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4.1.) NASLOVNA STRAN NAČRTA

NAČRT ELEKTROINSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
MAPA 4

INVESTITOR :

OBJEKT:

OBČINA ROGATEC
CESTE 11
3252 ROGATEC

SPREMLJAJOČI OBJEKT NOGOMETNEGA KLUBA
S POKRITO TRIBUNO
ROGATEC

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE

PZI – projekt za izvedbo

ZA GRADNJO:

NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:

ODGOVORNI PROJEKTANT:
ŠTEVILKA NAČRTA,
KRAJ IN DATUM
IZDELAVE NAČRTA

EMN Dejan Milošič s.p.
Kaniža 28c
2212 Šentilj

BOŽO GAJŠEK el. tehnik,
3 / 09
Šentilj, november 2009

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: ANDREJ
407308
ŠTEVILKA PROJEKTA:

ŠMID u.d.i.a.
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4.2.) KAZALO VSEBINE NAČRTA
KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
IN ELEKTRIČNE OPREME – NAČRT ŠTEV. 3 / 09:

1. NASLOVNA STRAN NAČRTA
2. KAZALO VSEBINE NAČRTA
3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA
4. TEHNIČNO POROČILO
5. RISBE
list štev. 1 – opomba in legenda
list štev. 2 – situacija komunalnih vodov
list štev. 3 – tloris pritličja
list štev. 4 – tloris nadstropja
list štev. 5 – razsvetljava tribune
list štev. 6 – razsvetljava igrišča
list štev. 7 – enopolna shema omarice ELEKTRO - PMO
list štev. 8 – enopolna shema razvoda jaki tok
list štev. 9 – enopolna shema razdelilca RG
list štev. 10 – enopolna shema razdelilca RP-1
list štev. 11 – enopolna shema razdelilca RP-2
list štev. 12 – enopolna shema razdelilca RN
list štev. 13 – enopolna shema razdelilca Rbife
list štev. 14 – enopolna shema razdelilca Rtribune
list štev. 15 – enopolna shema razdelilca Rigriščal.
list štev. 16 – enopolna shema razdelilca Rkotl.
list štev. 17 – enopolna shema telefonskega razvoda
list štev. 18 – strelovod – vzhodna in zahodna fasada
list štev. 19 - strelovod – razsvetljava nogometnega igrišča
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4.4.) TEHNIČNO POROČILO
4.1 - TEHNIČNI POGOJI

Izvajalec elektroinstalacij je dolžan uporabiti elektroinstalacijski material po veljavnih JUS.
V kolikor se uporabi material, ki ni izdelan po JUS, je potrebno investitorju, nadzornemu
organu ter inšpekcijskim službam predložiti ustrezne ateste.
Investitor in izvajalec sta dolžna pred pričetkom del preveriti usklajenost posameznih
projektov.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del in pred nabavo opreme na licu mesta preveriti stanje
objekta. V kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila
namembnost objekta, mora o tem pisno obvestiti projektanta in nadzorni organ ter zahtevati
pisno soglasje o potrebni spremembi.
Izvajalec je dolžan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednje:
- meritev izolacijske upornosti
- kontrolo zaščite tokokrogov
- kontrolo neprekinjenosti zaščitnega vodnika
- kontrolo galvanskih povezav
- kontrolo ozemljitvene upornosti
O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija.
Vse meritve sme izvajati pooblaščena oseba.

4. 2 - SPLOŠNO
Zgradba spremljajočega objekta nogometnega kluba je grajena v dveh etažah.
Grajena je klasično in temu načinu gradnje je potrebno tudi prilagoditi izvedbo
instalacij. Predmet načrta je tudi osvetljitev nogometnega igrišča in tribune.
Priključni omarici ELEKTRO-PMO in TELEKOM sta nameščeni na fasadi objekta.
Dovodi do objekta niso predmet tega načrta.
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4.3 - RAZSVETLJAVA
Za razsvetljavo tribune se uporabijo vgradni dawnligti SITECO 2x26W, za razsvetljavo
nogometnega igrišča svetilke SITECO SICOMPACT A2 MAXI – 1 x 2000W, v
garderobah vodotesne fluo svetilke, v pisarnah vgradne fluo svetilk v ostalih stranskih
prostorih s spuščenim stropom pa vgradne svetilke z varčnimi žarnicami.
Pri izračunu razsvetljave so upoštevana priporočila SDR - slovensko društvo za
razsvetljavo, JUS U.C 100 in podatki proizvajalca svetilk.
Svetlobno tehnični izračun je izdelan na bazi izračuna srednje horizontalne osvetljenosti.
Račun srednje horizontalne osvetljenosti je izdelan po metodi srednjega svetlobnega toka, za
katerega velja naslednja osnovna enačba:
ExS
φ = --------- ( lm)
ηxf
kjer pomeni
φ - svetlobni tok (lm)
E -srednja horizontalna osvetljenost (lx)
S - površina prostora (m2)
η - izkoristek razsvetljave
f - faktor zapraševanja in staranja
Pri izračunu kvalitete razsvetljave so izvedene še naslednje kontrole:
- kontrola enakomerne osvetljenosti
- kontrola pravilne izbire izvorov svetlobe s kontrolo barvne reprodukcije
Svetlobna telesa so razvrščena po prostorih tako, kot je razvidno iz tlorisov, nivo osvetljenosti
dosega predpisane nivoje.
Prikaz izračuna osvetljenosti trubune in nogometnega igrišča je prikazan v nadaljevanju
tega teksta.
Na evakuacijskih poteh in izhodih iz objekta ter na tribuni se namestijo svetilke
zasilne razsvetljave z lastnim napajanjem ali svetilke osnovne razsvetljave z vgrajenimi
moduli zasilne razsvetljave.

4.4 - NAPAJANJE
Objekt bo priključen na krajevno NN omrežje.
Priključno merilna omarica ELEKTRO PMO bo nameščena na fasadi objekta
nogometnega kluba na zidu ob garaži.
Dovod do objekta ni predmet tega načrta in ga izdela distributivno podjetje.
Predviden je priklop objekta z zemeljskim kablom.
Investitor si mora pridobiti ustrezno soglasje za priklop na omrežje.
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4.5 - DIMENZIONIRANJE
Dimenzioniranje vodnikov je izvedeno za vse energetske dovode z upoštevanjem vseh
osnovnih vrednosti.
PREGLED MOČI POSAMEZNIH RAZDELILCEV
OZNAKA
RAZDELILCA

RG
Rbife
Rkotl.
Rigrišča
Rtribune
RN
RP-1
RP-2

KONIČNA
MOČ (W)

KONIČNI
TOK (A)

100.000
10.000
30.000
70.000
10.000
10.000
20.000
10.000

145
14,5
44
101,5
14,5
14,5
29
14,5

PRESEK DOVODA
mm2

4 x 95
5 x 10
5 x 10
3 x 70
5x6
5 x 10
5 x 10
5 x 10

VAROVAN Z
VAROVALKO

3 x 160 A
3 x 20 A
3 x 50 A
3 x 125 A
3 x 16 A
3 x 20 A
3 x 25A
3 x 20 A

NAPAJANO IZ

PMO
PMO
RG
RG
RG
RG
RG
RP-1

Razdelilec RG ( celoten objekt):
konična moč
konični tok

Pk = 100.000 W
Ik = 145 A

Razdelilec RG se bo napajal s kablom NYY-J- 4 x 95mm2, ki se bo varoval v omarici
ELEKTRO - PMO z varovalkami PK100 / 3 - 160A.

4.6 - KONTROLA PADCA NAPETOSTI

Najneugodnejši padec napetosti nastopi v tokokrogu št. 11 na razdelilcu RN in znaša :
- padec napetosti v tokokrogu vtičnic štev.11 :
P = 2000 W
U = 230 V
l = 22 m
S = 2,5mm2
k = 56

200 x P x l
200 x 2000 x 22
u % = ---------------- = ------------------------ = 1,18 %
k x S x U2
56 x 2,5 x 52.900

- padec napetosti v dovodu do RN :
P = 10.000 W
U = 400 V
S = 16 mm2
l = 32 m
k = 56

100 x P x l
100 x 10.000 x 32
u % = ---------------- = ----------------------- = 0,35 %
k x S x U2
56 x 16 x 160.000
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- padec napetosti v dovodu do RG
P = 100.000 W
U = 230 V
l = 52 m
S = 95 mm2
k = 56

100 x P x l
100 x 100.000 x 52
u % = ---------------- = ------------------------ = 0,61 %
k x S x U2
56 x 95 x 160.000

Skupni padec napetosti v najneugodnejšem tokokrogu znaša 2,14 %, kar je v mejah, ki
jih predpisujejo tehnični predpisi ( TP 2/89 – Ur. list SFRJ št. 53/89 ).

4.7 - IZVEDBA INSTALACIJE
Priključna omarice ELEKTRO - PMO je nameščena na južni fasadi objekta V njej so
nameščene glavne varovalke objekta in meritev električne energije. V omarici se
pripravi prostor za namestitev merilnega mesta za bife.
Razdelilec RG se napaja iz omarice PMO in napaja vse ostale podrazdelilce objekta.
V pritličju se namestita razdelilca RP, ki napajata potrošnike v pritličju. Poseben
razdelilec za napajanje razsvetljave igrišča in tribune se namesti na fasadi pod tribuno.
Pred prostorom ogrevanja se namesti razdelilec kotlovnice.
Potrošnike nadstropja napaja razdelilec RP, v klubskem prostoru pa razdelilec Rbife
napaja potrošnike klubskega prostora. Ta razdelilec se napaja iz omarice PMO zaradi
možnosti namestitve posebne meritve.
Celotna instalacija se izvede z vodniki NYY-J in NYM-J položenimi delno po
kabelskih policah, delno na pajkih nad spuščenim stropom in delno pod ometom.
Razvod za napajanje razsvetljave igrišča se izvede z zemeljskimi kabli.
V vlažnih prostorih garderob in umivalnic se izvede instalacija z vodotesnimi materiali
in opremo. V kopalnici je potrebno vse kovinske dele ozemljit.
Za telefonski dovod se namesti na fasadi priključna omarica TELEKOM.
Telefonski priključki se namestijo v pisarnah, fitnesu, klubskem prostoru , v prostoru
prve pomoči in komentatorski kabini.
Instalacija se izvede z vodniki IY(St)Y in FTP 4x2x0,6mm v i.c. in na policah.
Višine priključnih mest so opisane v OPOMBI na listu št. 1.
V ostalem je potrebno instalacijo izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
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4.8 - ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM
Za zaščitni ukrep pred posrednim dotikom se uporabi zaščita s samodejnim odklopom
napajanja.Naveden način zaščite je usklajen s pogoji sistema omrežja.
Zaščitne naprave morajo ob napaki v določenem času samodejno odklopiti tiste dele
instalacije, ki jih ščitijo.
Za stalno nameščene porabnike velja, da mora zaščita s samodejnim odklopom napajanja
delovati v času 5 s v kolikor se pojavi napetost dotika manjša od 50V, za prenosne porabnike
pa v času 0,4s.
Najdaljši dovoljeni časi trajanja napetosti dotika v odvisnosti od najvišje pričakovane
napetosti dotika so prikazane v JUS N.B2.741 – točka 5.1.1.2 – tabela A.1:
Tabela A.1
Najdaljši dovoljeni
odklopni čas (s)

Najvišje pričakovana
izmerjena napetost dotika (V)

00
5
0,6
0,45
0,36
0,27
0,17
0,12

25
50
75
90
110
150
220
280

Prikazana tabela velja za instalacije v prostorih z normalnimi pogoji obratovanja.
V TT omrežjih lahko uporabimo kot naprave za samodejni odklop zaščitne naprave pred
prevelikim tokom (varovalke, instalacijske odklopnike, zaščitna stikala) in zaščitne naprave
na diferenčni tok (tokovna zaščitna stikala).
V primeru, da služi nevtralni vodnik tudi kot zaščitni vodnik (PEN), zagotavljamo zaščito
predvsem z zaščitnimi napravami pred prevelikim tokom.
Najmanjši prerezi zaščitnih in ozemljitvenih vodnikov morajo biti usklajeni z JUS N.B2.754točka 2.3.1- tabela 2 in točki 3.1.2 - tabela 7.
Kontrola delovanja odklopa napajanja
Primer okvare v tokokrogu vtičnic štev. 11 na razdelilcu RN .
Tokokrog je varovan z instalacijskim odklopnikom -16A.
Prikazan je izračun za prenosnega porabnika, priključenega preko vtičnice tkg. št. 11 na RN.
Zaščita pred prevelikim tokom mora delovati v 0,4s, kot je določeno v JUS N.B2.741,
točka 5.1.3.4.
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V primeru okvare bo stekel tok okvare:
Uf
Io = ------ (A)
R
Upornost tokokroga je izračunana po enačbi:
2xl
R = ---------- (Ω)
λxS
l = dolžina tokokroga (m)
S = presek zaščitnega vodnika (mm2)
λ = koeficient prevodnosti
in znaša v primeru :
2 x 22
R = ---------- = 0,31 (Ω)
56 x 2,5
Okvarni tok znaša :
230
Io = --------- = 742 A
0,31
Iz izklopne karakteristike instalacijskega odklopnika ugotovimo, da bo zaščita delovala v
0,4 s pri toku 56A.V našem primeru znaša okvarni tok 742 A , kar pomeni, da bo čas odklopa
bistveno manjši in da bo zaščitni ukrep zanesljivo deloval.
Za uspešno delovanje zaščite s samodejnim izklopom napajanja morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji in zahteve:
- Na zaščitni vodnik morajo biti povezani vsi izpostavljeni prevodni deli porabnikov, ki so
priključeni na višjo napetost od 50V.
- Vsi hkrati dostopni prevodni deli porabnikov morajo biti vezani na isto ozemljitev.
- Ničelni in zaščitni vodniki morajo biti po svoji celi dolžini enakovredno izolirani in enako
skrbno položeni kot fazni vodniki
- Ničelni in zaščitni vodniki ne smejo biti varovani.
- V projektu je predviden sistem zaščite s posebnim zaščitnim vodnikom rumeno-zelene
barve, ki bo eden izmed vodnikov večžilnega voda.
- V primeru TT sistema z uporabo zaščitne naprave na diferenčni tok (ZNDT) ničelna in
zaščitna zbiralka ne smeta biti povezani. Kovinski deli morajo biti povezani na zaščitni
vodnik za ZNDT.
- Pred pričetkom obratovanja je potrebno vso instalacijo dati pod napetost in preizkusiti, če
ustreza pogojem zaščite, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite izpolnjeni.
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Kontrola delovanja zaščite pred preobremenitvenim tokom:
Pri zaščiti pred preobremenitvenimi tokovi moramo izvesti uskladitev med vodnikom in
zaščitno napravo skladno z zahtevami standarda JUS N.B4.752 - trajno dovoljeni toki in
JUS. N. B2.743 – zaščita pred prevelikimi toki – točka 4.
Pri tem morata biti izpolnjena dva pogoja:
1. pogoj
2.pogoj

IB ≤ IN ≤ IZ
I2 ≤ 1.45 x IZ

kjer pomeni:
IB
IZ
IN
I2
k
k
k

tok, za katerega je tokokrog predviden
trajni zdržni tok vodnika ali kabla
nazivni tok zaščitne naprave
tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave
1,1 - za zaščitna stikala
1,45 - za instalacijske odklopnike
za talilne varovalke po tabeli

TABELA
nizkonapetostne talilne varovalke
---------------------------------------I (A)
k
---------------------------------------2 in 4
2,1
6 in 10
1,9
16 ≤ IN ≤ 63
1,6
63 < IN ≤ 160
1,6
160 < IN ≤ 400
1,6
---------------------------------------Uporaba instalacijskih odklopnikov
k = 1,45 (določeno s standardom)
1. pogoj

IB ≤ IN ≤ IZ

2. pogoj

I2 ≤ 1,45 x IZ
I2 = k x IN
k x IN ≤ 1,45 x IZ

kar znaša za naš primer - vodnik PP - Y - 3x2,5mm2 ... IZ = 19,5A
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1,45 x IZ
1,45 x 19,5
IN = ----------------- = ---------------- = 19,5 A
k
1,45
IN.VAR. = 16 A
Iz izračuna je razvidno, da sta oba pogoja za zaščito pred obremenitvenim tokom izpolnjena.

4.9 -STRELOVODNA INSTALACIJA

Strelovodno napravo je potrebno izvesti na objektu tribune, nogometnega kluba in za
stebre razsvetljave igrišča.
Za pravilno izvedbo strelovodne instalacije je potrebno celoten objekt obdati s
kovinsko kletko, ki jo tvorijo:
- lovilci na strehi - uporabljeni so al vodniki fi 10mm položeni na nosilcih
- odvodi na fasadi - izvedeni z al vodnikom fi 10mm, položenimi na nosilcih
JUS N. B4-925,
- zemnik - položen v temelju izveden z valjancem Fe-Zn 25 x 4 mm.
Za pomožne odvode so uporabljene odtočne cevi meteornih vod, ki se povežejo v
višini 1,6 m od tal preko žlebne objemke JUS N.B4-914 z valjancem Fe-Zn 25 x 4 mm
na zemnik.
Na vseh koncih strehe je potrebno izvesti povezavo žlebov s kovinskimi obrobami in
žloto s spajkanjem.
Prav tako je potrebno izvesti povezavo vseh kovinskih konstrukcij in ograj na tribuni.
Kovinske stebre razsvetljave igrišča je potrebno povezati na zemnik FeZn - 25x4mm, ki
bo položen ob napajalnem kablu v zemlji med stebri. Povezava zemnika na steber se
izvede z varjenjem in zaščiti z zaščitnim premazom.
Stiki vseh elementov strelovodne naprave morajo biti izvedeni zadosti mehanično trdno
ter morajo tvoriti dobro galvansko zvezo. Stiki pocinkanega valjanca morajo biti
izvedeni tako, da se oba trakova prekrivata najmanj na dolžini 10 cm in se spojita z
dvema pocinkanima vijakoma M8.
Valjanec je potrebno pri prehodu iz zemlje premazati z zaščitnim premazom v višini
30 cm nad in pod zemljo.
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Kontrola upornosti zemnika
Ob specifični upornosti tal 400 Ohmov sme znašati delovna upornost ozemljila največ
32 Ohmov. Če je specifična upornost tal večja kot 400 Ohmov, sme znašati delovna
upornost 8 % izmerjene specifične upornosti. To upornost dosežemo, z minimalno 25 m
valjanca po odvodu, kar je v našem primeru zagotovljeno.
Kontrola in pregled strelovodne naprave
V skladu s tehničnimi predpisi za strelovodne naprave je potrebno strelovodno napravo
kontrolirati v naslednih primerih:
- po zgraditvi,
- po predelavi ali popravilu,
- po udaru strele v objekt,
- v rednih periodičnih presledkih - vsaka tri leta.
Ob vsakem pregledu je treba sestaviti zapisnik in vanj vpisati izmerjene vrednosti
upornosti tal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/12

E
EM
MN
N
elektroinstalacije, meritve, nadzor
Dejan Milošič, s.p.

O P O M B A

list štev. 1

Izvedba instalacije
Instalacija prostorov garderob, kopalnic, kotlovnice se izvede z vodniki PP - Y,
položenimi pod ometom. V teh prostorih se uporabi vodotesen material in oprema.
V ostalem delu zgradbe se izvede instalacija z vodniki NYM-J položenimi delno po
kabelskih policah, delno na pajkih nad spuščenim stropom in delno pod ometom.
Kabli za napajanje razsvetljave igrišča se položijo v zemlji 0,8 m globoko. Nad kabli
se položi zaščitna strešica in opozorilni trak.
Pred izvedbo instalacije je potrebno priključna mesta uskladiti z notranjo opremo.
V kopalnici je potrebno vse kovinske dele povezati z zaščitnim vodnikom P 4 mm2 na
omarico za izenačitev potenciala, omarico pa povezati z zaščitnim vodnikom P 6 mm2
na zaščitno letev razdelilca.
Priključki v kotlarni se izvedejo po montaži strojne opreme v i.c. na priponah.
Telefonska instalacija se izvede z vodniki JY(St) Y – 2x2x0,6mm in
FTP 4x2x0,6mm kat.6.
Višine priključnih mest od tal :
-

stikala za razsvetljavo - 1,1 m
svetilke nad ogledali – 2m
svetilke na fasadi – 2,4m
vtičnice za splošno uporabo ob vratih - o,4 m
vtičnice ob pisarnah - 1,2 m
vtičnice v kopalnici - 1,7 m od tal in min. 0,6 m od roba kadi ( s pokrovom )
izpust za fenomat - 1,3 m

Strelovodna naprava
___ ___ ___ __

zemnik, pocinkani valjanec FeZn 25 x 4mm položen v temelju

______________

lovilci, odvodi - Al vodnik Φ 10mm, položen na nosilcih

A
B
C
P

-

križna sponka JUS N. B4 - 936
žlebna objemka JUS N. B4 - 914
žlebna sponka JUS N. B4. - 908
prispajkano
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