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4.2

KAZALO VSEBINE NAČRTA
NN priključka št. WIN-13-012-06/NN

4.1

Naslovna stran

4.2

Kazalo vsebine načrta

4.3

Izjava odgovornega projektanta načrta

4.4.

Tehnično poročilo

4.5.

1.

Tehnični opis

2.

Projektantski popis s predizmerami
Risbe
M1.0
E1.0
E2.0
E3.0
E4.0
E5.0

Shema kabelske kanalizacije
Blok shema razdelilne omare E-PMO
Shema priključka merilnega števca
Izgled razdelilne omare E-PMO
Kabelska kanalizacija
Približevanje in križanje el.kablov z drugimi komunalnimi vodi

S1.0

SITUACIJA
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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 NN priključka 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.

WIN-13-012-06/NN

Boštjan Vindšnurer, univ.dipl.inž.el.

..............................................................

……………………………….…………………

(št. načrta)

(ime in priimek, strokovna izobrazba)

Ljubljana,
………………….………………..

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

(kraj in datum)

WIN-13-012-06/NN

PGD/PZI

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:

4/2

Načrt NN priključka

Objekt:

Večnamenska športna dvorana

Vrsta projektne dokumentacije

PGD/PZI
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja/
Projekt za izvedbo

Številka načrta:

WIN-13-012-06/NN

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 - NN

4.4

TEHNIČNO POROČILO

4.4.1 Splošno
Pri izdelavi tega načrta električnih inštalacij in električne opreme so bili upoštevani naslednji projektni
pogoji:
Projektni pogoji: ELEKTRO LJUBLJANA.,
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V kraju Stari trg pri Ložu, na parceli št.:191/5, se bo zgradila večnamenska športna dvorana. Novozgrajeni
objekt bo potrebno ustrezno komunalno opremiti. Za napajanje z električno energijo za nov objekt bo
potrebno urediti tudi ustrezno elektroenergetsko infrastrukturo, katera je tudi predmet tega načrta. Trasa je
razvidna iz risbe S1.0.

4.4.2 Osnovni podatki
- Naziv objekta:

večnamenska športna dvorana, Stari trg pri Ložu

- Lokacija objekta:

Stari trg pri Ložu

- Nazivna napetost objekta:

400/230 V

- Tip NN omrežja:

podzemno

- Začetna priklopna točka:

v transformatorski postaji STARI TRG-BLOKI

- Število odjemnih mest:

1 novo + 2 obstoječa

- Skupna priključna moč objekta:

110 kW novo + 62kW obstoječe

- Celotna dolžina glavne trase:

125m

- Tip kablai:

NAY2Y-J 4x240+2.5 mm2

- Tip in število E-PMO-jev:

1 x VGRADNA PMO5 – zamenjava obstoječe

- Tip kabelske kanalizacije:

STIGMAFLEX cev 1x160 mm

- Zaščita kabelske kanalizacije:

polaganje cevi na peščeno blazino

- Tip in število jaškov:

obstoječi

- Izvedba ozemljitve:

s polaganjem pocinkanega valjanca
FeZn 25x4 mm in montažo
prenapetostnih odvodnikov PROTEC 2BS

WIN-13-012-06-NN
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4.4.3 Delo pri gradnji električnega omrežja
Zavarovanje gradbišča
Naj se opravlja v skladu s pravilnikom o varstvu pri gradbenem delu. Po končanju grobih
gradbenih del je potrebno odstraniti vse predmete, ki bi ovirali svobodno gibanje delavcev.
Zavarovanje delavcev pri delu
Delavci morajo biti opremljeni z odgovarjajočim orodjem in priborom za neovirano in varno
delo.
Prav tako morajo biti delavci opremljeni z odgovarjajočo osebno varovalno opremo v skladu s
Pravilnikom o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o osebni varstveni opremi .
Zavarovanje delovnega mesta
Vsa dela se morajo opraviti v breznapetostnem stanju. Pred pričetkom del na obstoječem omrežju
je treba tiste odcepe, na katerih se opravlja delo, izklopiti in ozemljiti.
Posebno je treba paziti na povratno napetost. Na odklopnih mestih je treba postaviti opozorilne
napisne ploščice.
Transformatorsko postajo ali kabelsko omarico je potrebno zakleniti ali pa pustiti dežurnega
delavca, da onemogoči vklop. Po končanju del je potrebno prvo vstaviti varovalne vložke, nato
vklopiti glavno stikalo ter odstraniti napisne opozorilne ploščice.
Preizkušanje omrežja
Omrežje naj se preizkusi na odcepih po projektu. Preizkušanje naj se izvrši z vklopom vseh stikal
in vizuelnim pregledom delovanja le teh. Nato je potrebno tokokroge preizkusiti z indikatorjem
faz za ugotovitev pravilnega spoja. Z instrumentom za merjenje upornosti je treba izmeriti
prehodno zemeljsko upornost in izolacijsko trdnost izolacije. O meritvah je potrebno napraviti
zapisnik.
Obratovanje omrežja
a) Omrežje mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
b) Vsi elementi omrežja morajo biti izvedeni tako, da ni možen dotik delov
pod napetostjo.
c) Tokokrogi morajo biti varovani z varovalnimi vložki, omogočajo sigurno zaščito
pred previsoko napetostjo dotika.
d) Transformatorska postaja in kabelske omarice morajo biti opremljene z vrati, ki se zaklepajo
tako, da ni možen dostop nepooblaščenim osebam do opreme v TP oziroma kabelski omarici.
e) Odcepi v transformatorski postaji in kabelski omarici morajo biti označeni z napisi, ki
nedvoumno označujejo kam vodi določen odcep. Vsaka TP in kabelska omarica mora imeti na
notranji strani nameščeno enopolno shemo.
f) Na zunanji strani transformatorske postaje in kabelske omarice mora biti nameščena napisna
ploščica, ki opozarja na nevarnost električnega toka.
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Kontrola in popravilo omrežja
a) Kontrolo omrežja mora izvajati pooblaščena oseba z uporabo odgovarjajočih merilnih naprav.
b) Odpravo defektov mora izvajati pooblaščena kvalificirana oseba v breznapetostnem stanju.
Tokokrog, ki se popravlja, je potrebno izključiti s pomočjo varovalnih vložkov v kabelski
omarici in TP. Ključ od TP in kabelske omarice mora pooblaščena oseba nositi vedno s seboj.
Vedno se mora označiti odcep, na katerem se dela izvajajo.
c) Pred deli na omrežju je potrebno preizkusiti, če je napajanje izvedeno samo iz ene ali več
strani. V slučaju napajanja z več strani je potrebno izključiti varovalne vložke oz. stikala na
vseh straneh in namestiti opozorilne ploščice.
d) Kabel je potrebno pred delom razelektriti statične elektrine.

Upoštevani sistem zaščite
a) Zaščita pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo je pri kabelski izvedbi dosežena z
namestitvijo električne opreme v ustrezna ohišja ( priključne in varovalne omarice, NN plošča
in VN blok ) ter uporabo izoliranih vodnikov. Na prostovodnem omrežju je varnost dosežena
z upoštevanjem varnostnih višin in varnostnih oddaljenosti.
b) Zaščita pred posrednim dotikom delov pod napetostjo je v kabelskem omrežju prilagojena TN
sistemu napajanja. V primeru okvare na omrežju se bo samodejni izklop defektnega kabla
izvršil s pregoretjem varovalke v TP oziroma v kabelski omarici. Za samodejni izklop v
električnih inštalacijah objektov bo projektant instalacij sam izbral eno izmed predpisanih
naprav.
c) Zaščita pred preobremenitvami in tokom kratkega stika je izvedena s pravilnim
dimenzioniranjem ter varovanjem omrežja in naprav.
d) Zaščita pred atmosferskim praznjenjem in obratovalnimi prenapetostmi je izvedena s pravilno
dimenzioniranimi ozemljitvami in z namestitvijo prenapetostnih odvodnikov v
transformatorski postaji in v priključno merilni omarici. Dodatna zaščita se izvede v
razdelilnih omarah posameznih objektov.
e) Zaščita pred požarom je izvedena s pravilnim dimenzioniranjem, montažo in rednim
vzdrževanjem elektro opreme ter z varovalnimi vložki ali drugo zaščito, ki ščiti posamezne
tokokroge pred previsokim tokom.
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4.4.4 Predvideno stanje
Za napajanje večnamenske športne dvorane bo potrebno zgraditi ustrezno elektroenergetsko komunalno
infrastrukturo. Priklopna točka bo v obstoječi transformatorski postaji STARI TRG-BLOKI.
V obstoječi transformatorski postaji bo potrebno zamenjati obstoječo varovalko 160A z novo varovalko
250A.
Od transformatorske postaje do E-PMO omare na fasadi je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo,
Φ160mm. Nova kabelska kanalizacija bo potekala po isti trasi kot je obstoječa. Pri izgradnji nove
kabelske kanalizacije se bojo ohranili obstoječi jaški.
Celotno nizkonapetostno omrežje med transformatorsko postajo in E-PMO bo zgrajeno podzemno, v
ustrezni kabelski kanalizaciji. Na trasi se na peščeno blazino položi stigmaflex cev, katera se zasuje z
izkopanim materialom.
Skupaj s kabelsko kanalizacijo se v izkopan jarek položi tudi pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm za
ozemljitev in opozorilni PVC trak.
Izvod iz EPMO za napajanje objekta se bo zaključil v stikalnem bloku objekta.

4.4.5 Navodila za izvedbo kabel. kanaliz. in montažo kabla
Montažo kablovoda naj opravlja le za to specializirano podjetje oziroma montažna skupina.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi kabelske kanalizacije, katere izvajalec mora paziti, da ne
pride do nezveznih prehodov kabelske kanalizacije.
Nadzorni organ za gradbena dela skrbi za pravilno izvedbo kabelske kanalizacije.
Pri vlečenju kablovoda v pripravljeno kabelsko kanalizacijo naj se upošteva minimalni polmer ukrivljanja
kabla.
S primernimi pripomočki je potrebno doseči, da se pri vlačenju kabla le ta ne poškoduje ali uniči.
Za vse spremembe v dvomljivih situacijah je potrebno pridobiti mnenje projektanta.
Na kablih je potrebno izdelati ustrezne zaključke za notranjo montažo.
Za vse spremembe v dvomljivih situacijah je potrebno pridobiti mnenje projektanta.

4.4.6 Izračun konične moči
Izračun konične moči in analizo NN omrežja izvedemo glede na podano konfiguracijo omrežja in
konične obtežbe, pri čemer kontroliramo padec napetosti, izgube, kratkostične tokove in nazivne
vrednosti varovalk izvoda. Omrežje je dimenzionirano tako, da ustreza splošnim pogojem za
dobavo in odjem električne energije.
Pri izračunu upoštevamo naslednje parametre:
upoštevana moč:
obračunske varovalke 1 x 3 x 160A oziroma Pmax = 110 kW-nova
upoštevana moč:
obračunske varovalke 1 x 3 x 125A obstoječa
upoštevana moč:
obračunske varovalke 1 x 3 x 25A obstoječa
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4.4.7 Dimenzioniranje in kontrola kablov
Preverjanje ustreznosti kablov NAY2Y (4x240+2,5 mm2 ).

Trajno dovoljeni tok za omenjena prereza kablov določimo oziroma izračunamo po navodilih za
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV (EIMV, referat
št. 1260). Tok, ki teče skozi katerikoli vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme povzročiti
višjih temperatur kot je najvišja dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo (70°C) (DIN
VDE 0298 T.2,tabela št. 6). Zahteva je izpolnjena, če tok izoliranih vodnikov ni večji od
vrednosti, izbrane iz tabel tega standarda glede na tip električne napeljave in korekcije z
ustreznimi korekcijskimi faktorji. Trajno dovoljen tok izberemo po tabeli št. 9.1 (DIN VDE 0298
T.2.) in za predmetna kabla položena v zemlji znaša:
-

za NAY2Y ×(4x240+2,5 mm2 ) Itr70 = 398 A

Pri izračunu upoštevamo sledeče korekcijske faktorje:
f1 – korekcijski faktor za preračunavanje tokovne obremenitve kablov položenih v ceveh v
zemlji v odvisnosti od temperature zemljišča (20C), faktorja obremenitve (0,7), specifične
toplotne upornosti zemlje (1km/W).
Tako znaša f1 = 1.
f2 - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisen od specifične toplotne upornosti zemljišča
in faktorja dnevne obremenitve kabla (0,7).
f2 = 1 (en sistem kablovodov v cevi)
4.1.

V primeru položitve kablovoda v cev v zemlji, standard priporoča znižanje trajno dovoljenega
toka na 85% glede na tok iz tabele.
Trajno dovoljeni tok za predmetni kabel uporabljen v našem primeru ob upoštevanju
korekcijskih faktorjev tako znaša:
-

za NAY2Y (4x240+2,5 mm2 )Iz70= Itr70 x 0,85 x f1 x f2 = 338,3 A
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PMO

TATI DIMENZIONIRANJA

NA2XY-J 4 x 240+ 1,5 mm²

KABEL
OZNAKA ODCEPA

L

m

125

Št.:

1

TP 20/0,4
400 kVA
NV
I

A

Pk

kW

250

245,50

245,50

172,00

172,00

1,00

1,00

fi
u

%

0,006

2,48

Z



0,01

0,06

KONTROLA PREGORETJA VAROVALK
PMO
Kratek stik na priključnih sponkah v:
TP NN
Pregoretje varovalke v:
1p tok kratkega stika:
kA
3p tok kratkega stika:
kA
Nazivni tok varovalke:
A
Mnogokratnik nazivnega toka.
Čas pregoretja varovalke:
Minimalni presek

s

2,44
4,30
250
> 2,5
0,5
42mm2

V zgornji tabeli je upoštevan tok kratkega stika v točki, ki je najbolj oddaljena od varovalke.
ČAS IZKLOPA
Glede na gL karakteristiko NV varovalke (SIST EN 60269-1), bo pri okvarnem toku čas
pregoretja krajši od kritičnega časa.
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4.4.8 Obratovalna ozemljitev NN izvoda
Obratovalna ozemljitev NN izvoda bo združena z zaščitno ozemljitvijo napajalne TP. Skupna obratovalna
upornost združene ozemljitve ne sme presegati vrednosti 3  (priporočila Inštituta ˝Milan Vidmar˝). Za
dosego te zahteve skrbi ozemljitveni sistem TP.

4.4.9 Zaščita pred prenapetostmi
Zaščita pred atmosferskimi in obratovalnimi prenapetostmi bo zagotovljena z izbiro in montažo ustreznih
odvodnikov prenapetosti. Odvodnike tipa PROTEC B2S, 15kA se montira, v EPMO omaro.

4.4.10 Zaščita pred previsoko napetostjo dotika
Za zaščito pred previsoko napetostjo dotika bo uporabljen TN–C-S sistem ozemljevanja naprav in
objektov, kjer sta nevtralni in zaščitni vodnik združena (Combined), za kar so izpolnjeni vsi pogoji.

4.4.11 Zaščita pred tokovno preobremenitvijo
Zaščita kablov in porabnikov pred tokovno preobremenitvijo bo zagotovljena s selektivno izbiro taljivih
varovalk. Te bodo montirane na varovalčnih letvah v EPMO.
Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo daljši izklopni časi povečano stopnjo ogroženosti. Na
izklopni čas ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika. Manjša kot je ta, daljši so
izklopni časi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok enofaznega kratkega stika, ki je razen v območju
NN zbiralnic nižji od toka trifaznega kratkega stika.
Za dimenzioniranje varovalk moramo upoštevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki na koncu
izvodov. Takrat so kratkostični tokovi zaradi velike upornosti kratkostične zanke majhni. Ti tokovi
morajo povzročiti prekinitev zaščitnih varovalk. Da bi varovalka pravočasno pregorela mora biti
kratkostični tok za faktor k večji od nazivnega toka varovalke. V kolikor z varovalko na začetku izvoda ne
moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne varovalke vstaviti tudi v podveje, tako da je v vsaki
veji izpolnjen pogoj:

4.4.12 Posluževanje objekta
Za pravilno in nemoteno delovanje je potrebno redno v terminih kontrolirati posamezne dele
elektroenergetskega objekta. Kontrolirati je potrebno morebitne mehanske poškodbe na kablih. Poleg tega
je potrebno kontrolirati poškodbe v EPMO in varovalk s podnožji, ter jih v primeru okvar zamenjati z
novimi enakih električnih in mehanskih lastnosti.
Dela lahko opravljajo le ustrezno kvalificirani in pooblaščeni delavci.
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4.4.13 Izvedba zemeljskih del kabelske kanalizacije
Projektiran kabel bo uvlečen v cevi kabelske kanalizacije. Prerez kabelskega jarka je razviden iz
priložene risbe.
Dolžina kabelske kanalizacije je cca. 125 m. Kabelska kanalizacija se izvede na sledeč način. Na
dno izkopanega jarka se položi kabel. V primeru nadvoza ali drugih obremenitev terena se položi
cevi. Cevi se obbetonira po celotni dolžini s suhim betonom. Jarek se dalje zasuje z izkopanim
materialom, katerega se sprotno utrjuje. Po celotni trasi se na nivoju – 0,6 m položi ozemljitveni
valjanec, katerega se nato zasuje z ostalim materialom ter utrdi. Valjanec se polaga pokončno (t.i.
»na nož«). Na nivoju – 0,3 m pa se položi še opozorilni trak »POZOR ELEKTRO KABEL«.
Zgornji rob zaščitne cevi mora biti vsaj 80 cm pod površino terena.
Vsi izkopi pri gradnji kabelske kanalizacije se izvedejo strojno, izjemoma ob obstoječih
komunalnih vodih (plin, fekalna kanalizacija, meteorna kanlizacija, vodovod, TK kabli), kjer se
zaradi možnosti poškodbe le-teh izvedejo ročno.
Pri polaganju ter vleki kabla v cevi je potrebno paziti, da ne presežemo maksimalne dopustne
vlečne sile, ki je za obravnavani kabel v primeru ko se le ta vleče z ustrezno nogavico manjša od:
Fd - dopustna vlečna sila (daN)
D - zunanji premer kabla (mm)
Fd150 = 0,5 . D2 = 0,5 . 46,52 = 1081 daN
Pri lomih trase moramo paziti, da kabla ne krivimo bolj od dopustnega polmer krivljenja, ki
znaša:
R - dopustni polmer krivljenja (mm)
D - zunanji premer kabla (mm)
R150 = 12 . D = 12 . 46,5 = 558 mm
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4.4.14 Križanje in približevanje NN kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi
Pri izvedbi NN kablovoda lahko naletimo na ostale komunalne naprave, zato so v nadaljevanju opisani
ustrezni odmiki
Vodovod :

-

približevanje :
Rmin = razmak med najbližjimi robovi inštalacij
Rmin ≥ 0,5 m za cevovode nižjega tlaka in za hišne priključke
Rmin ≥ 1,5 m za magistralne cevovode

- 30 % v primeru če sta obe inštalaciji zaščiteni s specialno mehansko zaščito

-

križanje :
d = svetli razmak
d ≥ 0,5 m za magistralne cevovode
d ≥ 0,3 m za priključne cevovode
(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Kanalizacija :

-

približevanje:
d ≥ 1,5 m za kanale večje ali enake fi 60/90 cm
d ≥ 0,5 m za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke
križanje :
h = globina od temena
d ≥ 0,3 m
h ≥0,8 m kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi fi 160 mm ali 200 mm v sloju 5 cm
suhega betona
h < 0,8 m kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi fi 150 mm v sloju 5 cm suhega
betona

Plinovod :

-

polaganje elektroenerg. kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno razen na mestu križanja
približevanje :
Rmin ≥ 1,5 m za magistralne plinovode p > 4 bar
Rmin ≥ 0,5 m za plinovode p ≤ 4 bar in hišne priključke
križanje :
d ≥ 0,5 m za magistralni plinovod
d ≥ 0,3 m za priključni plinovod
(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Objekti (temelj) :

-

približevanje :
d ≥ 0,6 m

Telekomunikacijski vodi :

-

približevanje :
d ≥ 0,3 m
križanje :
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d ≥ 0,3 m
Križanje se izvede praviloma pod kotom 900, nikoli pa ne manjšim od 450 .
Električni kabli do 1 kV :

-

približevanje :
d ≥ 0,07 m

OPOMBA:
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je potrebno zakoličiti traso tangiranih obstoječih
komunalnih vodov. Pri paralelnih potekih trase oziroma križanjih energetskega kablovoda z
ostalimi komunalnimi vodi, je potrebno dosledno upoštevati soglasja upravljalcev teh naprav.
V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj
ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.
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4.4.2

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

zap. št.
1.

postavka

EM

količina

m

125,00

m

125,00

m

125,00

m

125,00

5.

Strojni izkop in zasutje jarka 0,6x0,9m v terenu, z odvozom
odvečnega materiala na deponijo
Dobava in polaganje cevi STIGMA FLEX 1xØ160 mm v
izkopani jarek
Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm v
jarek
Dobava in polaganje opozorilnega traku ˝POZOR ENERGETSKI
KABEL˝ v izkopani jarek
Zasipanje in utrjevanje jarka v slojih s tamponom 0-30 mm

m3

14,00

6.

Zasipanje in utrjevanje jarka v slojih z izkopanim materialom

m3

60,00

7.

Postavitev nove E-PMO omarice na fasadi objekta

kpl

1,00

8.

Odstranitev obstoječih omaric s fasade

kpl

1,00

9.

Komplet PSPKMO tip (TPMO-5 S,Lz4, 3XLz1-Lz1+2XTO, )
omara z vso potrebno opremo, plošča, krmilni rele - MTK,
mehanska pregrada, lahko snemljivo prekritje, poševno odrezane
zbiralke, nosilec zbiralnic, odvodnik prenapetosti ISKRA
PROTEC B2S, varovalčni ločilnik2x RBK-0+ 4x RBK-1s
varovalke, instalacijski odvodnik,ničelna sponka,…) (števec el.
energije 2 x ZMD410CT44.0007 5A 3X230, KOMUNIKATOR CU-

kpl

1,00

m

125,00

kpl

4,00

12.

Izdelava ustreznih kabelskih zaključkov za notranjo montažo na
prestavljenih kablih skupaj z materijalom
Gradbeni nadzor poteka del (ocena)

ur

15,00

13.

Čiščenje in urejanje okolice po končanih delih

kpl

1,00

14.

Priklop ozemljitev v E-PMO komplet

kpl

1,00

15.

Nadzorstvo strokovnega delavca Elektro distribucije

16.

Pregled in priklop NN omrežja

kpl

1,00

17.

Razna drobna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik

%

10,00

2.
3.
4.

P32,CU-P42, ANTENA LANDIS+GYR MALA, ŠTEVEC
ZMF120ACtFs2 + RCM1312 3/3

10.
11.

Ureditev omare, ključavnica elektro lj.
Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 2×(4 x 240SM +
2,5RM) v novo kabesko kanalizacijo

SKUPAJ NN KABELSKI DOVOD DO ODJEMNEGA MESTA 20.000,00 EUR
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