohmska upornost temelja [Ωm]
volumen temeljev (m3)
računski premer ozemljila (m)
dolžina prve stranice temelja (m)
dolžina druge stranice temelja (m)
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l

dolžina temelja v katerem je položen valjanec (m)

Ponikalna upornost cevnega ozemljila Rc

Rc =

ρ

⎛ 4 × lc ⎞
× ln⎜
⎟
2 × Π × lc
⎝ dc ⎠

R cn =

Rc
nc

(Ω)

(Ω)

pri tem je:

Rc
Rcn

ponikalna upornost cevnega ozemljila [Ω]
skupna ponikalna upornost cevnega ozemljila (Ω)

ρ

specifična ohmska upornost temelja [Ωm]

nc
lc
dc

število cevnih ozemljil
dolžina cevnega ozemljila (m)
premer cevnega ozemljila (m)

Udarna ponikalna upornost Ru
Pri izračunu udarne ponikalne upornosti ozemljila upoštevamo le delovno dolžino ozemljila, ki
znaša največ 50 m, in specifično ohmsko upornost zemlje. Upoštevamo tudi, da poteka
ozemljitev od vsakega odvoda na dve strani in je torej delovna upornost paralelna upornost
obeh krakov ozemljilnega traku :

Ru = k ×
R 50 =

R 50
2

ρ

Π×D

[Ω]
[Ω]

- za temeljno ozemljilo l = 50m

⎛ L2 ⎞
ρ
1
⎟⎟
R 50 =
× × ln⎜⎜
2×Π L
⎝ H ×d ⎠

[Ω]

za tračno ozemljilo L = 50m

k- korekcijski faktor za izračun udarne vrednosti ponikalne upornosti ozemljila
dolžina ozemljila
l (m)
do 20
20 do 30
30 do 40
40 do 50

specifična upornost zemlje ρ (Ω)
50
100
150
200
2.0
1.0
*
*
3.0
1.5
1.0
*
4.0
2.0
1.3
1.0
5.0
2.5
1.7
1.3

>=250
*
*
*
1.0

* dolžina ne zadošča
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Pogoj za strelovodno inštalacijo je udarna ponikalna upornost manjša od 20 (Ω). Kadar je
specifična upornost tal večja od 250 (Ω), mora biti Ru < 0.08 * ρ .
pri tem je:

Ru
R50
Rte 50
Rtrp 50

udarna ponikalna upornost ozemljila (Ω)
skupna ponikalna upornost na dolžini 50 (m) (Ω)
ponikalna upornost temeljnega ozemljila na dolžini 50 (m) (Ω)
ponikalna upornost tračnega (premega) ozemljila na dolžini 50 (m) (Ω)

Ločilna razdalja med kovinskimi deli in strelovodno inštalacijo
Električna izolacija med lovilno mrežo, odvodi in kovinskimi deli se lahko v danih primerih
doseže z vzpostavitvijo ločilne razdalje med kovinskimi deli v objektu in strelovodno inštalacijo.
Ločilna razdalja mora biti večja kot varnostna razdalja s in sicer:

s = ki
ki
kc
km
l

kc
l
km

koeficient odvisen od izbrane vrste strelovodne inštalacije (glej tabelo 1)
koeficient odvisen od toka strele, ki teče po odvodu (glej tabelo 2)
koeficient odvisen od električnega izolacijskega materiala (glej tabelo 3)

dolžina vodnika strelovodne inštalacije na katerem je ločilno razdaljo treba vzpostaviti do
najbližje točke
izenačitve potencialov
Tabela 1
Vrsta
inštalacije

strelovodne

I
II
III in IV
Tabela 2
Število odvodov n
1
2
4 ali več
Tabela 3
Material
zrak
beton, opeka

ki
0,08
0,06
0,04

kc
1
1….0,5
1….1/n

km
1
0,5

V primeru vključevanja vodov ali zunanjih prevodnih delov v objektu je treba zagotoviti direktno
izenačitev potencialov ali povezavo preko prenapetostne zaščite.
Rezultat:
l = 9m
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s v zidu : 0,60m
s v zraku : 0,30m
V primeru, da so kovinske mase oddaljene manj kot “s” (v zidu 60cm oz. v zraku 30cm) od
strelovodne inštalacije, jih je potrebno povezati na le-to.
Izračun ozemljitvene upornosti
1. tračno ozemljilo

ρ = 250 (Ωm)
k =1
L1 = 10m
L2 = 8m

L3 = 15m

Rtr1 = 25 Ω
Rtr 2 = 31,25 Ω
Rtr 3 = 16,7 Ω

Skupna tračna upornost: Rtrs = 0.123 Ω

2. tračno ozemljilo (premo)

ρ = 250 (Ωm)
L = 196 m
H = 0.8 m
d = 0.015 m
Skupna tračna prema upornost: Rtrp = 3.029 Ω
3. temeljno ozemljilo

ρ = 400 (Ωm)
a=1m
b = 0.5 m
l = 566 m
V = 283 m3
D = 10.3 m
Skupna temeljna upornost: Rte = 12.359 Ω
Skupna upornost celotnega ozemljila je:

1
1
1
1
=
+
+
= 7.985Ω
R Rtrs Rtrp Rte
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Rsk = 0.125 Ω < 10 Ω

Iz izračunanega je razvidno, da ozemljitev zadostuje!

Vsa ozemljila na področju objekta se morajo povezati med seboj, da se doseže čim manjša
ponikalna upornost ozemljila.
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INŠTALACIJE ŠIBKEGA TOKA

1.18

Strukturirani sistem ožičenja IKS

Telefonska in računalniška inštalacija
Lokacije in število opreme, RJ45 vtičnic in komunikacijskih vozlišč je prikazano v priloženih
tlorisih za komunikacijo. V novo komunikacijsko vozlišče je potrebno prenesti obstoječo
telefonsko centralo iz obstoječega objekta in zagotoviti povezave do obstoječih telefonskih linij.
Od novega računalniškega vozlišča je potrebno zagotoviti optične povezave do obstoječih
računalniških vozlišč.
Telefonska in računalniška inštalacija se zaključuje v rack omarah, izvedena po sistemu
strukturiranega kabelskega ožičenja. Predmet projekta je IKS inštalacija oz. pasivna oprema.
Aktivna oprema ni predmet tega projekta.
Interni priključki za telefone in računalnike so opremljeni z vtičnico RJ45. Povezava med
vtičnicami in »patch panelom« se izvede z FTP kablom cat.6A. Povezovalni kabli so FTP cat.6A.
Razvod IKS je prikazan v blok shemi razvoda IKS1.0
Za IT komunikacijsko vozlišče in serversko opremo so predvidene komunikacijske omare HE42
globine 800mm.
Horizontalni etažni razvod se izvede nad spuščenim stropom s kabli položenimi na kabelske
police in podometno v gibljivi inštalacijski cevi do parapetnega kanala oziroma talnega kanala,
po katerem teče razvod do posamezne vtičnice (zaščitene s protiprašnim pokrovčkom.
Izvajalec del oz. dobavitelj opreme za telefonsko in računalniško inštalacijo mora pridobiti
veljavne ateste za tiste proizvode univerzalnega ožičenja, ki so predvideni za telefonijo in
lokalno računalniško mrežo LAN (vtičnice RJ45, FTP kabli, optični kabli, patch paneli, …).

1.19

SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA

Sistem tehničnega varovanja se predvidi skladno s prejetimi zahtevami vodstva
VEČNAMENESKE ŠPORTNE DVORANE:
•
•

javljanje vloma,
sistem javljanja požara.

Novo predvidene naprave za tehnično varovanje morajo omogočati povezavo z obstoječimi
sistemi.
Sistemi naj bo odprtega tipa, z možnostjo kasnejše postopne nadgraditve oziroma razširitve
Vodenje vseh informacij o stanju v sistemu se izvede na enotno lokacijo v sistemskem prostoru.
Del informacij se vodi na lokacijo nadzornega mesta
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1.20

Javljanje vloma

Koncept sistema varovanja temelji na protivlomni centrali, montirani v glavnem komunikacijskem
prostoru v kleti, v katero se vodijo vse informacije o stanju sistema.
Sistem je zasnovan tako, da omogoča postopno nadgradnjo oz. dopolnitev.
Vsi elementi sistema, kot so infrardeči senzorji, detektorji razbitja stekla, magnetna stikala in
ostali so vezani na alarmno centralo. Sistem omogoča, da ima vsak javljalnik, s tem tudi vsak
prostor, svojo adreso (ime).
Alarmni signali se na centrali zelo precizno identificirajo z imenom in številko senzorja.
Osnova vsakega alarmnega sistema je alarmna centrala. Njen vklop je mogoč preko šifratorja
(tipkovnice).
Vstop v varovane prostore je mogoč iz dveh vhodov - vsak ima lahko svojo tipkovnico in lahko
tudi svojo šifro. Centrala ima lastno napajanje, tako da alarmni sistem deluje tudi pri izpadih
električnega omrežja. Centrala ima tudi modemski pozivnik, preko katerega, ob sprožitvi
alarma, pokliče dežurni center varnostne službe .
Centrala oz sistemska soba je varovana s senzorjem, ki je v tako imenovani odloženi coni. Ob
vstopu in izstopu iz varovanega objekta ima uporabnik določen čas 30 sekund, v katerem mora
vtipkati šifro za izklop sistema ali ob vklopu zapustiti prostor, nasprotnem primeru se vklopi
alarm.
V primeru alarma centrala signalizira, v kateri coni je prišlo do alarma. Javljanje vloma
zagotavljajo različne naprave odvisno od dogodkov, ki jih ocenjujemo za nevarne. Javljanje
gibanja (vloma) izven delovnega časa se izvede z različnimi javljalniki in se jih logično namesti
na mestih, kjer najhitreje zazna gibanje človeka .
S temi javljalnimi elementi je zagotovljeno optimalno javljanje vloma, ter prenos signala
dogodka na sprejemni center.
Komponente sistema (senzorji, centrala, šifrator in sirena) so med seboj povezane s kablom.
Kabel je na vidnih mestih položen v estetske kabelske kanale. Ob prekinitvi kabla se v trenutku
vklopi alarm, saj morajo biti vse linije proti sabotažno varovane.
Tipkovnica oz šifrator služi za vklop ali izklop alarmnega sistema. Ena centrala ima lahko več
šifratorjev (v primeru, če obstaja več vhodov). Pri vseh se lahko s sistemom rokuje z istimi
šiframi ali pa ima vsak šifrator v alarmnem sistemu svoje šifre.
Javljalniki so zelo pomembni elementi alarmnega sistema, saj je prav od njih, v največji meri,
odvisna zanesljivost delovanja celotnega sistema. Danes se v svetu največ uporabljajo naslednji
:
• infrardeči javljalnik: spremeni stanje ob nastanku spremembe toplotnega polja v
prostoru - prihod telesa toplejšega od okolice. Področje delovanja mu lahko
nastavljamo s pomočjo zamenljive leče. S tem lahko dosežemo različne domete
delovanja ali posebne efekte varovanja (t.i. zavese).
• mikrovalovni: javljalnik spremeni stanje ob fizičnem premikanju predmetov ali oseb v
varovanem prostoru.
• kombinirani javljalnik: infrardeči - mikrovalovni; spremeni stanje, ko sta hkrati
izpolnjena dva pogoja značilna za delovanje prvih dveh opisanih senzorjev. S tem se
izognemo lažnim alarmom v primeru premikanja zaves ali nezaprtih vrat ali pa zaradi
vklopa termoakumulacijske peči (če prostor varujemo z infrardečim senzorjem) ter
prepiha.
• svetlobne in infrardeče zapore: javljalnik spremeni stanje, ko se prekine vidna linija med
oddajnikom in sprejemnikom.
• javljalniki za varovanje ograj
• kabelske senzorje. Slednje lahko položimo tudi pod travnato rušo in dobimo tako tudi na
strelo neobčutljive sisteme.
• javljalniki loma stekla - javljalnik spremeni stanje ob povečanih vibracijah ali pa ob
značilnem zvoku ob lomu stekla - mikrofonski javljalnik loma stekla.
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•
•

1.21

magnetni kontakti - vgrajujejo se na vrata in okna. Ob razklenitvi javljalniškega para
(magnet - reed rele pride do spremembe stanja javljalnika.
stikala za namerni vklop alarma - uporabljamo jih v primerih, kjer obstaja možnost
fizičnega napada. Primerna so v objektih, kjer se dela z denarjem (banke, menjalnice,
zlatarne, blagajne). Lahko so ročne ali nožne izvedbe ali pa tudi daljinska brezžična
stikala. S primernim programom v alarmni centrali lahko ta stikala sprožijo tihi ali glasni
alarm, lahko pa tudi začetek snemanja...

Sistem avtomatskega javljanja požara (AJP)

Splošne zahteve
Po objektu se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (AJP), ki se bo z instalacijo
navezoval na požarno centralo. Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja požara
mora biti skladno z zahtevami v požarnem elaboratu. V objektu se predvidi ustrezno ožičenje
sistemov aktivne požarne zaščite, s katerimi se omogoča delovanje posameznega sistema v
primeru požara, če je to zahtevano. Predvidena je vgradnja interaktivnega adresabilnega
sistema avtomatskega javljanja požara zasnovanega na sistemu popolne zaščite objekta.
Gostota javljalnikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema.
Vgradnja javljalnikov požara v sanitarijah ni potrebna.
Zahteve za javljalne cone
Objekt je razdeljen na več javljalnih con (področja v nadzorovanem objektu), ki jih nadzoruje
eden ali več javljalnikov. Požarna centrala prikaže nastanek požara v določeni coni z vklopom
opozorilne lučke za posamezno cono ali z izpisom na prikazovalniku. Norma EN 54/14, ki
navajajo naslednje omejitve za določitev con:
- tlorisna površina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m2,
- cona naj zajema samo eno etažo, izjemoma se lahko razširi na več etaž, če gre za
stopnišče, jašek, dvigala in podobne prostore ali če je celotna tlorisna površina objekta
manjša od 300 m3.
Vgrajevanje avtomatskih javljalnikov
Posamezni avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno površino (področje pokrivanja).
Potrebno je upoštevati posebnosti prostora, ventilacije, višino in konfiguracijo stropa, vpliv
različnih motilnih signalov, upoštevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in
vzdrževanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti
nameščeni v zgornjih 5% višine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je strop
nagnjen, se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje v tabeli poveča za 1 %. Če prezračevanje
prostora preseže 4-kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti še dodatne javljalnike.
Javljalnik ne sme biti nameščen v toku svežega vstopnega zraka. Če je dovod zraka skozi
perforiran strop, mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperforiran. Če je javljalnik
nameščen manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s, je
potrebno še posebej upoštevati vpliv toka zraka.
Ročnih javljalniki požara
Sistem avtomatskega javljanja požara bo dopolnjen tudi z ročnimi javljalniki požara, ki bodo
nameščeni po objektu. Ročni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do
javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljša od 30 m. Ročni javljalniki so predvideni ob
izhodih iz objekta in na sečiščih evakuacijskih poti, priporočena višina montaže je med 1,2 m in
1,5 m. Predlog za razmestitev ročnih javljalnikov je razviden iz grafičnih prilog.
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Avtomatski javljalniki požara in dima
Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani (temperatura / optični dimni) in morajo imeti
možnost nastavljanja stopenj občutljivosti posameznega senzorja glede na pričakovano vrsto
požara. En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno površino – področje pokrivanja
(skladno z EN 54/14 oziroma DIN VDE 0833). Pri tem se naj upoštevajo posebnosti prostora,
ventilacija, višina in konfiguracije stropa, vpliv različnih motilnih signalov, dostopnost za
servisiranje in vzdrževanje. Če ni posebnih določil v standardu, se upoštevajo priporočila
proizvajalca (vodniki linij požarnega javljanja morajo biti položeni v enem kosu od javljalca do
javljalca. Prepovedano je podaljšanje ali vejanje vodnikov v instalacijskih dozah. Kjer so
predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih linij, mora to biti tipska omarica fiksno pritrjena
na zid in opremljena z telefonsko regleto, na kateri se linije priključujejo. Omarica mora biti
označena z rdečo barvo).
Požarna centrala
Požarna centrala je nameščena v nadzorni sobi in ima oddaljeni tablo ob vhodu . S tem je
omogočen enostaven dostop ob alarmu in s pomočjo prikaza na požarni centrali hitro ugotoviti
mesto požara in spremljati potek požara. Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prostora,
ki omogoča normalno ravnanje s centralo ter branje napisov na njej.
Napajanje:
V primeru požara v in na objektu je velika verjetnost, da bo izpadlo omrežno napajanje. Do
požara lahko pride tudi takrat, ko je omrežno napajanje prekinjeno. Iz obeh razlogov se predvidi
obvezno rezervno napajanje za vsak požarni sistem. Rezervno napajanje morajo zagotavljati
akumulatorji, ki skladno z zahtevami standarda EN 54/14 oziroma DIN VDE 0833 zahteva
avtonomijo rezervnega napajanja 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega časa pa še 0,5
ure v alarmnem stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.
Centrala zaznava:
aktiviranje preko ročnih javljalnikov,
aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov.
Centrala krmili:.
-

signal o požaru prenese do stalne dežurne službe investitorja ali družbe registrirane za
požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4),
sproži sistem za alarmiranje, ki obiskovalce in zaposlene preko naprav za alarmiranje
(zvočne in svetlobne sirene) obvesti, da je v objektu prišlo do požara
odpre odprtine za odvod dima in toplote

Krmiljenje loput in požarnih vrat po požarnih sektorjih
Celoten objekt je razdeljen na požarne sektorje, med katerimi so ustrezni gradbeni elementi oz.
požarna vrata. Osnovni namen ločitve v požarne sektorje in požarne celice je, da se za določen
čas prepreči prenos požara iz enega dela objekta (prostor) v drugega, oz. da ostanejo glavne
vertikalne evakuacijske poti (stopnišča) za določen čas prehodna za evakuacijo ljudi in gasilce.
Prav tako požarna ločitev predstavlja zaščito, da je prenos požara za določen čas omejen v
posebej pomembne prostore.
Skladno z organizacijo požarnih sektorjev, je organizirano tudi javljanje požara. To pomeni, da je
vsak požarni sektor v smislu javljanja požara celota zase, z ustrezno akustično/optično
signalizacijo in krmiljenjem požarnih loput, izklopom prezračevanja, krmiljenjem požarnih loput in
dvigal ter požarnih vrat, ki v primeru požarnega alarma iz skupine javljalnikov v požarnem
sektorju požarni sektor izolirajo (zaprejo požarna vrata), po preteku časa, ki ga odgovorna
oseba potrebuje za obdelavo dogodka. Na intervencijsko mesto službe varovanja signal
požarnega alarma gre takoj ob sprožitvi. Prenos signala požara na profesionalno gasilsko
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službo je zakasnjen za čas, ki je potreben odgovorni osebi, da odide na mesto domnevnega
požara in ugotovi dejansko stanje. Če se v tem časovnem intervalu sistem ne vzpostavi na
prvotno stanje (resetira), se izvrši prenos alarma na profesionalne varnostne službe. Ta način
organizacije je nujen, posebej če upoštevamo naravo objekta. Izjema so ročni javljalniki požara
v najbolj dragocenih delih objekta. Zato imajo ročni javljalniki prioriteto in ta alarm gre TAKOJ na
gasilce kot tudi sproža vsa potrebna krmiljenja brez zakasnitve.

1.22

Avtomatizacija zgradbe, nadzorni sistem in energetski monitoring
Avtomatizacija zgradbe (building automation)
Nadzorni sistem

Predvidi naj se osnovni centralni nadzorni sistem, ki se realizira preko strežnika in delovnih
postaj, na katerih bo instalirana programska aplikacija (strežnik in odjemalec). Omenjena
aplikacija naj deluje v TCP/IP arhitekturi, kar omogoča instalacijo operaterskih aplikacij
(odjemalec) na poljubnem računalniku, ki je opremljen z WEB brskalnikom. Sistem naj bo podprt
s sodobnimi in standardnimi komunikacijskimi protokoli (OPC; OPC UA, Modbus, SNMP).

Sistem energetskega monitoringa
Namen nadzora nad energetsko učinkovitostjo objektov je zagotoviti prikaz in evidentiranje
energetske porabe (za spremljanje el.porabe je predviden prostor v stikalnih blokih za montažo
odštevalnih števcev) in posledično omogočiti uporabniku, da optimizira sisteme, naprave ali
delovne procese osebja oziroma zaposlenih.
Energetski monitoring objekta obsega:
• Tipanje temperature in vlage po prostorih s ciljem omejiti ogrevanje/hlajenje preko
predpisanih mej ter zagotavljanje in dokazovanje primernih delovnih pogojev za osebje
in paciente. Podatki se beležijo v arhiv.
• Nadzor nad odprtostjo oken in vrat na obodu objekta, kjer je iz energetskega stališča
nedopustno daljše odpiranje oken in vrat zaradi ekstremne izgube energije v ogrevalni ali
hladilni sezoni. Za prezračevanje je predviden prezračevalni sistem z rekuperacijo
toplotne energije. V primeru, da se dovoli odpiranje oken in vrat, prezračevalni sistem
izgubi funkcijo in je nepotrebna investicija.
Pridobljene informacije odprtosti zunanjih oken in vrat služijo energetskem monitoringu v
smislu ocenjevanja izgub zaradi malomarnega predolgega odpiranja zunanjih odprtin,
kot tudi sami varnosti objekta.
• Nadzor strojnih in električnih naprav, kot je : ogrevanje, hlajenje, diesel el. agregat, UPS,
ter varnostni sistemi s ciljem hitrega javljanja napak in hitrega ukrepanja, da ne pride do
daljših izpadov.

Tehnične zahteve in karakteristike opreme za automatizacijo zgradbe
Krmilniki morajo biti modularni, narejeni izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora
predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Povezovanja procesorskih in razširitvenih
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modulov preko veznih plošč ali rack enot, niso dovoljena. Dolžina interne povezave med
procesorsko enoto in razširitvenim modulom mora omogočati povezavo do 100m brez omejitve
števila vej, ter maksimalno dolžine veje do vsaj 300m. Za razširitveni modul velja, da mora biti
samostojen, imeti mora možnost ločenega napajanja od procesne enote. Krmilnik mora biti
prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3.
Glavno napajanje krmilnika in njegovih razširitvenih modulov, mora biti izvedeno z ločenim,
24Vdc univerzalnim napajalnikom.
Krmilniki
Procesorska enota, ki jo štejemo kot prosto-programabilni krmilnik (PLC) mora vsebovati in
ustrezati sledečemu:
¾ Procesni del:
o 24MHz CPU,
o 64K delovnega pomnilnika (ram),
o 64K spominske enote (flash),
o Spominski del ne sme biti podprt z baterijo,
o RTC realni časovnik,
o HSC hitri števec
o 24Vdc napajanje procesorskega modula,
¾ Komunikacijski del:
o Dva RS232 prosto-programabilna komunikacijska vmesnika, s podporo
komunikacijskim protokolom:
 Modbus RTU Master
 Modbus RTU Slave
 Modbus ASCII Master
 Modbus ASCII Slave
 J-BUS
o Ethernet komunikacijski vmesnik s podporo protokolom:
 TCP, UDP, DHCP, ICMP, IGMP, IPv4, ARP, MAC; 4 independent sockets
simultaneously; 16Kb memory buffer; fully comply with IEEE 802.3/IEEE
802.3u 10Base-T/100Base-TX; MDI/MDI-X auto>br /> crossover function
(Auto-MDI); full-duplex or half-duplex operation.
 ModBus TCP/IP
 A-BUS TCP/IP (zahtevan protokol za komunikacijo med PLC-OPCSCADA)
o Interna (med moduli) komunikacija:
 CAN-BUS
¾ Signalizacijski del:
o Digitalni vhodi 24Vdc, opto-izolirani (Možnost vezave PNP in NPN)
o Digitalni izhodi vsaj.5A/250V AC ali 5A/30V DC.
o Analogni vhodi 0..10V or 0(4)..20 mA z izbiro preko dip stikala
o Analogni izhodi 0..10V
Razširitvene enote krmilnikov
Posamezni razširitveni moduli morajo biti produkt istega proizvajalca kot njihove krmilno
procesne enote ter biti del proizvajalčeve standardne ponudbe, ki mora ponujati sledečo
podporo:
¾ Komunikacijski protokoli:
o Pretvornik iz RS232 na 485
o DALI/DSI
o EnOcean
o MP-BUS
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o A-BUS RS232/485
¾ Signalizacija:
o Digitalni vhodi 24Vdc, opto-izolirani (Možnost vezave PNP in NPN),
o Digitalni izhodi tranzistorski 1A/30Vdc,
o Analogni vhodi
 Napetostni 0-10Vdc z 13 bitno ločljivostjo in 0,1% natančnostjo,
 Tokovni 0-20mA z 13 bitno ločljivostjo in 0,1% natančnostjo,
o Analogni izhodi 0-10Vdc
SCADA nadzorni program
Zaradi zahtevnosti objekta in kompleksnosti sistema nadzora in upravljanja kot celote je
potrebno zagotoviti hiter in zanesljiv prenos informacij od aktivnega elementa sistema do
nadzornega sistema, kjer je informacija na voljo operaterju. S pravilno manipulacijo informacij
dosežemo maksimalni učinek, ki se kaže predvsem na zanesljivosti, produktivnosti in nižjih
stroških vzdrževanja in upravljanja sistema. Projekt naj upošteva najnovejše razpoložljive
tehnologije, skladne z zahtevami za CNS. SCADA aplikacija mora vsebovati spodaj naštete
zahteve in karakteristike:
¾ Tehnične zmogljivosti:
o 64 bitna tehnologija
o Aplikacija mora za delovanje uporabiti celoten procesor
o SNMP protokol
o OPC DA, OPC A/E, OPC HDA
o OPC Server support
o OPC Tunneling
o Web (thin client)
o 3D grafika (tudi v internetnem brskalniku)
o HTML 5.0
o Web development (intern. razvoj)
o Built-in diagnostic
¾ Moduli:
o Alarm SYSMD
o Data SYSMD (SQL, ORACLE, ACCESS)
o Graph SYSMD
o Scheudle SYSMD
o Script SYSMD (VBA 6.4, VB script)
o Trend SYSMD
¾ Splošne zahteve
o Dobavi naj se licenca z neomejenim številom točk in z minimalno 500 točk
prikaza.
o Licenca naj se dobavi v obliki fizičnega (USB) ključa.
o Baza podatkov naj se deli po posameznih sistemih.
Komunikacijske povezave
Za osnovno hrbtenično komunikacijo bo zgrajeno samostojno TCP/IP . S tem je zagotovljena
visoka podatkovna prepustnost med krmilnim in nadzornim nivojem. Omrežje od
komunikacijskih vozlišča do posameznih naprav vključenih v CNS bo izvedena z bakrenimi
Ethernet povezavami in vso potrebno dodatno aktivno opremo. Predvideno je ločeno omrežje,
namenjeno samo potrebam komunikacije vseh naprav sistema CNS. V komunikacijska vozlišča
se vgradijo industrijska stikala, kompatibilna z obstoječo IT platformo, ki so povezana med seboj
in tako tvorijo v eni smeri zanesljivo in zmogljivo hrbtenično povezavo, v drugi smeri pa Ethernet
TCP/IP povezavo do krmilnega nivoja.
o Investitor izvajalcu zagotovi:
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o ustrezno okolje za delovanje strojne opreme (UPS, hlajenje,…).
o rack omaro v strežniškem (serverskem) prostoru.
¾ Izvajalec zagotovi:
o Vso programsko opremo, ki je potrebna za delovanje komunikacijskega omrežja
CNKS sistema (aplikacije, ustrezno relacijsko bazo, itd…) in poskrbi za njeno
optimalno delovanje,
o V skladu s pogodbenimi določili vzdržuje vso opremo CNKS sistema in nudi
tehnično podporo,
o namesti in konfigurira mehanizme, ki so potrebni za izdelavo varnostnih kopij
podatkov (npr. export baze, ipd.)
Sistemi nadzora in upravljanja
Centralni Nadzorno Krmilni Sistem mora biti odprt za povezavo in integracijo drugih sistemov
Načrtovano je da se bodo v tem projektu ali v bodoče na CNKS povezali naslednji sistemi, npr:
¾ Razsvetljava
¾ okenski kontakti, kjer so montirani
¾ klimatske naprave
¾ hladilne naprave
¾ toplotna postaja
¾ hladilna postaja
¾ nadzor elektroenergetskega razvoda
Razsvetljava
Razsvetljava se krmili na dva načina. Pri prvem, ki obsega razsvetljevanje stopnišč, hodnikov,
garaže in zunanje razsvetljave, je uporabljen direktni način krmiljenja. To pomeni, da krmilnik
preko relejev direktno vklaplja razsvetljavo bodisi po urniku ali preko podatkov na vhodnem
modulu. Pri tovrstni vezavi je potrebno upoštevati, da se zagotovi minimalna svetilnost prostorov
v primeru izpada oziroma okvare plc krmilnika. To dosežemo tako, da posamezne veje veže
NC, krmilnik pa za izklop uporabi obratno logiko. Za upravljanje razsvetljave je potrebno
zagotoviti urniški režim v povezavi z digitalnim senzorjem zunanje svetlobe.
Pri drugem načinu upravljanja razsvetljave so v uporabi pulzni kontaktorji. Ti delujejo neodvisno
od krmilnega sistema, mu pa ob vsaki spremembi pošljejo na digitalni vhod podatek o zadnjem
stanju. Krmilnik naje vpliva enako kot tipke v objektu, saj je v povezavi z njimi enakovreden.

Klimati
Klimati lahko s krmilnikom centralno nadzornega sistema komunicirajo po ethernet povezavi s
protokolom Modbus TCP/IP.
Toplotna postaja
Za komunikacijo med toplotno postajo in CNS je dovoljen protokol Modbus TCP/IP.
Prezračevanje sanitarij
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Prezračevanje sanitarij poteka preko krmilnika s pomočjo digitalnih izhodov. Delovanje
prezračevanja se upravlja preko urnika oziroma preko scada aplikacije.
Ogrevanje odtokov
Ogrevanje odtokov se krmili v povezavi z zunanjim senzorjem temperature. Senzor mora biti
povezan na krmilnik po internem komunikacijskem vodilu. Krmiljene ogrevanja odtokov poteka z
digitalnimi izhodi krmilnika.
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