
                                             
   

4 

ZD Brežice; Rekonstrukcija el. razdelilnih omaric in glavnega razvodnega omrežja     
dat. 10273-00_PZI_4-ZD Brežice_teh_opis.doc                    1    

 

4.4 TEHNIČNO POROČILO 
4.4.1 TEHNIČNI OPIS 

 

KAZALO – TEHNIČNI OPIS 

 

1 SPLOŠNO 

1.1 UPORABLJENI PREDPISI 

2 ELEKTRIČNE RAZVODNE OMARICE 

3 RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE 

4 ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - MOČ 

5 PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 

6 AVTOMATSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA 

7 DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV 

8 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

8.1 DOPOLNILNA ZAŠČITA Z NAPRAVO NA DIFERENCIALNI TOK - RCD 

9 KONČNE DOLOČBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU 

10 IZJAVA POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA 

 
 



                                             
   

4 

ZD Brežice; Rekonstrukcija el. razdelilnih omaric in glavnega razvodnega omrežja     
dat. 10273-00_PZI_4-ZD Brežice_teh_opis.doc                    2    

 

1 SPLOŠNO 

 
Zaradi dotrajanosti, zastarelosti in bistveno povečane električne obremenitve se je naročnik 
Zdravstveni dom Brežice odločil za rekonstrukcijo električnih razdelilnih omaric in glavnega 
razdelilnega omrežja. 
 
Pri rekonstrukciji električnih razdelilnih omaric je mišljena celovita zamenjava obstoječih 
omaric in vse opreme v omaricah. 
 
Električna inštalacija za razsvetljavo in moč se ohrani in se priključi v nove razdelilne omarice 
na vrstne sponke. 
 
Električna inštalacija za priključitev klima naprav se v celoti izvede nova in se priključi na 
novo ustrezno etažno razdelilno omarico. 
 
Obstoječa električna inštalacija za razsvetljavo in moč v objektu ja zastarela in ne ustreza 
novim predpisom in standardom, zato jo je potrebno nujno rekonstruirati in prilagoditi novim 
predpisom in standardom. Omenjeni poseg ni predmet te dokumentacije. 
 
Obstoječ dovodni kabel NYY-J 4x70 mm2 od bližnje TP do priključne omarice v objektu je 
položen direktno v zemljo in ne ustreza glede na konično moč objekta in vrednostim varovalk 
v TP. Zaradi tega ga je potrebno zamenjati z novim NYY-J 4x150 mm2. Zamenjava 
dovodnega kabla od TP do objekta ni predmet projekta. 
 

1.1 UPORABLJENI PREDPISI 
Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi. Pri 
projektiranju so upoštevani naslednji predpisi, dokumenti in podatki: 
− Pravilnik o zahtevah za NN električne inštalacije v stavbah (ur.l. RS, št.41/2009), 
− dogovori med investitorjem in projektantom, 
− dostavljena dokumentacija iz strani investitorja. 
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2 ELEKTRIČNE RAZVODNE OMARICE 
 
Nove razdelilne razvodne omarice so predvidene tipske podometne izvedbe narejene iz 
jeklene pločevine ustreznih dimenzij. Vse razdelilne omarice se montirajo na hodnik na 
mesto obstoječih. Opremijo se s ključavnico in ustreznimi napisi.  
 
Glavna razdelilna omarica se montira v kleti (stari del), sestoji se iz merilnega in razvodnega 
dela. V merilnem delu se nahajajo večfunkcijski števec, komunikator, tokovni transformatorji 
in prenapetostna zaščita. V razdelilnem delu omarice se montirajo glavno stikalo in varovalke 
za kratkostično zaščito posameznih tokokrogov.  
 
V objektu so v 4 prostorih nameščene tuš kabine – vlažen prostor. V času projektiranja ni bilo 
znano, kateri tokokrog napaja porabnike v teh prostorih. Zato se predhodno preveri, ter se v 
razdelilne omarice v tangiran tokokrog namesti RCD stikalo 25/0,03A. 
 
V razdelilcih morajo biti vstavljene enopolne sheme dejanskega stanja. Tokokrogi morajo biti 
označeni s funkcionalnimi napisi in vrednostmi varovalk. Vsa oprema se montira v razdelilcih 
tako, da na vratih ni nobene opreme. 
 

3 RAZVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Napajanje objekta Zdravstveni dom je izvedeno iz TP Zdravstveni dom Brežice. Električni 
priključek objekta ni predmet projekta Rekonstrukcija električnega razvoda in napajanja. 
Električni priključek objekta je izveden preko kabelske priključne KPO omare montirane v 
kleti objekta (stari del). V omarici so montirane glavne varovalke za Zdravstveni dom in 
Lekarno. Iz KPO se z ločenimi kabli napajata Zdravstveni dom in Lekarna.  
 
Z novim kablom NYY-J 4x120 mm2 je priključena v kleti objekta merilna omarica MO iz 
katere se napaja glavna razvodna omarica RG. 
 
Iz glavne razvodne omarice RG se napajajo posamezne razdelilne omarice v starem in 
novem delu objekta na posameznih etažah. Vertikalni razvod napajanja se izvede v 
obstoječih izolacijskih ceveh, katere so položene podometno. V primeru, da so cevi 
poškodovane ali nepropustne, se vgradijo nove. 
 
Horizontalni razvod za posamezne razdelilne omare se izvede delno v kabelski polici, delno 
pa v inštalacijskem NIK kanalu. Obstoječi električni razvod je nujno potrebno zamenjati, ker 
presek kablov ne ustreza glede na obremenitve električnih razdelilcev in vrednosti varovalk. 
 
Novi razvod električne energije v objektu se izvede s kablom NYY-J ustreznega prereza in 
števila žil položenega v zaščitno izolacijsko cev ali na kabelsko polico ali inštalacijski NIK 
kanal. Sprememba tipa kablov brez odobritve projektanta ni dopustna. 
 
V starem delu obstoječega dela objekta je del obstoječe inštalacije izveden po sistemu TN-C 
(ničenje). Rekonstrukcija te inštalacije ni predmet projekta. 
Zato je sistem razvodnih kablov in zbiralk predviden za izvedbo oz. kot priprava za prehod v 
sistem TN-C-S, vendar zaradi obstoječe inštalacije se uporabi le PEN vodnik. Zbiralki N in 
PE se v vsakem razdelilniku spojita. 
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Pri priključevanju porabnikov mora izvajalec izvesti ustrezne priklope in v enopolni shemi 
jasno in nedvoumno označiti kateri odcepi so izvedeni po sistemu C (ničenje)! 
 
Vse vnesene oznake in opombe mora s pregledom in meritvami potrditi pooblaščeni 
preglednik. 

4 ELEKTRIČNA INŠTALACIJA - MOČ 
 
Električna inštalacija za moč v tem projektu zajema napajanje obstoječih klima naprav v 
objektu, katere so sedaj priključene na različne neustrezne načine. V tem projektu je 
predvidena nova električna inštalacija za priključek obstoječih klima naprav in je ločena od 
obstoječe električne inštalacije. Obstoječo el. inštalacijo, na katero so bile priključene klima 
naprave, se v celoti odstrani, ker ni več v funkciji. Nova el. inštalacija za priključitev klima 
naprav se izvede s kablom NYM-J nx2,5 mm2 za notranjo enoto. Za zunanjo enoto se 
uporabi kabel NYY-J nx2,5 mm2. Kabel se položi nadometno v plastičnem NIK kanalu. Za 
vsako klima napravo je predviden ločen tokokrog, kateri je priključen v ustrezni etažni 
razdelilni omari. V razdelilni omari je za klima napravo predviden ločen inštalacijski odklopnik 
in stikalo. 
 

5 PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 
 
Prva stopnje zaščite je predvidena v priključni omarici KPO v kleti objekta, in sicer s 
prenapetostnim odvodnikom Razreda I (50kA). 
 
Druga stopnja zaščite je predvidena v vseh novih razdelilnih omaricah, in sicer s 
prenapetostnim odvodnikom Razreda II (15kA). 
 
Vse prenapetostne odvodnike je potrebno z vodnikom NYY-Y 1x16 mm2 (1x50) priključiti na 
glavno zbiralko za izenačitev potencialov ali na skupno strelovodno ozemljilo. 
 
Pred priključitvijo prenapetostnih odvodnikov na zbiralko oziroma ozemljilo je potrebno nujno 
ugotoviti upornost ozemljili, ki mora biti nižja od Rp<5 ohm. 
 

6 AVTOMATSKA KOMPENZACIJSKA NAPRAVA 
 
V kleti objekta je nameščena kompenzacijska naprava 40,5 kVAr, 58,5 A, 400 V. Po podatkih 
elektro distributivnega podjetja deluje v skladu z njihovimi zahtevami, zato se jo ohrani. 
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7 DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV 
 
Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti 
dva pogoja: 
Ib ≤ In ≤ Iz 
I2 ≤ 1,45 x Iz   →   (I2 = In x k) 
 
kjer je: 
Pn  - nazivna moč porabnika 
In  - nazivni tok zaščitne naprave 
Iz  - zdržni tok kabla 
I2  - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave 
k -  faktor zaščitne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A 
         1,6 - za varovalke 16 A in več 
         1,45 - zaščitni avtomati 
Ib  - tok, za katerega je tokokrog predviden, izračunan po formuli:  
 

Ib
Pn

U
=

× ×cosϕ η    za enofazne porabnike 

Ib
Pn

U
=

× × ×3 cosϕ η   za trifazne porabnike 
 
 
Glede na izračunani tok bremena (Ib) določimo vrednost zaščitnega elementa (In)  (talilne 
varovalke, instalacijski odklopnik). Glede na izbani zaščitni element  določimo trajno 
dovoljeni tok kabla (Iz). 
 
Kratkostični tok tokokroga se izračuna po formuli: 
 

I
U

Z
a =

 
 
kjer je: 
U - napetost proti zemlji (230V) 
Z -  impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od  
            izvora do  mesta okvare in  zaščitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira. 
Ia  - kratkostični tok 
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8 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

 
Zaščita pred električnim udarom se izvede s samodejnim odklopom napajanja, ki ima za cilj 
preprečiti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in trajanju, ki bi predstavljalo nevarnost v 
smislu fiziološkega delovanja na človeški organizem 
       
Osnovni principi zaščite so naslednji: 
- povezava izpostavljenih delov naprav z zaščitnim vodnikom, 
- izvedba glavne izenačitve potencialov, 
- samodejni izklop napajanja v določenem času, 
- dopolnilno izenačevanje potencialov. 
 
TN - sistemi 
 
Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno točko sistema z 
zaščitnim vodnikom. 
- zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mreži, kjer je to mogoče, in pri vstopu v 
objekte, 
- združevanje nevtralnega in zaščitnega vodnika izvesti v skladu TSG-N-002:2009 
- karakteristika zaščitne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj 
 
     Zs * Ia ≤ Uo  
     Zs  - imp. zanke okvarjenega tokokroga 
     Ia  - tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v času določenem v tabeli I 
   v odvisnosti od Uo in pod pogoji v času manjšem od 5 sekund 
     Uo - nazivna napetost proti zemlji 
 
Odklopni čas (tabela 2)  
- za tokokroge vtičnic, stalne priključke za ročne aparate, katerih dostopni prevodni deli so 
povezani na zaščitni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ročno premikajo 
 

Uo (V) T (s) 
od 50 do 120 0,8 

od 121 do 230 0,4 
od 231 do 400 0,2 

nad 400 0,1 
 
- daljši odklopni časi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za: 
 - za napajalne tokokroge,  
 - končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na 
 električni razdelilnik, na katerega niso priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani 
 krajši odklopni časi po preglednici, 
 -  končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na 
 električni razdelilnik, na katerega so priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani 
 krajši odklopni časi po tabeli 2, pod pogojem, da obstaja dodatna izenačitev 
 potencialov 
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Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu določi z izračunom, izvajalec el.instal. pa je 
dolžan izvesti meritve vseh kratkostičnih zank in rezultate predložiti v obliki merilnega 
protokola. 
 
V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenačenje potenciala 
v skladu z TSG-N-002:2009 
 
Učinkovitost izenačenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med istočasno dostopnimi 
prevodnimi deli naprav. 
 

8.1 DOPOLNILNA ZAŠČITA Z NAPRAVO NA DIFERENCIALNI TOK - RCD 
 
- ta zaščitni ukrep služi kot dopolnitev ostalim ukrepom proti direktnemu dotiku 
 
- uporaba RCD-30 mA je dopolnitev osnovnega ukrepa zaščite v primeru, da le-ta odpove 
 
- v primeru uporabe RCD morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z ozemljilom, in 
sicer preko GIP- zbiralke za izenačenje potenciala v objektu 
 
- zaščitna naprava mora avtomatsko izključiti napajanje dela instalacije, ki ga ščiti, tako da se 
ne pojavi napetost dotika višja od dovoljene v odvisnosti od časa trajanja (diagram U= f (t)) 
 
- za izpolnitev zgornjega pogoja mora veljati: 
 
 Ra * Ia  ≤  Uo 
 
 Ra     -  upornost zaščitnega ozemljila       
 Ia     -  diferencialni tok delovanja RCD 
 Uo  =  U1   - dovoljena napetost dotika 
 
- v kolikor se ne izpolni navedeni pogoj, se izvede dopolnilno izenačenje potenciala 
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9 KONČNE DOLOČBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU 
 
1. Investitor je dolžan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred 

pričetkom del. 
 
2. Investitor je dolžan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s 

potrebami in potekom gradnje. 
 
3. Izvajalec del mora pri izvedbi upoštevati veljavne tehnične predpise in normative za 

tovrstne instalacije. 
 
4. Izvajalec del je dolžan, da dela izvede strokovno in kvalitetno. 
 
5. Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati slovenskim standardom in predpisom. 

Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA! 
 
6. V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom 

del in projektnimi rešitvami in bi zaradi nejasnosti lahko prišlo do zmanjšanja varnosti ali 
zanesljivosti, je o tem dolžan takoj obvestiti projektanta. 

 
7. Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. Podaljševanje kablov v ceveh 

ni dovoljeno. 
 
8. Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poškodbam, morajo biti kabli mehansko 

zaščiteni. 
 
9. V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za 

polaganje v zemljo. 
 
10. Polmer krivine kabla ne sme biti manjši od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z 

navodili proizvajalca kabla. 
 
11. Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega 

stanja, ki jo izdela izvajalec del po dokončanju del. 
     Varovalke morajo biti označene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega 

vložka. 
 
12. Nevtralni in zaščitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem 

zaščite ločena ali združena šele v glavnem razdelilcu. 
     Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zaščitnega vodnika na zaščitno zbiralko 

in na ščitene kovinske mase. Zaščitni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (NYY-J, 
NYM-J). 

 
13. V vsakem objektu se izvede izenačenje potenciala skladno s tehnično smernico TSG-N-

002:2009 »Nizkonapetostne električne inštalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni 
zaščitni vodnik, PEN vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali tračno 
ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi plinske instalacije, dvižne vode centralnega 
ogrevanja, itd.. 

 
14. Pred priklopom strojnih in tehnoloških naprav je izvajalec dolžan preveriti skladnost 

naprave in njenih karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, moč, sistem 



                                             
   

4 

ZD Brežice; Rekonstrukcija el. razdelilnih omaric in glavnega razvodnega omrežja     
dat. 10273-00_PZI_4-ZD Brežice_teh_opis.doc                    9    

 

interne inštalacije TN-S). Preverbo in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne 
dokumentacije potrdi s poročilom tudi pooblaščeni preglednik.  

 
15. Ob dokončanju el. montažnih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti 

izvedenih el. instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN električne inštalacije v 
stavbah (Uradni List RS št. 41/01.06.2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele (ur.l. RS, št. 28/2009). 

 
16. Izvajalec je dolžan preveriti tehnološko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih 

naprav z usklajenostjo predvidenih rešitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, 
pogoji montaže in priklopa itd.). 

 
17. Pooblaščeni preglednik je pred pregledom in meritvami dolžan preučiti projektno 

dokumentacijo, kar potrdi s podpisom priložene izjave. 
 
18. V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, 

je potrebno izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predloži ob tehničnem 
pregledu objekta. 

 
 
Krško, november 2010     Sestavil: 

     

D. Mežič, dipl. inž. el. 
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10 IZJAVA POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA 

 
 

   
 Pooblaščeni preglednik  
   
   
   
 (ime in priimek)  
   
   
   
 I Z J A V L J A M,  

   
1. da je bila preučena projektna dokumentacija,  
   

2. da so vgrajeni kabli in drugi elementi tangirani z deli preglednika skladni s 
projektno rešitvijo in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka)  
   
   
 (kraj in datum)                                                                     ( žig, podpis)  

 
 

 


