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Povzetek

Namen diplomskega dela je osnovna predstavitev projektiranja električnih inštalacij za
različne tipe in velikosti objektov, z različnimi pristopi pri izbiri opremljenosti (z vidika
električnih sistemov). Obravnavali bomo pristop s klasičnimi in pametnimi (EIB) električnimi
inštalacijami. Opredelili bomo bistvene elemente pri odločanju za enega od teh sistemov.

Pametne inštalacije postajajo atraktivna možnost izvedbe električnih inštalacij in omogočajo
predvsem večjo fleksibilnost pri upravljanju električnih porabnikov v objektu.

Predstavili bomo tako prednosti kot slabosti klasične in pametne električne inštalacije na
primeru stanovanjske in poslovne gradnje. Izvedli bomo primerjavo z vidika funkcionalnosti
in z vidika stroškov za konkretna objekta.

Stanovanjski objekt, kakršnega bomo obravnavali, je sicer velikosti večje stanovanjske hiše,
vendar s polno opremljenostjo, torej luksuzno, kot je primerno za sodoben objekt.
Poslovni objekt, ki ga bomo obravnavali, je namenjen pretežno pisarniškemu delu s skladišči,
za katerega je prav tako primerna sodobna opremljenost.

Zaradi relativno zahtevne zakonodaje in tehničnih predpisov kot tudi raznolikosti sistemov je
potrebnega veliko znanja in poznavanja sistemov, vključno s stroškovno opredelitvijo
vrednosti, da lahko kvalitetno izdelamo projektno dokumentacijo kot tudi dejansko izvedbo.

Ključne besede: projektiranje, načrt, električne inštalacije, klasične inštalacije, pametne
inštalacije, investitor, naročnik

II

Abstract

The purpose of the graduation thesis is the basic presentation of the project engineering of
electrical installations for various types and sizes of facilities, with different approaches to the
selection of equipment (in terms of electrical systems). The approaches with classical and
smart (EIB) electrical installations will be treated. The essential criteria governing the
decision to use one of these systems will be defined.

Smart installations are becoming an attractive option of electrical installations, primarily
enabling greater flexibility in the management of the power-using equipment in the facility.

We will present both the strengths and the weaknesses of the classical and smart electrical
installations, using examples of residential and commercial buildings. A comparison in terms
of the functionality and costs of two existing buildings will be made.

The residential building treated is of the size of a large residential house, but fully equipped,
i.e. with luxury equipment as appropriate for a modern building.
The commercial building treated is intended primarily for offices with storage areas, for
which modern equipment is also appropriate.

Because of the relatively demanding legislation and technical regulations, as well as the
variety of systems, large expertise and knowledge of the systems are required, including the
evaluation in terms of cost, to be able to draft good-quality project documentation and to
actually implement the project accordingly.

Keywords: project engineering, plan, electrical installations, classical installations, smart
installations, investor, subscriber
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1 Seznam uporabljenih kratic in simbolov
UPS

Uninterruptible power supply – brezprekinitveno napajanje

EIB

European installation bus

ZGO

Zakon o graditvi objektov

IDP

Idejni projekt

PGD

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

PZR

Projekt za razpis

PZI

Projekt za izvedbo

PID

Projekt izvedenih del

NN(O)

Nizkonapetostno (omrežje)

ETS

Engineering tool software

BCU

Bus coupling unit

AU

Application unit

PEI

Physical external interface

ETS

EIB tool software

USB

Universal serial bus

1

2 Uvod
Projektiranje električnih inštalacij kot tudi kasnejše izvajanje le-teh je z leti vedno bolj
kompleksno in zahtevnejše. V modernih časih je na voljo mnogo različnih sistemov, ki
spadajo pod izraz električne inštalacije, pa naj gre za projektiranje in izvedbo distribucijskega
omrežja, pomožnih agregatskih in UPS rezervnih napajanj, notranjih priključkov za električne
naprave ter razsvetljavo pa do šibkotočnih sistemov, kot so računalniška mreža, antenski in
domofonski sistem ter ozvočenje.
Kadar gre za večje, predvsem poslovne objekte, so prisotni tudi varnostni sistemi (požarno
javljanje, protivlomni in video nadzorni sistem ipd.) oziroma sistemi nadzora in beleženja
določenih dogodkov (kontrola pristopa, registracije delovnega časa ipd.).

Predvsem zaradi hitrega razvoja tehničnih pripomočkov, elektronskih komponent,
programske opreme in standardov ter predpisov, v končni fazi potreb ljudi in načina življenja,
se je temu primerno način projektiranja in izvedbe električnih inštalacij močno spremenil.

V preteklosti se je projektiralo z ročnim risanjem na poseben transparentni papir s pomočjo
risalne deske. Projekt je zajemal sistem razsvetljave, splošnih priključnih vtičnic in fiksnih
električnih priključkov za aparate, stroje in podobno. Na tlorisnih načrtih so bile praktično
vrisane tudi povezave (črte) med povezanimi elementi (na primer med stikalom in svetilko).

Danes je princip izdelave takšen, da se v tlorisnih risbah vrišejo simboli elementov, ki
predstavljajo končne pozicije opreme, principi kabelskih in cevnih povezav pa se obdelajo na
ločenih enopolnih in vezalnih risbah. Seveda si pri projektiranju oziroma zbiranju podatkov
(sestanki z investitorji, ogledi na objektu ipd.) pomagamo z računalniki, fotoaparati in nasploh
s pripomočki zadnjega stanja tehnike, s katerimi si močno olajšamo delo, predvsem zaradi
količine vseh informacij, ki jih potrebujemo za izdelavo kvalitetnega projekta.
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Glede na razvoj in stanje tehnike je tudi pri sistemih električnih inštalacij prišlo do te točke,
da se večina sistemov lahko povezuje med seboj, z raznimi medsebojnimi odvisnostmi.
Takšne sisteme sestavljajo elementi, ki preko komunikacijskega vodila in s pomočjo
programske opreme tvorijo tako imenovane pametne oziroma inteligentne sisteme oziroma
inteligentne inštalacije. In takšen je tudi sistem električnih inštalacij EIB, ki ga bomo
predstavili v diplomskem delu.

Namen diplomskega dela je predstavitev možnih načinov in principov izvedbe električnih
inštalacij za določen objekt, v prvem primeru za stanovanjsko rabo in v drugem primeru za
poslovno rabo.
Bistveno je že takoj v začetni fazi investitorju predstaviti več možnih sistemov, njihovo
tehnično, uporabniško in ekonomsko upravičenost ali neupravičenost.

V prvem delu se bomo osredotočili na projektiranje, torej izdelavo načrtov električnih
inštalacij, preden pride do dejanske izvedbe inštalacij na objektu.
Nadalje bodo predstavljene različne možnosti nivoja opremljenosti, kar se tiče inštalacij,
predvsem v smislu klasičnih in inteligentnih EIB inštalacij.
V zadnjem delu pa bomo na praktičnem primeru s primerjavo med klasičnimi in
inteligentnimi inštalacijami prikazali razloge za določitev načina izvedbe električnih inštalacij
v posameznem objektu. Najprej bomo obdelali stanovanjski objekt s klasično in inteligentno
metodo, nato pa po enakem principu še poslovni objekt.
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3 Osnove projektiranja električnih inštalacij
Osnove projektiranja in sestav projektne dokumentacije je določen z Zakonom o graditvi
objektov – ZGO-1. Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve
in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov ter predpisuje način in pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov [1].

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in
poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne,
oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo,
idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt
izvedenih del [1].

Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično
svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na
arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo
projektiranje [1].
Podrobnejše je dokumentacija opredeljena s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki določa
vsebino projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte, način njene izdelave
in vrste načrtov, ki jo sestavljajo in se uporabljajo za posamezne vrste stavb in gradbenih
inženirskih objektov, glede na namen njene uporabe, obliko in vsebino povzetka revizijskega
poročila ter vsebino povzetka podatkov o nameravani gradnji [2].
Projektno dokumentacijo (slika 1) po Pravilniku o projektni dokumentaciji sestavljajo [2]:
– vodilna mapa,
– načrti in
– elaborati.
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Slika 1: Skupek projektne dokumentacije za objekt

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter
druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev s
prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki,
pomembni za odločanje v upravnem postopku [2].

Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se
določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s
pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo
nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za
objekt, za katerega je tako določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop
in uporaba brez grajenih ovir [2].
Glede na vrsto projekta, vrsto gradnje in vrsto objekta lahko projekt vsebuje enega ali več vrst
načrtov. Načrti projektne dokumentacije morajo biti zloženi v naslednjem vrstnem redu in
vidno označeni z naslednjimi številčnimi oznakami [2]:
– številka »1«: načrti arhitekture,
– številka »2«: načrti krajinske arhitekture,
– številka »3«: načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,
– številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme,
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– številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme,
– številka »6«: načrti telekomunikacij,
– številka »7«: tehnološki načrti,
– številka »8«: načrti izkopov in osnovne podgradnje.
Če pri nameravani gradnji določena vrsta načrta ni potrebna, se zaporedje načrtov in njihove
številčne oznake ne spremeni. Tako načrt električnih inštalacij vedno nosi oznako mape
oziroma načrta številka 4.
Vsak projekt lahko vsebuje tudi več načrtov iste vrste, ki jih je treba poimenovati ter označiti
z zaporedno številko vrste načrta, poševnico in številko načrta.

Dejansko v primeru, da imamo več različnih vrst načrtov, ki spadajo pod električne
inštalacije, njihovo označevanje izgleda na primer takole:
– načrt številka 4/1 – načrt NN priključnih vodov za objekt,
– načrt številka 4/2 – načrt javne razsvetljave,
– načrt številka 4/3 – načrt električnih inštalacij in električne opreme v objektu.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske
načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so zaradi posebnosti posamezne
vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi,
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev [2].

Projektant mora poleg zgoraj omenjenega zakona o graditvi objektov (ZGO) in pravilnika o
projektni dokumentaciji dodobra poznati Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne
inštalacije v stavbah [3] in Tehnično smernico TSG-N-002:2013 [4], ki opredeljujeta tehnične
pogoje, povezane s projektiranjem in z izvedbo električnih inštalacij.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah določa zahteve, s
katerimi se zagotavlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah ves čas
njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja.
Uporablja se pri projektiranju in gradnji novih stavb in rekonstrukciji obstoječih stavb ter
njihovem vzdrževanju [3].

6

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 je namenjena zagotavljanju varnosti nizkonapetostnih
(NN) električnih inštalacij, njihovi kakovosti in usklajenosti z elektroenergetskim sistemom
ter določa: [4, stran 12]
– lastnosti in karakteristike NN električnih inštalacij, naprav in opreme za izvajanje
električnih inštalacij;
– pogoje in zahteve za izvajanje in uporabo NN električnih inštalacij;
– označevanje in zaznamovanje naprav, opreme in električnih inštalacij, ki imajo pri uporabi
vpliv na varnost življenja in zdravja ljudi in živali, varnost premoženja, okolja in okolice;
– zaščitne tehnične ukrepe pri uporabi električnih inštalacij ter
– postopek preverjanja ustreznosti električnih inštalacij.

Osredotočili se bomo na načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki je v večini
primerov eden od sestavnih delov dokumentacije, ki je potrebna za novogradnjo ali
rekonstrukcijo objekta.
V določenih primerih, ko se na primer v obstoječem objektu obnavlja samo električna
inštalacija in je zahtevnost visoka ter je brez ustreznega načrta nemogoča kvalitetna izvedba,
je načrt električnih inštalacij lahko izdelan tudi samostojno, brez vodilne mape in ostalih
načrtov in elaboratov, vendar skladno s pravili stroke in predpisi.
V teh primerih ni potrebno zbiranje kakršnihkoli dovoljenj s strani pristojnih organov in
soglasodajalcev, načrti so želja in potreba s strani investitorja in izvajalca električnih
inštalacij.

3.1 Faze projektiranja (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte [2]:
– idejna zasnova (IDZ),
– idejni projekt (IDP),
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI),
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– projekt izvedenih del (PID).
V nadaljevanju sledi oris bistvenih elementov, ki jih mora vsebovati načrt električnih
inštalacij in električne opreme za posamezno fazo projektne dokumentacije.

Idejna zasnova (IDZ) je namenjena pridobitvi projektnih pogojev oziroma soglasij za
priključitev pristojnih soglasodajalcev. Vsebovati mora načrt arhitekture ter prikaz
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Prikazi priključkov na infrastrukturo morajo
vsebovati shemo predvidenega poteka priključka od mesta priključitve na obstoječo
infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije oziroma kapacitete priključka [2].
Idejni projekt (IDP) za stavbe mora vsebovati praviloma načrt arhitekture ali tiste načrte, ki so
glede na namen stavbe primerni ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi. Namen IDPja je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se
izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor
[2].
V praksi se načrt električnih inštalacij v samostojni mapi v fazah IDZ in IDP ne izdeluje.
Dejansko največkrat arhitekt vriše traso priključnega voda in točko priključitve za novo
predvideni objekt. Omenjeno je osnova distribucijskemu podjetju za izdajo projektnih
pogojev, ki so osnova za nadaljnje postopke izdelave načrta priključitve objekta na nizko
napetostno omrežje (NNO).

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je namenjen pridobitvi gradbenega
dovoljenja. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati zlasti osnovne sheme razporeditve
sistemov in naprav s prikazom njihove medsebojne povezave in prikaz njihovega
priključevanja na infrastrukturo s točko priključitve na objektu, točko priključitve na
obstoječo infrastrukturo in traso poteka priključka [2].
Za manj zahtevne objekte, to so objekti do velikosti enostanovanjske stavbe, načrt električnih
inštalacij ni potreben. Za objekte, večje od omenjenega, je načrt električnih inštalacij in
opreme treba izdelati.
Vsak posamezni načrt, ki je sestavni del dokumentacije PGD, se zveže z državno vrvico ter
opremi z žigom in podpisom odgovornega projektanta [2].
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Projekt za izvedbo (PZI) je namenjen izvajalcu del, da ga uporabi za izvedbo električnih
inštalacij na objektu. PZI sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki
nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Elementi električnih inštalacij, ki so izrisani v PGD projektu, prikazujejo predvsem končne
pozicije naprav in generalne trase napajalnih vodov.
V projektu PZI so tlorisne risbe detajlneje obdelane, z dodatnimi opisi za lažje razumevanje
izvajalcu, z označenimi napajalnimi tokokrogi. Detajlno so izrisani električni razdelilniki in
enopolne sheme.
Bistvena sestavina projekta PZI je specifikacija (popis) materiala za vsa predvidena dela, ki so
zajeta v sklopu projekta. Le na osnovi dobro izdelanega popisa lahko investitor izbira med
različnimi izvajalci.

Projekt izvedenih del (PID) se izdela ob koncu gradnje, ko so električne inštalacije izvedene.
Namen načrta PID je pridobitev uporabnega dovoljenja s strani upravnega organa.
Načrti se lahko izdelajo kot novi načrti, ali pa tako, da se posamezni načrti projekta za
izvedbo dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Iz načrtov morajo biti
jasno razvidna morebitna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja [2].

3.2 Sestavni deli načrta elektroinštalacij
Opredelili bomo sestavne dele načrta električnih inštalacij za fazo projektiranja PZI. Ker gre
za načrt, ki je namenjen izvajalcu električnih inštalacij, torej za konkretno gradnjo, mora
vsebovati vse sestavne dele oziroma sklope projekta.
Ostale faze projekta, v praksi sta to največkrat dve fazi, PGD (pred začetkom gradnje, za
pridobitev gradbenega dovoljenja) in PID (po končani gradnji, izvedeno stanje, za pridobitev
uporabnega dovoljenja), so sklopi, ki sestavljajo dokumentacijo v večji meri identično kot v
PZI. Sestavni del, ki se izdela edino v PZI fazi, je popis materiala in del, ki investitorju služi
za pridobivanje ponudb s strani potencialnih izvajalcev.
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Sestav načrta električnih inštalacij je naslednji.
Naslovna stran podaja podatke o investitorju, vrsti in nazivu objekta, fazi projekta,
izdelovalcu oziroma projektantu in datum izdelave načrta. Sledi detajlnejše kazalo vsebine in
izjava odgovornega projektanta, da je načrt električnih inštalacij in električne opreme skladen
s prostorskim aktom, z gradbenimi predpisi, projektnimi pogoji oziroma soglasji za
priključitev ter da so upoštevane zahteve elaboratov, da so bile pri izdelavi načrta upoštevane
vse ustrezne bistvene zahteve in da je izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim,
zanesljiva. Sledi tehnično poročilo s tehničnimi izračuni ter popis materiala s predvideno
oceno investicije. Na koncu so načrtu priložene situacijske in tlorisne risbe kot tudi vezalne in
enopolne sheme.

3.2.1 Tehnično poročilo in izračuni
Tehnično poročilo načrtov projektne dokumentacije obsega tehnične opise, lahko tudi
rezultate analiz in izračunov, sheme in druge prikaze, iz katerih so razvidni bistveni podatki v
zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, izsledke predhodnih raziskav, empirične podatke ter
oceno vrednosti materiala in del. Rezultati izračunov in analiz morajo vsebovati opis
računskih metod in predpostavk, na podlagi katerih je odgovorni projektant prišel do takšnih
rezultatov. [2].

3.2.2 Specifikacija (popis) materiala in ocena investicije

Pri popisu materiala in predvidenih del je pomembno, da zajamemo v čim večji meri vsa
predvidena dela in material, ki bo uporabljen pri izvedbi električnih inštalacij. Zagotovo je to
eden težjih oziroma pomembnejših delov celotnega načrta. Potrebujemo dobro predstavo,
kako se bo odvijala gradnja celotnega objekta in izvedba inštalacij.
Praktično so v tej fazi zelo pomembne izkušnje na podlagi že izdelanih projektov kot tudi
izkušnje sodelovanja na terenu. Zelo dobrodošle so tudi povratne informacije izvajalcev in
investitorjev, če na katero od zadev nismo bili dovolj pozorni, da jo obdelamo pri naslednjem
projektu in tako izpopolnjujemo svoje znanje in kvaliteto načrtovanja.
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Slika 2: Rekapitulacijski list popisa materiala v projektu PZI.

Popis zaradi preglednosti in lažje primerjave med posameznimi ponudniki organiziramo
smiselno in logično po poglavjih. Prvi razdelek imenujemo rekapitulacija (slika 2) in na njem
prikažemo seštevek vseh poglavij popisa, torej oceno investicije. Poglavja, ki sledijo, se lahko
spreminjajo glede na vrsto in opremo, ki je obdelana v načrtu:
– električni razdelilniki,
– svetlobna telesa,
– šibki tok,
– inštalacijski material,
– oprema pametnih inštalacij EIB,
– strelovod, potencialne izenačitve,
– zunanja ureditev
– ...
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Pomemben podatek, ki ga pridobimo iz popisa, je tudi projektantska ocena investicije. Kot
projektanti moramo poznati tudi okvirne tržne cene materiala in del za vgradnjo. Tako si
naredimo popis z vrednostmi, in po poglavjih lahko naročniku načrta posredujemo okvirne
vrednosti, da se lažje orientira in v končni fazi izbira med ponudbami izvajalcev električnih
inštalacij.

Popis se izdela s pomočjo programa Excel, v katerem lahko pripravimo funkcije in formule
tako, da dobimo seštevek, torej skupno oceno investicije, ko vse postavke vnesemo v popis,.

3.2.3 Risbe (situacijski vodi, tlorisi objekta, enopolne sheme, vezalne sheme)

Osnova za izdelavo risb so situacijski in tlorisni načrti predmetnega objekta, ki jih pripravi
arhitekt (slika 3). Iz njih so razvidni gabariti objekta, razporeditev prostorov, iz njih je možno
razbrati veliko podatkov, ki jih potrebuje projektant elektroinštalacij, da si zna predstavljati,
kako bo objekt videti, ko bo enkrat realiziran.

Slika 3: Primer tlorisne risbe etaže – arhitektov izris.
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Načrt elektroinštalacij je v osnovi sestavljen iz naslednjih risb:
– situacijska risba (prikaz priključkov na infrastrukturo);
– tlorisna risba tistih etaž, ki so predmet izvedbe električnih inštalacij (prikaz razporeditve
sistemov in naprav s prikazom njihovih medsebojnih povezav);
– enopolna in vezalna shema (prikaz kabelske in cevne povezave med seboj odvisnih
elementov);
– detajlna risba (prikaz določenih specifičnih zadev, na katere morajo biti izvajalci še posebej
pozorni – kot na primer izvedba jaškov, kabelske kanalizacije v zemlji, križanj z drugimi
komunalnimi vodi ipd.);
– druge risbe in prerezi, za katere projektant oceni, da so smiselni in bistveno pripomorejo h
kvalitetni in enostavnejši izvedbi.

Risbe projekta se izdelujejo s programom Autocad, ki je kompleksno orodje z mnogimi
funkcijami in možnostmi za izris načrtov. Praktično je program z neomejenimi možnostmi,
tako da ga težko obvladamo zelo podrobno. Še posebej projektanti inštalacij potrebujemo
samo osnovnejše funkcije, bolj detajlno morajo program poznati projektanti katere od drugih
strok, predvsem arhitekti.

3.3 Seznanitev projektanta s predvidenim objektom ter željami investitorja
Kot že omenjeno v prvem odstavku prejšnjega poglavja je osnova za projektanta električnih
inštalacij arhitekturna podloga objekta. Iz nje se vidi, za kakšne vrste objekt gre, kakšna je
razporeditev prostorov in njihova opremljenost. Tako se pridobi prva predstava o objektu.
Nadaljnje informacije se pridobe z diskusijo oziroma sestankom z arhitektom in investitorjem.
Preden dobi v izdelavo projekt projektant električnih inštalacij, imata omenjena za seboj že
precej usklajevanj in tako rekoč že veliko detajlov dogovorjenih. Projektant mora znati glede
na svoje izkušnje in tehnično znanje pridobiti od investitorja oziroma arhitekta uporabne
podatke, postavljati vprašanja, za katera ve, da so pogoj za izdelavo kvalitetnega projekta.
Namen dogovarjanj je tudi ta, da investitor o določenih zadevah razmišlja pravočasno - v času
izdelave projektov, torej, da lahko še v miru premisli in se odloči, ne impulzivno v času
gradnje, ko je prisiljen na hitro izbirati odločitve.
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Projektant mora znati oceniti, kakšne so želje, potrebe in finančne zmožnosti investitorja in
mu v teh okvirih poskušati prikazati najboljše za predvideno investicijo.

3.4 Predstavitev možnih pristopov in uskladitev zahtevnosti z investitorjem
Eden najpomembnejših dejavnikov za izdelavo projektne dokumentacije je zagotovo povezan
z željami investitorja in njegovim poznavanjem sistemov električnih inštalacij. Kvaliteten
načrt je moč izdelati zgolj s tesnim sodelovanjem investitorja in projektanta. Torej mora
projektant kot strokovnjak s svojega področja predstaviti vse sisteme, ki sodijo k sodobnemu
objektu. Investitorji v veliki večini niso strokovnjaki s področja elektroinštalacij, delno so o
nekaterih stvareh in sistemih že seznanjeni pred začetkom projektiranja, podrobnejše pa jih
mora projektant seznaniti že v prvi fazi izdelave projekta, praktično je to na uvodnem
sestanku, pred začetkom projektiranja.

Veliko investitorjev, ki se odloči za gradnjo objekta, pa naj bo to stanovanjska stavba za
lastno rabo ali večji poslovni objekt, se šele po predstavitvi s strani projektanta zave, o čem
vse mora še dobro razmisliti in se seznaniti v fazi projektiranja, da bo končni izdelek, se pravi
objekt, kvalitetno zgrajen in opremljen.

Pristop k načinu projektiranja se opredeli v dogovoru z investitorjem, ki mu moramo
predstaviti različne možnosti, ki so v danem trenutku na voljo.
Predstaviti je potrebno prednosti in slabosti izvedbe električnih inštalacij s klasičnim
pristopom, z inteligentnimi inštalacijami ali pa z inteligentnimi rešitvami, zgolj za določen
sistem, kot na primer razsvetljavo ali upravljanje senčil, kar dosežemo z integracijo
krmilnikov in programske opreme za posamezni segment.
Investitor mora dobiti dobro predstavo, kaj zanj dolgoročno pomeni odločitev za enega od
prikazanih principov električnih inštalacij. Namreč: v prvi fazi zagotovo sledi vprašanje,
kakšna je razlika v vrednosti investicije, če se odloči za pametne inštalacije. Finančno gledano
se nihče ne more takoj odločiti za pametne inštalacije, ker je strošek precej višji od klasične
izvedbe. Vendar moramo gledati dolgoročno, predstaviti prihranke v prihodnosti in
uporabnost na dolgo rok. V končni fazi lahko ugotovimo, ali je vseeno morda smiselno in
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racionalno izvesti pametne inštalacije za objekt, kar v prvem trenutku ni bila videti optimalna
rešitev. Nekje se seveda izkaže kot smiselno, drugje pač ne.

3.4.1 Klasične elektroinštalacije– značilnosti
Kot pri vseh delih ob odločitvi za gradnjo velja tudi za projekt električnih inštalacij, da je
treba dobro premisliti in si pripraviti načrte, šele potem začeti z delom. Praksa žal kaže, da
ravno električnim inštalacijam investitorji posvetijo najmanj časa. Projekt, ki je bil v grobem
narejen že v fazi PGD, nekako porabimo tudi za PZI, izvedbo prepustimo lokalnemu mojstru,
ki projekta skoraj ne potrebuje, saj z investitorjem kar na objektu določita, kje bo kaj [6].
Klasične električne inštalacije so dopuščale takšno »sprotno projektiranje« in še to le v
preteklosti. V današnjih časih, ko je iz dneva v dan več različnih sistemov za upravljanje
zgradb in smo v dobi pametnih inštalacij, takšen način popolnoma odpove.
V klasičnem projektu je šlo pretežno za določitev mesta vklopov in lokacije porabnikov, ki jih
je bilo treba vrisati v tlorise. Inštalater je pogosto kar sam izbral vrsto stikala in način vezave
[6].
Vrednost investicije je navadno v primerjavi z inteligentnimi rešitvami v prvi fazi cenejša,
vendar v kasnejši fazi, ko je objekt že funkcionalen, je vsaka želja po spremembi oziroma
dodatnih nadgradnjah zahtevna in povezana z visokimi stroški in relativno velikimi posegi v
inštalacijo oz. samo stavbo.

3.4.1.1 Prednosti klasične električne inštalacije

Edina resna prednost klasičnih inštalacij, ki pa je v večini primerov tudi odločilna, je cenovna
ugodnost v primerjavi s pametnimi sistemi. Pri večini investitorjev finančna sredstva niso
neomejena, zato je glede na veliko odstopanje pri skupni vrednosti investicije princip klasične
inštalacije še vedno končna izbira.
Cena materiala je pri skupni vrednosti investicije precej nižja, kot če se investitor spusti v
pametno zgradbo z vsemi pametnimi napajalniki, krmilniki, tipkali ipd.
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Dodatna prednost je še pri širšem izboru izvajalcev električnih inštalacij, ki praktično vsi
obvladajo klasično izvedbo, le določen delež teh pa je specializiran tudi za izvedbo pametnih
sistemov.

3.4.1.2 Slabosti klasične električne inštalacije

Klasične inštalacije imajo zaradi različnih naprav, izmed katerih ima vsaka svojo nalogo,
pomanjkljivosti v funkcionalnosti. Pri klasičnih inštalacijah gre mnogokrat za razdrobljen
sistem inštalacij, kar poveča medsebojne vplive, poveča se verjetnost napak in požarna
ogroženost.

Nanizajmo še nekaj slabosti klasičnega sistema inštalacij:
– upravljanje in nadzor pri večjih objektih je težak oz. zamuden, kadar mora odgovorna oseba
na primer preko celotnega objekta, da pregleda ali je razsvetljava izklopljena;
– sistemi inštalacij so v sodobnih časih preobsežni, da bi nam brez vgradnje pametnih
krmilnikov sploh uspelo kontrolirati vse inštalirane sisteme;
– spreminjanje inštalacij je zamudno, naporno in brez gradbenih posegov ter umazanije
neizvedljivo, poleg tega so stroški takšnih posegov visoki;
– električna inštalacija in kabelske povezave ne morejo biti univerzalne, da bi se lahko v fazi
montaže končnih elementov lahko odločali med klasičnimi ali pametnimi inštalacijami
(dejansko se moramo odločiti že pred izvedbo inštalacij na objektu).

3.4.2 Pametne (inteligentne) elektroinštalacije EIB
Udobje bivanje postaja vse bolj pomembna vrednota kvalitete našega bivanja. Vse večja
avtomatizacija življenja botruje vse bolj stresnemu načinu življenja. Kako si olajšati življenje?
Kako doseči udobje bivanja? Kompleksno vprašanje, ki si ga zastavljamo pri načrtovanju
bivalnega okolja. Od svojega doma pričakujemo udobje, varnost in varčnost. Hiša, ki nas
uboga, dandanes niso več sanje, temveč resničnost. Pod pojmi inteligentna oziroma pametna
zgradba si predstavljamo avtomatizacijo doma, ki ne predstavlja več samo luksuza, temveč
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pametno orodje za upravljanje in nadzor doma. S preprostim dotikom ekrana lahko
upravljamo razsvetljavo, temperaturo, alarmne in prezračevalne naprave, dvigamo ter
spuščamo rolete, lahko izbiramo glasbo po svoji želji ali simuliramo prisotnost. Možnosti je
veliko, izbira pa je vaša [6].

Zgradba z vgrajenimi inteligentnimi sistemi električnih inštalacij zna komunicirati z zunanjim
svetom ter s spreminjanjem različnih stanj v zgradbi samostojno reagirati na različne situacije.
Inteligentne zgradbe se delno same upravljajo ter nam dovolijo, da jih vodimo po svojih
željah [7].

3.4.3 Pametni (inteligentni) sistemi, ki podpirajo posamezne sklope inštalacij
(razsvetljavo, senčila, ogrevanje ipd.)
Obstaja tudi nekakšna vmesna možnost, da le za določen sistem, kot je na primer upravljanje
motornih pogonov senčil, uporabimo manjše krmilnike, ki se potem lahko programirajo za
delovanje na različne načine. Določenim odgovarja dviganje oziroma spuščanje senčil ob
točno določeni uri, drugim je bistveno, da lahko preko centralne tipke upravljajo več senčil
hkrati. Z enostavnim spreminjanjem programske opreme je torej možno vzpostaviti različne
načine delovanja.
Krmilnik, ki nam to omogoča, je na primer Siemens Logo, ki si ga bomo ogledali v
naslednjem poglavju.

3.4.3.1 Siemens Logo

Avtomatika Logo (slika 4) rešuje naloge s področja hišne in instalacijske tehnike (npr.
stopniščne razsvetljave, zunanje razsvetljave, upravljanja z roletami, razsvetljavo izložb itd.),
pri gradnji krmilnih omar kot tudi pri izdelavi strojev ter raznih naprav (npr. pri upravljanju z
vrati, s prezračevanjem, črpalkami za vodo itd.). Za serijsko uporabo pri gradnji manjših
naprav, krmilnih omar ter na področju instalacijske tehnike obstajajo tudi posebne izvedbe
brez prikazovalnika in tipkovnice.
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Slika 4: Avtomatika Siemens Logo.

Različne izvedbe Logo sistema in razširitvenih modulov omogočajo veliko fleksibilnost pri
načrtovanju krmilnih rešitev na raznih področjih elektrotehnike, od enostavnih rešitev v hišni
instalaciji do kompleksnih rešitev z uporabo komunikacijskih modulov.

Krmilnik se izkazuje za zelo primernega, ko na primer investitor v hiši ne želi imeti pametnih
inštalacij, dejansko pa želi upravljati senčila na motorne pogone in poleg tega za celotno etažo
želi centralno tipko, da istočasno spusti / dvigne vsa senčila. To mu omogoča avtomatika
Logo, ki je cenovno sprejemljiva in uporabniško dokaj enostavna.

3.4.3.2 Hišni sistemi (Vimar Home, Teletask ...)

Predstavljamo še opcije manjših pametnih sistemov, tako imenovanih hišnih sistemov, ki s
kombinacijami relejskih elementov in tipkal, na podoben način kot EIB delujejo in
nadzorujejo sisteme električnih inštalacij po sklopih. Grajeni so na takšen način, da se vse
vhodne in izhodne enote sistema vgradijo v električni razdelilnik, vsak od električnih
porabnikov mora biti povezan do izhodne enote, prav tako pa mora biti vsako stikalo / tipkalo
povezano do vhodne enote (pri EIB so lahko povezani med seboj na različen način, da so le
na BUS linij).
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To so sistemi, ki so jih v večini razvili proizvajalci električne inštalacijske opreme, vendar so
takšni sistemi dokaj omejeni in niso tako široko uporabni kot sistem EIB.
Poglejmo nekaj značilnosti sistema Teletask, ki je eden od takšnih sistemov:
- celosten sistem za integracijo vseh v domu potrebnih sistemov (razsvetljava, ogrevanje /
hlajenje, motorni pogoni, avdio / video oprema, kontrola pristopa, video in IP domofonija
ipd.);
- osnovna integracija 32 tipkal poljubnega proizvajalca;
- enostaven za uporabo in tudi programiranje (možnost investitorja, da z osnovnim
poznavanjem računalniških programov sam spreminja osnovne nastavitve);
- stabilen in zanesljiv sistem;
- dobro razmerje cene in kvalitete za osnovno integracijo;
- brezplačna osnovna programska oprema za lokalno in oddaljeno krmiljenje in nadzor
sistema [8].

4 Podrobnejša predstavitev sistema EIB
EIB sistem je sodobna električna inštalacija, ki združuje do sedaj že poznane posamične
pametne inštalacije v skupni standard oz. skupno električno inštalacijo. Do pred kratkim smo
v klasični električni inštalaciji poznali več različnih, po področjih razdeljenih avtomatik, kot
na primer: avtomatiko za ogrevanje, hlajenje, žaluzije, razsvetljavo itd. Toda pojavila se je
težava, ko smo želeli te različne po svoje pametne inštalacije združiti v en sam skupni sistem,
jih nadgraditi ali povezati na skupni nadzorni sistem, kar pa seveda ni bilo mogoče zaradi
različnih standardov.

Pametne inštalacije se od klasičnih inštalacij razlikujejo v upravljanju in nadzoru, ki se izvaja
po enotnem vodilu. Sistem je razdeljen na dva dela, na napajalni del in na krmilni del. Pri
prvem se dovaja električna energija, pri drugem pa se uporabniku zagotovi možnost
krmiljenja sistema. Kar pa je za uporabnika verjetno največja prednost, je udobje in s tem
kvaliteta življenja.
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4.1 EIB – European Instalation Bus
V Evropi se je uveljavil sistem pametnih inštalacij EIB (European Installation Bus), ki
opredeljuje in predpisuje standarde za sodobno elektroinštalacijo. Najmočnejši proizvajalci
inštalacijske opreme so v Bruslju ustanovili združenje EIBA (European Installation Bus
Association) in sistem inštalacij EIB. Glavna naloge organizacije EIBA je priprava pravil
združenja, usmerjanje proizvajalcev k enotnemu standardu ter kontrola združljivosti. [5], stran
7]

Združenje EIBA zagotavlja kompatibilnost in kvaliteto EIB elementov. Pametna EIB
instalacija združuje vse do sedaj poznane električne inštalacije v eno skupno inštalacijo, ki
omogoča veliko možnosti ter fleksibilnosti. EIB inštalacija je enostavna za uporabnika,
fleksibilna za nadgradnjo, odprta do ostalih sistemov, decentralizirana, kompatibilna z vsemi
elementi, ki nosijo oznako EIB.

4.2 Splošne značilnosti sistema EIB
V modernem bivalnem ali delovnem okolju se uporabnik kot posameznik ali kot skupina
srečuje z množico sistemov, od katerih ima vsak svojo nalogo (razsvetljava, ogrevanje,
protivlom, javljanje požara ipd.), vendar tudi vsak svoj način delovanja, svoj način napajanja
ali svoj način daljinske kontrole.
Sistem EIB je sestavljen iz posameznih komponent, ki so mikroprocesorsko krmiljene. To
pomeni, da ima vsak element EIB sistema vgrajen svoj mikroprocesor, sistemski in
aplikativni program ter fizični naslov. EIB inštalacija povezuje različne senzorske elemente
(svetloba, temperatura, vlaga, veter, ročni vklop/izklop ipd.) preko procesnih enot (krmilnik
osvetljenosti, regulator temperature ipd.) z izhodnimi napravami (motorski pogoni, stikala,
ventili ipd.). Komunikacija med EIB elementi poteka v obliki telegramov, v katerih je zapis o
izvoru, o cilju in o ukazu, ki ga mora določeni izhodni element izvesti.[9, stran 15]
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Slika 5: Struktura enega področja EIB sistema, sestavlja jo do 15 območij.

Vsak element lahko komunicira z vsakim v sistemu, preko BUS-povezave. Ker lahko
maksimalno število naprav sistema preseže 10 000, je zelo pomembna razčlenitev sistema na
manjše celote. Linija je najmanjša enota. Vsaka linija mora imeti napajalnik z dušilko in
linijski vmesnik ter maksimalno 64 naprav. Linijo je možno tudi trikrat podaljšati s pomočjo
za to namenjenega elementa, tako da lahko končno število naprav za eno linijo zraste na 256.
Linij je lahko največ 15. Te se preko linijskih vmesnikov povezujejo z glavno linijo,
imenovano »area« ali območje. Teh je lahko prav tako 15 in so med seboj povezani preko
linije, ki se imenuje »backbone line« ali hrbtenica. Tudi glavna linija in hrbtenica morata
imeti svoj napajalnik z dušilko in linijski vmesnik (slika 5).

Sistem EIB je decentraliziran, modularno grajen sistem, ki ne zahteva centralnega mesta
krmiljenja in ga je možno kasneje enostavno nadgrajevati. Vsak element sistema je opremljen
s svojim procesorjem, sistemskim in aplikacijskim programom, ki ga programiramo po lastnih
potrebah. Naprave takega decentraliziranega sistema so med sabo povezane z enim
podatkovnim vodilom (BUS), po katerem komunicirajo vsi elementi sistema.
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Tako zgrajen sistem omogoča veliko zanesljivost delovanja, enostavno izvedbo inštalacij ter
dokaj preprosto projektiranje in programiranje glede na kompleksne rešitve, ki jih sistem
nudi. Napravo EIB sistema pripravimo za delovanje z vnosom aplikacijskega programa in
parametrov v del spomina, ki je namenjen za aplikacijo. Eno napravo lahko uporabimo za več
funkcij (npr. tipkalo lahko uporabimo za vklop, izklop, preklop ob vsakem pritisku, regulacijo
v odvisnosti od dolžine pritiska).
Vnos aplikacij, parametrov, naslovov posameznih elementov ter logične povezave med
senzorji in aktuatorji izvedemo s pomočjo enotnega programa ETS Tool Software.
V večini primerov s klasično inštalacijo ne moremo na enostaven način doseči tako
funkcionalne oziroma tako optimalne povezave med različnimi sistemi kot pri opisanem
sistemu EIB.
Vsaka podobna funkcija ima pri klasični inštalaciji za posledico povečanje števila vodnikov,
različnih krmilnih naprav in kompliciranega medsebojnega povezovanja. Zaradi tega v večjih
objektih postane klasična inštalacija komplicirana, nepregledna, draga in težavna za
vzdrževanje. [5, stran 8].

4.2.1 Prednosti sistema pametnih inštalacij

Inteligentni objekt ima to prednost, da je prilagodljiv uporabniku in njegovemu udobju.
Funkcionalnost se prilagodi potrebam oziroma željam posameznega uporabnika.
S predelavo oziroma dodelavo programa, ki je naložen na posamezne elemente sistema EIB,
je možno izpopolniti funkcionalnost objekta. Po določenem času, ko je objekt že v uporabi
oziroma »živ«, dejansko uporabniki lahko podajo svoje potrebe, za katere v fazi gradnje še
niso vedeli, da jih bodo potrebovali. Praktično je s predelavo programa enostavno, brez
fizične predelave inštalacije, možno neko stikalo, ki upravlja določeno svetilko ali senčilo, na
novo programirati, da nato izvaja povsem drugo nalogo oziroma upravlja povsem drug
element, povezan v sistem EIB.

V primeru daljše časovne odsotnosti in skrbi, da smo doma pozabili izklopiti luč ali katerega
od drugih električnih porabnikov, lahko to storimo v vsakem trenutku s pomočjo mobilnega
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telefona ali interneta. Seveda je predpogoj, da imamo te naprave vključene v sistem pametnih
inštalacij in vgrajene ustrezne elemente za dostopnost preko interneta.

Določeni sistemi so lahko že avtomatsko programirani tako, da se v določeni situaciji zgodi
neko zaporedje dogodkov. Kot na primer, da se v primeru dežja samodejno zaprejo vsa
strešna okna, ki so odprta, da se v primeru močnejšega vetra samodejno dvignejo žaluzije ter
zloži markiza in je tako zaščitena pred poškodbami.

Poleg opisanega si oglejmo še nekaj prednosti pametnega sistema:
– zanesljivo delovanje;
– udobje in kvaliteta življenja na visokem nivoju;
– topologija polaganja kablov je enostavna, vodniki vseh porabnikov se speljejo v razdelilnik
oziroma omarico z vgrajenimi izhodnimi EIB elementi (aktuatorji), stikala pa preprosto od
enega do drugega povežemo z ustreznim vodilom (bus inštalacijo);
– multifunkcijska stikala, s katerimi lahko upravljamo sistem EIB in se montirajo v klasično
vgradno dozo;
– nizki stroški v primeru preureditve funkcionalnosti EIB elementov (predelava programske
opreme), brez neugodnih gradbenih del;
– objekt se lahko obnaša »živo« tudi, če ni nihče prisoten (preko programskega orodja se
nastavijo urniki delovanja določenih elementov – senčil, razsvetljave ipd.);
– izdelava različnih scen, ko na primer s pritiskom na eno tipk izklopimo večje število svetilk
in senčila postavimo v določen položaj, ki ga definiramo v fazi programiranja sistema;
– elemente pametnega sistema je moč nadzorovati na različne načine – s tipkalom, daljinskim
upravljalnikom, z nadzornim LCD ekranom ali računalnikom, telefonom ali tabličnim
računalnikom; (slika 6)
– centralni vklop / izklop sistemov z eno tipko ob prihodu / odhodu.
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Slika 6: Nadzor EIB sistema s tabličnim računalnikom ali s pametnim telefonom.

4.2.2 Slabosti sistema pametnih inštalacij
Sistem pametnih inštalacij praktično skoraj nima slabosti, saj v vseh pogledih izboljšuje
funkcionalnost, uporabnost in udobnost bivanja v takšnem objektu.
Ima le eno večjo slabost: da je izvedba takšnega sistema investicijsko draga. Oprema sistema
EIB kaj hitro znese precejšen strošek v primerjavi s klasično izvedbo. Žal pa pri veliki večini
investitorjev finančna sredstva niso neomejena, zato ta princip inštalacije ni tako razširjen kot
bi bil, če bi se investicija cenovno bolj približala klasični inštalaciji. Podrobnejšo finančno
analizo bomo naredili v praktičnem delu diplomskega dela v nadaljevanju.

Naštejemo lahko še par manjših slabosti pametne inštalacije, ki pa ob kvalitetnem razmisleku
pred gradnjo objekta in izdelavi kvalitetne projektne dokumentacije nimajo posebne teže pri
odločitvi, ali izbrati pametno ali klasično inštalacijo:
– ob izpadu napajanja so določene dejavnosti nefunkcionalne (na primer: senčila se ne da
dvigniti);
– predvsem varnostni sistemi morajo imeti rezervno napajanje (na primer varnostne rešetke
pred vhodom);
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– električna inštalacija in kabelske povezave niso univerzalne, da bi se v fazi montaže končnih
elementov lahko odločali med klasičnimi ali pametnimi inštalacijami (dejansko se moramo
odločiti že pred izvedbo inštalacij na objektu);
– električni razdelilniki so precej veliki v primerjavi s klasičnimi inštalacijami (slika 7).

Slika 7: Izgled električnega razdelilnika z vgrajenim varovalnimi in EIB elementi.

4.3 Elementi EIB sistema
- Naprava EIB - splošno
BCU (Bus Coupling Unit) vmesnik služi v napravi za povezovanje naprave z vodilom.
Sprejema telegrame z vodila, jih dekodira in pošilja informacije v aplikacijski del naprave.
AU (Application unit) je aplikacijski del naprave (senzor ali aktuator). Če je naprava aktuator,
izvrši zahtevo, ki je bila poslana. Če pa je naprava senzor, sprejeto informacijo pošlje v BCU
del, kjer se kodira in pošlje naprej na vodilo. Komunikacija med BCU in AU poteka preko
PEI (Physical External Interface) konektorja. Shemo EIB naprave prikazuje slika 8. [5, stran
22]
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Slika 8: Shema EIB naprave.

Bistveni elementi sistema EIB, ki lahko tvorijo funkcionalno celoto, so opredeljeni v
nadaljevanju:

- Tipkala
Tipkala v večini nimajo svoje BCU enote, zato je potrebna zunanja enota, tipkala pa se preko
nje priključijo na vodilo.
Tipkalo ima lahko več kanalov. Odvisno od aplikacije se lahko ti kanali parametrirajo kot
stikalo, zatemnilno in žaluzijsko stikalo (slika 17, desno). [5, stran 24]

- Senzorji gibanja
Senzorji gibanja so brezkontaktna približevalna stikala z reakcijo na termične spremembe, ki
jih sprožijo ljudje, živali ali objekti. Z uporabo aplikacijskega programa dajejo preko
povezovalnega modula na vodilo aktuatorjem odgovarjajoče ukaze za preklope (razsvetljava,
električna vrata, zapornice ...). Tudi senzorji potrebujejo svojo BCU enoto za povezavo z
vodilom (slika 9).[5, stran 25]

26

Slika 9: Senzor gibanja za stensko in stropno montažo.

- Napajalniki in aktuatorji
Napajanje EIB sistema je izvedeno v skladu s sistemom zaščite (SELV - mala napetost) preko
zaščitnega transformatorja. Zaradi ločitve izmeničnega signala od enosmerne napetosti je za
napajalno enoto ali v njej neposredno vgrajena dušilka.
Eno linija predstavlja napajalnik in do 64 vhodno / izhodnih enot. Za primerjavo: za opremo
ene stanovanjske hiše (cca. 250 m2 z več žaluzijami) je potrebno približno 40 EIB enot, torej
ena linija. [9, stran 16]
Ob napajalniku v električnem razdelilniku se montirajo aktuatorji (slika 10), na katere so
direktno priključeni električni porabniki. Aktuator gleda na poslan signal s tipkala oziroma
katerega od upravljalnih panelov, izvede funkcijo, določeno s programom.
Torej, ko pritisnemo tipkalo, se preko bus linije prenese telegram do aktuatorja, ta preklopi in
vključi se element, ki je vezan preko določenega kanala (na primer svetilka).
Za različne funkcije potrebujemo ustrezen aktuator, v nadaljevanju naštejmo tri najpogostejše:
- aktuator za vklop / izklop (razsvetljava ali kateri od fiksno priključenih električnih
porabnikov),
- zatemnilni (regulacija osvetljenosti),
- žaluzijski (za upravljanje motornih pogonov senčil).
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Slika 10: Večkanalni aktuator sistema EIB.

Poleg naštetih je še mnogo elementov, ki lahko dopolnjujejo sistem EIB in ga naredijo še
uporabnejšega in udobnejšega (regulatorji temperature in osvetljenosti, LCD-zasloni, IRsprejemniki ipd.). Za vsak konkreten projekt je potrebna individualna predstavitev in
svetovanje, aktivno vključeni morajo biti investitor, projektant in nato še ponudnik EIB
opreme. Tako se lahko predstavi celovit sistem in izbere najprimernejše možnosti z
uporabniškega vidika v kombinaciji s finančnimi zmožnostmi investitorja.

4.4 Programiranje in programsko orodje ETS
ETS (EIB Tool Software) je programsko orodje, ki je namenjeno pooblaščenim inštalaterjem
za parametriranje inteligentne inštalacije. Orodje je enako za vsak EIB projekt in vsako EIB
napravo in je del KNX/EIB standarda.
V program se vnesejo baze produktov različnih proizvajalcev. Najnovejša različica orodja se
imenuje ETS 5 (slika 11).
Profesionalno orodje ETS je polno delujoča verzija, namenjena profesionalcem in nima
omejitev ter omogoča uporabo uporabniških vmesnikov, tiskanje, dostop do baze, dostop do
EIB sistema preko RS232 ali USB, izmenjavo projektov in podatkovnih baz proizvajalcev
opreme, programske vmesnike ...
Programsko orodje prav tako vključuje programske module za nastavitve, projektiranje
aplikacijskega dela, testiranje, upravljanje s projektom, upravljanje s produkti proizvajalcev
(upravljanje s podatkovnimi bazami proizvajalcev opreme). [5, stran 62]
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Slika 11: Programsko orodje ETS 5.

Vsi EIB elementi dobijo svoj naslov, na katerega po EIB omrežju sprejemajo ali oddajajo
telegrame z ukazi. EIB elementi morajo biti za svoje delovanje programirani, oziroma mora
biti v njihov spomin shranjena konkretna aplikacija. Programiranje in nalaganje aplikacij
poteka samo s programom ETS (EIB Tool Software). Sistem EIB po začetnem nalaganju
programa za svoje delovanje ne potrebuje računalnika (PC-ja). Samo v primeru spremljanja
delovanja (nadzorni sistem) se vgradi PC z dodatno programsko opremo. [9, stran 16]

5 Kriteriji pri odločitvi načina izvedbe električnih
inštalacij za objekt
5.1 Praktično poznavanje sistemov
Vsakdo, ki se loti investicije, je zagotovo že navajen uporabljati nek sistem, po navadi je to
sistem klasičnih inštalacij, zato je veliko takšnih investitorjev, ki se bojijo novitet in se glede
na svoje dozdajšnje izkušnje rajši odločijo za preizkušeno klasiko.
Pomembno je tudi, ali so lahko že kje v praksi videli uporabo pametnih sistemov. Potem se
največkrat lažje navdušijo nad tem, da bi tudi pri sebi izvedli takšen sistem, seveda le če ga je
uporabnik pametnega sistema pohvalil.
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5.2 Udobje / luksuz
Pomemben dejavnik pri odločitvi med klasičnimi in pametnimi inštalacijami je tudi stopnja
udobja, ki ga izbira prinese uporabniku. Določeni se strinjajo, da lahko vsakič, ko hočejo
izvesti neko funkcijo (prižgati svetilko, dvigniti senčilo) vstanejo in se odpravijo do stikala, ki
je lahko povsem na drugi strani prostora. Drugi si želijo praktično tudi, ko stojijo skoraj
zraven stikala, za vklop željene funkcije, le to upravljati preko pametne naprave, največkrat
telefona.

Dejansko se da na ta način tudi veliko prihraniti, saj lahko število tipkal po objektu (ki so v
seštevku velik finančni strošek) zmanjšamo na zelo majhno število, če se odločimo za
upravljanje sistema pretežno preko pametnih naprav.

5.3 Ekonomska upravičenost in finančne zmožnosti
V največji meri pa je izbira med klasičnimi in pametnimi inštalacijami povezana s finančnimi
zmožnostmi investitorja, torej plačnika.
Prav to je razlog za prepogost odklon od pametnih inštalacij. Tudi analiza v nadaljevanju
prinaša konkretno odstopanje pametnega sistema proti klasičnemu v finančnem smislu.
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6 Praktični del – projektna primerjava objektov
V prejšnjih poglavjih smo predstavili bistvene dokumente (zakoni, predpisi in pravilniki), ki
jih moramo upoštevati pri izdelavi projektov električnih inštalacij. Prav tako smo preučili faze
projektne dokumentacije od idejne zasnove do končnega projekta izvedenih del. Predstavili
smo tudi sestavne dele projekta, od tehničnega poročila do risb in detajlov, kot tudi možne
načine izvedbe električnih inštalacij od klasičnih do pametnih sistemov.

V nadaljevanju bomo skozi praktičen primer (priloge) obdelali in preučili različna objekta.
Prvo bomo na primeru stanovanjske zgradbe preučili inštalacijo s klasičnimi inštalacijami in
nato še s pametnimi. Po enakem principu bomo nato še na primeru poslovne zgradbe preučili
inštalacijo s klasičnim in pametnim sistemom.
V popisu materiala bomo za vse primere zajeli in izdelali oceno investicije za kompleten
material in opremo, ki je v domeni izvajalca električnih inštalacij.
Predvsem se bomo osredotočili na funkcionalnost in ekonomsko (ne)upravičenost integracije
pametnih inštalacij v določen tip objekta.

6.1 Stanovanjski objekt - hiša
Stanovanjski objekt je okvirne velikosti 20 x 7 metrov, zgrajen delno v dveh in delno v treh
etažah (slika 12).
V sredini objekta je povezovalno stopnišče, preko katerega je možen dostop do vseh delov
objekta. V pritličju dvoetažnega dela je izveden dnevni prostor s kuhinjo, jedilnico in teraso.
V nadstropju je izveden spalni del za starše s spalnico, garderobo in kopalnico.
V pritličju tri etažnega dela sta izvedena garaža in kabinet. V nadstropju je izveden spalni del
za otroke s tremi otroškimi sobami in kopalnico. Zgornja etaža je namenjena relaksaciji, s
savno in teraso.
Skupna uporabna površina objekta je približno 320 m2.
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Slika 12: Prerez stanovanjske stavbe.

6.1.1 Izvedba s klasičnimi električnimi inštalacijami
V prilogi A (popis del in materiala) je obdelana električna inštalacija v modernejši
stanovanjski stavbi na klasičen način:

Razsvetljava je predvidena tako, da so svetlobni izpusti predvideni tam, kjer so funkcionalno
najprimernejši glede na obliko prostorov in dispozicijo opreme v njih.
Vključevanje je izvedeno lokalno, s stikali, montiranimi ob vstopu v prostor, preko navadnih
oziroma izmeničnih stikalnih kombinacij. Določena razsvetljava pred vhodi in na hodnikih
oziroma stopniščih se vključuje preko pasivnih IR senzorjev gibanja.
Na oknih so predvideni motorni pogoni za upravljanje senčil. Za vsak pogon je predvideno
ustrezno napajanje in povezava do upravljalnega stikala v prostoru.
Predvideni so priključki za gospodinjske aparate (pomivalni stroj, kuhalna plošča, pečica,
napa, pralni in sušilni stroj) ter priključki za potrebe strojnih inštalacij (toplotna črpalka,
prezračevanje, talno ogrevanje …). Predvideni so tudi priključki za šibkotočno vozlišče za
potrebe prenosa podatkov, protivlomno centralo in domofonski razvod.
Varovalni elementi za celotni objekt so izvedeni v električnem razdelilniku v pritličju.
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6.1.2 Izvedba z inteligentnimi električnimi inštalacijami EIB
V prilogi B (popis del in materiala) je je obdelana električna inštalacija v modernejši
stanovanjski stavbi na način pametne električne inštalacija EIB:.

Razsvetljava oziroma pozicije svetilk so nespremenjene glede na stanovanjski objekt, izveden
s klasičnimi inštalacijami. Drugačen je princip vključevanja oziroma upravljanja razsvetljave.
V primeru pametnih inštalacij se namreč predvidijo multifunkcijska (pametna) stikala, ki
omogočajo različne kombinacije upravljanja svetilk oziroma skupine svetilk istočasno.
Na enak način kot razsvetljava je izvedeno upravljanje senčil, preko multifunkcijskih stikal.
Priključki za gospodinjske aparate, za potrebe strojnih naprav in šibkotočne sisteme so
izvedeni identično kot v primeru klasične inštalacije.

Varovalni elementi in krmilni elementi pametnega sistema za celotni objekt so izvedeni v
električnem razdelilniku v pritličju.

6.1.3 Tlorisni prikazi načrta
Etaža objekta je za primer klasičnih in pametnih inštalacij prikazana trikrat, in sicer so simboli
električnih inštalacij izrisani ločeno za:
– razsvetljavo (svetilke in stikala oziroma multifunkcijska stikala - EIB);
– splošno moč in električne priključke (električni razdelilniki, vtičnice, parapetni kanali,
strojni elementi …) ter
– šibki tok (komunikacijsko vozlišče, podatkovne vtičnice, protivlomni in video nadzorni
sistem ).
Iz tlorisnih risb so razvidne končne pozicije opreme električnih inštalacij. Principi napajalnih
in signalnih povezav ter tipi in preseki kabelskih vodnikov se prikazujejo v ločenih risbah
oziroma shemah, ki v prilogah niso prikazani.
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V tlorisnih risbah so vpisani tudi tokokrogi, ki izvajalcu podajo, kateri elementi so napajani
preko istega varovalnega elementa, oziroma pod katero zaporedno številko v razdelilniku je
pripadajoča varovalka. Iz tokokrogov v tlorisu je torej razvidno, kateri sklopi inštalacije se
vežejo skupaj in preko katerega stikala se upravljajo (v primeru, da niso priključeni direktno).

Pri izvedbi pametne inštalacije se relejski elementi (aktuatorji) montirajo v električni
razdelilnik, tako da je potrebno od njih pa do končnega električnega porabnika napeljati
vodnike ločeno. Med multifunkcijskimi stikali pa se izvede BUS povezava iz najbližje točke,
se pravi, da so elementi zaporedno oziroma po sistemu zvezda povezani eden z drugim (slika
13).

Slika 13: Način povezave elementov sistema EIB.

6.1.4 Specifikacija materiala in del ter projektantska ocena investicije

V specifikaciji (popisu) je zajeta celotna predvidena investicija za izvedbo električnih
inštalacij od začetka gradnje do finalizacije stanovanjskega objekta z montažo stikalne
opreme in svetilk. V popisu imamo prikazano najprej rekapitulacijo, torej seštevek vseh
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predvidenih stroškov. Sestavljena je iz posameznih poglavij popisa, in sicer električnih
razdelilnikov, svetlobnih teles, inštalacijskega materiala, ozemljitev in potencialnih
izenačitev, šibkega toka in zunanje ureditve.
Pri popisu za pametne inštalacije je dodano tudi poglavje opreme pametnih inštalacij EIB, v
katerem so definirani krmilni in aktuatorski elementi, ki se izvedejo v električnem
razdelilniku. Definirana so tudi multifunkcijska tipkala, elementi za upravljanje ogrevanja /
ohlajevanja, vremenska postaja, programiranje sistema in ostalo, kar je potrebno, da sistem
pametnih inštalacij lahko funkcionira.

Na osnovi popisa in čim bolj točnih določitev vrednosti posameznih postavk popisa, dobimo
kot seštevek projektantsko oceno investicije.
V našem primeru stanovanjske hiše z izvedenimi klasičnimi električnimi inštalacijami je
ocenjena investicija 39.700 €, za pametno hišo pa 66.500 €, oboje brez upoštevanega davka
na dodano vrednost (slika 14).

6.1.5 Povzetek primerjave (klasika – EIB) za stanovanjski objekt
Najprej naredimo podrobnejšo finančno primerjavo med klasično in pametno inštalacijo za
stanovanjsko stavbo (slika 14). Kot je razvidno iz skupnih vrednosti, to je vrednosti, ki so
omenjene v prejšnjem odstavku, je investicija v pametno inštalacijo približno 65 % višja od
osnovne, klasične. Vrednost investicije včasih opredelimo tudi kot strošek na kvadratni meter.
Glede na omenjeni podatek, da je skupna velikost objekta 320 m2, bi v primeru klasičnih
inštalacij investicija znesla 125 €/m2, v primeru pametnih inštalacij pa 205 €/m2.

Specifikacija materiala je zastavljena tako, da so praktično vsi elementi EIB sistema zbrani v
svojem poglavju, predvsem zaradi lažje primerjave. Montaža in vezava elementov EIB, ki
pridejo montirani v električni razdelilnik, je zajeta pod poglavjem številka 1 - električni
razdelilniki. Ko primerjamo ti dve poglavji, pride do manjšega odstopanja, namreč pri
pametni inštalaciji je vrednost večja zaradi montaže in vezave pametne opreme ter posledično
večjega razdelilnika.
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Slika 14: Primerjava rekapitualcij EIB : KLASIKA, za stanovanjski objekt.

Poglavje o svetlobnih telesih je ne glede na način izvedbe električnih inštalacij s finančnega
vidika enako za oba sistema. Svetilke so v obeh primerih enake, torej ne vplivajo na razliko
pri ceni. Prav tako so enake vrednosti, ne glede na princip inštalacij, tudi v poglavjih za
ozemljitev, šibki tok in zunanje ureditve.
Manjša razlika je pri vrednosti inštalacijskega materiala, ker je razlika v dolžinah položenih
vodnikov, poleg tega pa so v tem poglavju v primeru klasike zajeta tudi inštalacijska stikala.
V primeru pametne inštalacije so pametna multifunkcijska stikala zajeta v poglavju EIB
opreme, kot tudi napajalnik in aktuatorski elementi, montirani v električnem razdelilniku.
Glede na tržne vrednosti opreme EIB pa je praktično vsa razlika med klasično in pametno
inštalacijo ravno na osnovi pametne opreme.

Takoj, ko pogledamo končni vrednosti obeh investicij, najbrž pomislimo, da je nemogoče, da
bi se spustili v investicijo s pametnimi inštalacijami. Vendar moramo poudariti še nekaj razlik
oziroma dejstev v prid pametne inštalacije. V sklopu multifunkcijskih stikal so na izbiro tudi
takšna, ki imajo dograjen LCD-ekran, ki ga lahko uporabimo kot termostat. Takšni so tudi
zajeti v popisu materiala, torej v skupni investiciji.
V primeru klasične inštalacije pa termostati niso predmet elektroinštalacijskega popisa, ampak
strojniškega, ker jih mora dobaviti strojni izvajalec. Na ta račun se v primeru takšnega
objekta, kot smo ga obdelali, privarčuje še približno tisočaka. Še pomembneje pa je, da v
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primeru izvedbe pametnih inštalacij ni potrebno takoj montirati celotnega repertoarja opreme
iz popisa. Sistem lahko napravimo funkcionalen z opremo, montirano v razdelilniku ter samo
nekaj multifunkcijskimi tipkali po objektu, ki jih ustrezno programiramo, da lahko še vedno
vsi električni porabniki funkcionirajo. V tem primeru lahko nekako razpolovimo prej
prikazano razliko v vrednosti investicije, tako da je pametna inštalacija v prvi fazi torej
približno 30 % višja od klasične.
Ko se kasneje pokažejo takšne finančne zmožnosti, lahko dokupimo opremo EIB (za katero
smo inštalacijo izvedli v času gradnje), jo preprosto zmontiramo na pripravljene lokacije in
ustrezno izvedemo še programsko preureditev (program ETS).

Dodatno velja še omeniti dolgoročne prihranke pri energiji in stroških vzdrževanja oziroma
kakršnekoli poseganja v inštalacije, kjer v primeru pametnih inštalacij posegamo zgolj v
program, pri klasičnih pa bi morali za konkretnejše spremembe (da želimo na primer izvesti
dodatno stikalo) izvesti gradbeni poseg, ki je praktično (umazanija) in finančno neugoden.

Smiselnost izvedbe pametnih inštalacij v stanovanjskem objektu je vprašljiva. Sistem celotne
zgradbe je namreč še obvladljiv tudi s klasičnimi inštalacijami. Lahko imamo pod nadzorom
sisteme električnih inštalacij in razne napake, če pride do njih, hitro odkrijemo.
Vsekakor je pametna inštalacija dobrodošel dodatek in pomeni veliko udobje, vendar ni
ekonomsko upravičen, ker se dolgoročno stroški v investicijo ne povrnejo.

6.2 Poslovni objekt
Poslovni objekt je okvirne velikosti 32 x 11 metrov. Zgrajen je v štirih etažah (slika 15), od
katerih sta kletna in pritlična omenjenih velikosti, nadstropna in mansardna etaža pa sta
manjši, zgrajeni v dveh ločenih stolpih, od katerih je en del namenjen poslovni rabi, drugi del
pa zasebni rabi in ni predmet projekta.
Kletna etaža je izvedena preko celotnega objekta in je namenjena skladišču. V vseh ostalih
etažah so izvedeni pisarniški ter skupni prostori (sanitarije, čajna kuhinja ...).
Skupna uporabna površina objekta je približno 900 m2.
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Slika 15: Prerez poslovne stavbe.

6.2.1 Izvedba s klasičnimi električnimi inštalacijami
V prilogi C (popis del in materiala) je obdelana poslovna stavba, če bi se električna inštalacija
izvedla na klasičen način.

V principu je električna inštalacija izvedena podobno kot pri stanovanjskem objektu:
Razsvetljava je predvidena tako, da so svetlobni izpusti predvideni tam, kjer so funkcionalno
najprimernejši glede na obliko prostorov in dispozicijo opreme v njih.
Vključevanje je izvedeno lokalno, s stikali, montiranimi ob vstopu v prostor, preko navadnih
oziroma izmeničnih stikalnih kombinacij. Določena razsvetljava pred vhodi in na hodnikih
oziroma stopniščih se vključuje preko pasivnih IR senzorjev gibanja.
Na oknih so predvideni motorni pogoni za upravljanje senčil. Za vsak pogon je predvideno
ustrezno napajanje in povezava do upravljalnega stikala v prostoru.
Priključki za gospodinjske aparate so predvideni v čajni kuhinji. Priključki za potrebe strojnih
inštalacij in šibkotočno opremo so izvedeni v energetskem prostoru v kleti.

Varovalni elementi so izvedeni v etažnih električnih razdelilnikih.
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6.2.2

Izvedba z inteligentnimi električnimi inštalacijami EIB

V prilogah D (popis del in materiala) je obdelana poslovna stavba, če bi se izvedla pametna
električna inštalacija EIB.

Na enak način kot pri stanovanjski stavbi je tudi v primeru poslovnega objekta razlika med
klasično in pametno inštalacijo predvsem v principu vključevanja oziroma upravljanja
razsvetljave in senčil, kjer multifunkcijska (pametna) stikala nadomeščajo klasične stikalne
kombinacije
Priključki za gospodinjske aparate, za potrebe strojnih naprav in šibkotočne sisteme so
izvedeni identično kot v primeru klasične inštalacije.

Varovalni elementi in krmilni elementi pametnega sistema za celotni objekt so razporejeni v
etažnih električnih razdelilnikih v stavbi.

6.2.3 Tlorisni prikazi načrta
Etaža objekta je za primer klasičnih in pametnih inštalacij prikazana po štirikrat, in sicer na
način kot pri stanovanjskem objektu:
– razsvetljava,
– splošna moč in električni priključki ter
– šibki tok.

Vse že opisano pod poglavjem tlorisni prikazi načrta (6.1.3) velja tudi za to poglavje, ki se
nanaša na poslovno rabo.
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6.2.4 Specifikacija materiala in del ter projektantska ocena investicije

V specifikaciji (popisu) je zajeta celotna predvidena investicija za izvedbo električnih
inštalacij od začetka gradnje do finalizacije poslovnega objekta z montažo stikalne opreme in
svetilk.

V popisu imamo prikazano najprej rekapitulacijo, torej seštevek vseh predvidenih stroškov.
Sestavljena je iz posameznih poglavij popisa, in sicer električnih razdelilnikov, svetlobnih
teles, inštalacijskega materiala, strelovoda, ozemljitev in potencialnih izenačitev, šibkega toka
in zaključnih del z izvedbo meritev inštalacij ter strelovodne naprave in izdelavo PID načrtov.
Pri popisu za pametne inštalacije je dodano tudi poglavje opreme pametnih inštalacij EIB, v
katerem so definirani krmilni in aktuatorski elementi, ki se izvedejo v električnih
razdelilnikih. Definirana so tudi multifunkcijska tipkala, elementi za upravljanje ogrevanja /
ohlajevanja, vremenska postaja, programiranje sistema in ostalo, kar je potrebno, da sistem
pametnih inštalacij lahko funkcionira.

Na osnovi popisa in vrednosti posameznih postavk smo izdelali projektantsko oceno
investicije.
V primeru poslovne stavbe z izvedenimi klasičnimi električnimi inštalacijami je ocenjena
investicija 63.750 €, za pametno izvedbo pa 109.000 €, oboje brez upoštevanega davka na
dodano vrednost (slika 16).

6.2.5 Povzetek primerjave (klasika – EIB) za poslovni objekt

Za projektno obdelano poslovno stavbo je iz skupnih vrednosti razvidno, da je investicija v
pametno inštalacijo približno 70 % višja od klasične. Če jo opredelimo kot strošek na m2, pri
skupni velikosti objekta 900 m2, bi v primeru klasičnih inštalacij investicija znesla 75 €/m2, v
primeru pametnih inštalacij pa 120 €/m2.
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Slika 16: Primerjava rekapitualcij EIB : KLASIKA, za poslovni objekt.

Specifikacija materiala je zastavljena tako, da so zaradi lažje primerjave vsi elementi EIB
sistema zbrani v svojem poglavju. Pretežni del razlike v investiciji gre na račun tega poglavja
oziroma EIB opreme.
Ko primerjamo poglavja o električnih razdelilnikih in inštalacijskem materialu, pride do
manjših odstopanj. Pri pametni inštalaciji je vrednost večja zaradi montaže in vezave pametne
opreme ter posledično večjih električnih razdelilnikov. Pri vrednosti inštalacijskega materiala
je razlika zaradi količine potrebnih vodnikov, poleg tega pa so v tem poglavju, v primeru
klasike, zajeta tudi inštalacijska stikala (slika 17).

Slika 17: Klasično in multifunkcijsko (pametno) stikalo, obe za montažo v enako, klasično dozo.
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Ostala poglavja - svetlobna telesa, strelovod, šibki tok in zaključna dela - so ne glede na način
izvedbe električnih inštalacij s finančnega vidika enaka za oba sistema.

Tudi za izvedbo pametnih inštalacij v poslovni zgradbi veljajo enake lastnosti kot že za prej
omenjeno stanovanjsko stavbo. Kot prvo, prihranek pri multifunkcijskih stikalih z dograjenim
LCD-ekranom. Kot drugo lahko izvedemo kompletno ožičenje. Končno opremo, ki
predstavlja večji del od skupne vrednosti investicije, pa izvedemo le do te mere, da objekt
funkcionira, kasneje pa dokupimo še ostalo opremo in ustrezno programiramo sistem.

Še večji so prihranki pri energiji in stroških vzdrževanja. Poslovni objekti so po navadi večji
po obsegu, zato so prihranki pri tekočih stroških večji (ogrevanje, ohlajevanje, samodejno
upravljanje senčil glede na zunanjo osvetljenost ...).
Poleg stroškov je praktično v vsakem večjem objektu otežen nadzor in kontrola delujočih in
nedelujočih sistemov električnih inštalacij.

Zato je smiselna izvedba pametnih inštalacij, ki omogoča popoln nadzor z enega mesta,
samodejno lahko sporoča informacije o napakah v sistemu, na splošno se vsaka težava lahko
rešuje hitreje in enostavneje.
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7 Sklep
Izvedli smo primerjavo klasičnih in pametnih inštalacij in z gotovostjo lahko trdimo, da je
vsakršna vrsta električnih inštalacij v današnjih časih zelo obsežna in zahtevna.
Z vidika projektanta je mnogo različnih zakonov, pravilnikov, standardov in tehničnih
smernic, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta. Poleg tega je potrebno dobro
poznavanje različnih sistemov, ki so del električnih inštalacij, od večjih energetski postrojev
do šibkotočnih sistemov.

Dober projekt oziroma dobro izvedbo objekta je možno narediti samo s projektantom in
izvajalcem, ki sta podkovana vsak na svojem področju, v koraku s časom in novimi
tehničnimi rešitvami, ki se neprestano izobražujeta in izpopolnjujeta svoje znanje. Drugo,
bistveno pa je, investitor oziroma naročnik, ki se zaveda resnosti situacije, se dejansko dovolj
poglobi v inštalacije, da zadeve pravočasno preuči in se odloči za njemu primerne rešitve.

Kar se tiče izbire med klasičnimi in električnimi inštalacijami, je seveda v domeni
investitorja, ki bo finančno pokrival projekt gradnje.
Če gre za stanovanjsko stavbo višjega nivoja, takšno, kot smo jo obdelali v praktičnem delu
diplomskega dela, so ugotovitve sledeče. Sama funkcionalnost in praktičnost je zagotovo na
strani pametnih inštalacij, ki uporabniku zagotavljajo nadzor in upravljanje sistema preko
pametnega telefona oziroma računalnika tudi daleč stran od objekta, preko interneta.
Bistvena je v končni fazi vedno cena. Pri stanovanjski gradnji s kompletno izvedeno pametno
inštalacijo smo prišli do več kot pol dražje investicije (65 %) kot v primeru izvedbe s
klasičnimi inštalacijami.
Smiselnost izvedbe pametnih inštalacij v stanovanjskem objektu je vprašljiva predvsem s
finančnega vidika. Investitor mora dobro preračunati in premisliti, če se mu vložek v pametne
inštalacije kdaj lahko povrne. Večina, ki se odloči za pametne inštalacije v stanovanjski
zgradbi, ima zadostna sredstva in si hoče zagotoviti večje udobje, čeprav se zaveda, da se
vložek, gledano s finančne perspektive, ne bo nikoli povrnil.
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Pri večjih poslovnih objektih pa so pametne inštalacije tako rekoč že nuja. Zaradi veliko
različnih sistemov, ki so tudi zaradi tehničnih zahtev in predpisov v medsebojni povezanosti,
je tak sistem smiseln. Tudi v našem primeru finančne analize govorijo v prid klasični
inštalaciji, ker smo prišli do rezultata, da je pametna izvedba okrog 70 % višja.
Upravljanje preko nadzornega sistema je izvedeno zaradi lažjega obvladovanja mnogoterih
raznovrstnih sistemov in posledično prihrankov pri stroških za energijo. Poleg vsega je to tudi
odprt sistem, ki kasneje omogoča enostavno nadgradnjo.
Sistem omogoča vključevanje naprav s centralnega mesta, bodisi ročno, bodisi po pred
nastavljenem urniku ali zunanjih pogojih (osvetljenost, vlaga, temperatura).

Za vsak konkreten projekt je potrebna individualna predstavitev in svetovanje, aktivno
vključeni morajo biti investitor, projektant in nato še ponudnik EIB opreme. Tako se lahko
predstavi celovit sistem in izbere najprimernejše možnosti z uporabniškega vidika v
kombinaciji s finančnimi zmožnostmi investitorja.

Zaključimo lahko, da bi bila EIB inštalacija skladno s trendi in načinom življenja prava izbira
za vsak objekt. Žal finančno ni sprejemljiva, da bi si jo lahko vsak investitor v zasebno
zgradbo privoščil.
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DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 1 od 17

PRILOGA A:
1. POPIS DEL IN MATERIALA - HIŠA (KLASIČNA INŠTALACIJA)
REKAPITULACIJA
1.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI

1.850,31

1.2 SVETLOBNA TELESA

15.332,63

1.3 EIB/KNX OPREMA

0,00

1.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL

10.847,64

1.5 OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE

1.321,61

1.6 ŠIBKI TOK

6.122,08

1.7 ZUNANJA UREDITEV

3.834,60

1.8 Predpisne meritve električnih inštalacij in opreme
(impedance okvarnih zank, izolacijske in ozemljitvene
upornosti, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov,…)

400,00

SKUPAJ brez DDV

€

39.708,87

Davek na dodano vrednost 9,5 %

€

3.772,34

SKUPAJ

€

43.481,21

Rekapitulacija

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

39.708,87

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 2 od 17

1.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Vrsta materiala in storitve

1. Električni razdelilnik v pritličju R-P, tipska kovinska prostostoječa
omarica dim. 600(š)x2000x300 mm, pritrjena na steno, izdelana iz
suho barvane jeklene pločevine po direktivnem detajlu, zaprta s
tipskimi enokrilnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim
profilom, sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani
in žepi za načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni
stopnji IP 40, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo
opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- miniaturno varovalčno ločilno stikalo Tytan II (63 A), tripolno, za
montažo na letev, komplet z varovalkami po enopolni shemi
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko glavno diferenčno stikalo Fi 40/0,3 A, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- inštalacijski kontaktor 25A, po AC1 kriteriju, s tuljavo 230 V AC,
tripolni
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl
kos

1
1

650,00
30,00

650,00
30,00

kpl

1

40,00

40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

4

40,00

160,00

kos

73

4,00

292,00

kos

5

12,00

60,00

kos

4

35,00

140,00

100,00

kos

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

1

1602,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 3 od 17
Enota Količina Cena na enoto

2. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
3. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ

El. razdelilniki

do
€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

Vrednost

10%

160,20

5%

88,11

1.850,31

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 4 od 17

1.2 SVETLOBNA TELESA
Vrsta materiala in storitve

4. SV 01, SV 03 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka
1x21W, za osvetlitev hodnikov in kuhinje, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko
bele barve (3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po
navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless, proizvajalca
Osram, ali enakovredno)

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

12

60,00

720,00

5. SV 02 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x21W s
pokrovom, za osvetlitev garaže in letne kuhinje, stopnja zaščite
IP20, z elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno
sijalko bele barve (3000 K), komplet s sijalko in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless,
kos
proizvajalca Osram, ali enakovredno)

5

60,00

300,00

6. SV 03a - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x35W, za
indiretkno osvetlitev stropa, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless, proizvajalca Osram, ali
kos
enakovredno)

6

80,00

480,00

7. SV 04 - Svetlobni LED trak za zunanjo montažo, 4,8W/m, 3000 K,
samolepilni in v stopnji zaščite IP68, komplet s priključnim
materialom, montiran na betonskem previsu oz. nad vhodnimi vrati,
za osvetlitev dostopnih površin; segmenti traku naslednjih dolžin,
vse v dogovoru in po navodilih investitorja in arhitekta (ustreza tip
BM211, proizvajalca BM Led, ali enakovredno):
- segment LED traku dolžine 9,5 m
kpl
- segment LED traku dolžine 9 m
kpl
- segment LED traku dolžine 1 m
kpl

1
1
1

300,00
300,00
40,00

300,00
300,00
40,00

8. SV 05 - Nadgradna dekorativna stropna/stenska svetilka z varčnimi
sijalkami, maks. 2x9 W, za montažo v otroških sobah in pomožnih
prostorih, stopnja zaščite IP20, komplet s sijalkami in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Dulux Rondel,
kos
proizvajalca Osram)

11

60,0

660,00

1

60,00

60,00

9. SV 06 - Linijska nadgradna fluorescenčna T8 svetilka 1x58W, za
osvetlitev nad umivalnikom, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux Combi EL, proizvajalca Osram, ali
enakovredno)

Svetlobna telesa

kos

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 5 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

10. SV 06a - Linijska nadgradna fluorescenčna T8 svetilka 1x18W, za
montažo nad umivalnik, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux Combi EL, proizvajalca Osram, ali
enakovredno)

kos

2

40,00

80,00

11. SV 07 - Namizna dekorativna halogenska svetilka s prigrajenim
transformatorjem, maks. 1x50 W, 12V, črne barve, priključena
preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih arhitekta
(ustreza tip Daphine, proizvajalca Lumina)

kos

4

450,00

1.800,00

12. SV 08 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x21W v
custom okvirju, za osvetlitev stopnišča, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko
bele barve (3000 K), komplet s sijalko, okvirjem in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless,
kos
proizvajalca Osram, ali enakovredno)

5

120,00

600,00

13. SV 09 - Spuščena dekorativna svetilka, maks. 1x60 W, 230V, za
osvetlitev jedilne mize in spalnice, svetilka premera 80 cm, bele
barve, komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Random light medium, proizvajalca Moooi)

kos

4

850,00

3.400,00

14. SV 10 - Namizna dekorativna svetilka, maks. 1x60 W, 230 V,
priključena preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza svetilka: Isamu Noguchi - Akari table lamp 1A )

kos

3

240,00

720,00

15. SV 11a - Samostoječa talna dekorativna halogenska svetilka za
indirektno osvetlitev, maks. 1x200 W, antracitne barve, priključena
preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih arhitekta
kos
(ustreza tip Luminator, proizvajalca Flos)

1

450,00

450,00

16. SV 11b - Samostoječa talna dekorativna halogenska svetilka s
prigrajenim transformatorjem, maks. 1x50 W, 12V, črne barve,
priključena preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Daphine, proizvajalca Lumina)

kos

1

550,00

550,00

17. SV 12 - Nadgradna dekorativna stropna svetilka, maks. 1x75 W,
230 V, bele barve, za montažo v dnevnem prostoru, kopalnici in
wellnessu, stopnja zaščite IP20, komplet s sijalkami in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Deckenfassung
Porzellan, proizvajalca Manufactum)

kos

43

40,00

1.720,00

Svetlobna telesa

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

18. SV 13 - Spuščena oz. stoječa dekorativna svetilka, maks. 1x60 W,
priključena preko 230V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza tip May day, proizvajalca Flos)

Stran 6 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

5

80,00

400,00

19. SV 14 - Stenska dekorativna svetilka za zunanjo montažo, z varčno
sijalko 1x26 W, stopnja zaščite IP65, komplet s sijalko, po navodilih
kos
arhitekta (ustreza tip Minilift rectangular, proizvajalca Simes)

1

220,00

220,00

kos

25

6,00

150,00

kos

65

5,00

325,00

20. Izvedba stropnega izpusta z E27 okovom in žarnico, za osvetlitev pri
finalizaciji objekta, za priključitev razsvetljavnih teles po izbiri
investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2 dolžine ca. 0,3m zaključen z
izolirnimi sponkami oz. direktno v okovu, po navodilih investitorja
21. Izvedba stropnega ali stenskega izpusta za priključitev
razsvetljavnih teles po izbiri investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2
dolžine ca. 0,3m zaključen z izolirnimi sponkami, po navodilih
investitorja
22. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
23. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

SVETLOBNA TELESA SKUPAJ

Svetlobna telesa

do

€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

10%

1.327,50

5%

730,13

15.332,63

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 7 od 17

1.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL
Vrsta materiala in storitve

24. Instalacijska vgradna modulna doza, kompletno z dolbljenjem
opečne stene in vgradnjo, po navodilih investitorja
- doza dvomestna okrogla - f60mm, izvedena v betonski plošči ali
steni
- doza razvodna okrogla -f80mm, izvedena v betonski plošči ali
steni

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

215

4,00

860,00

kos

85

4,00

340,00

kos
kos
kos
kos
kos

15
18
4
6
10

10,00
10,00
14,00
11,00
13,00

150,00
180,00
56,00
66,00
130,00

kos
kos

18
12

12,50
22,00

225,00
264,00

kos

2

40,00

80,00

kos

2

60,00

120,00

kos

113

8,00

904,00

28. Podometna enofazna, zunanja vtičnica s pokrovom za montažo na
terase, garažo oz. mokre prostore, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
kos
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

14

16,00

224,00

29. Podometna trifazna vtičnica, 400V, 16A, L1,L2,L3+N+PE, komplet
z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji, po navodilih
kos
investitorja

1

15,00

15,00

3

15,00

45,00

25. Instalacijska dekorativna vgradna modulna stikala, 250V, 10A,
komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji, po navodilih
arhitekta
- stikalo navadno
- stikalo menjalno
- stikalo križno
- stikalo navadno z indikacijo delovanja
- stikalo navadno 2P 16A z indikacijo delovanja
- stikalo gor/dol z nultim položajem, za upravljanje motornih
pogonov
- stikalo regulacijsko, skladno z izbranimi svetilkami
26. Pasivni IR senzor gibanja 230 V, 10 A za vklop razsvetljave
- stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180o, za montažo na 2,1 m,
230V, 10A
- stropni nadgradni PIR senzor gibanja 360o, 230V, 10A
27. Podometna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

30. Stalni podometni priključek 3x230/400V,16A, komplet z izdelavo
pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x2,5mm2
povprečne dolžine 2 m

Inštalacijski material

kpl

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 8 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

31. Priključitev 3-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kabla preseka do 5x4 mm2

kos

4

20,00

80,00

kos

18

8,00

144,00

kos

14

6,00

84,00

kos

7

7,00

49,00

direktno na pripravljen izvod kabla preseka do 4x1,5 mm2, oprema
dobavljena v sklopu strojnih inštalacij, vse po navodilih dobavitelja
kos
opreme in investitorja

10

15,00

150,00

kos

10

6,00

60,00

m

450

0,20

90,00

m

380

0,18

68,40

38. Instalacijski kabelski vodnik položen na pripravljeno traso, pretežno
v instalacijske cevi
- NYM 5 x 10 mm2
m

20

5,00

100,00

m

30

3,00

90,00

m

50

2,00

100,00

m

730

1,00

730,00

m

100

1,00

100,00

m

450

0,90

405,00

m

700

0,85

595,00

32. Priključitev 1-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kabla preseka do 3x2,5 mm2
33. Priključitev elektromotorskih pogonov senčil direktno na pripravljen
2

izvod kabla preseka do 4x1,5 mm

34. Samo priključitev lokalnih ventilatorjev prezračevanja na
predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme
35. Samo montaža in priključitev termostatov talnega ogrevanja

36. Priključitev ektromotornih pogonov in tipal tehnološke opreme
ogrevanja na pripravljeno električno inštalacijo, presek priklj.
kablov do 5x1mm2, po navodilih dobavitelja opreme
37. Instalacijski masivni vodnik uvlečen v predpripravljene inštalacijske

cevi
- H07V-U 2,5 mm2
2

- H07V-U 1,5 mm

2

- NYM 5 x 4 mm

2

- NYM 5 x 2,5 mm

2

- NYM 3 x 2,5 mm

2

- NYM 5 x 1,5 mm

2

- NYM 4 x 1,5 mm

2

- NYM 3 x 1,5 mm

Inštalacijski material

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

39. Instalacijski fleksibilni kabelski vodnik položen na pripravljeno
traso, pretežno v instalacijske cevi
- H05VV-F do 5 x 1,5 mm2

Stran 9 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

m

50

1,50

75,00

m

20

1,50

30,00

m

15

2,50

37,50

m

25

2,00

50,00

m

15

2,00

30,00

m
m
m
m

390
160
60
175

1,00
1,00
1,50
1,00

390,00
160,00
90,00
175,00

m

30

2,00

60,00

41. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali
montažne
stene,
- fleksi cev
F16dimenzij:
mm
- fleksi cev F23 mm
- fleksi cev F40 mm

m
m
m

2420
75
15

0,70
0,90
1,00

1.694,00
67,50
15,00

42. Instalacijska plastična toga PNT cev položena na skobah, vključno
drobni montažni in pritrdilni material dimenzij:
- PNT cev do F16 mm

m

15

0,90

13,50

2

- H05VV-F do 3 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 12 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 7 x 1,5 mm

2

- Flex JZ 5 x 1,5 mm

40. Instalacijski komunikacijski kabel položen na pripravljeno traso,
pretežno v instalacijske cevi:
- UTP 4x2x0.6 mm - cat.6 (rač. mreža)
- DG 113 - koaksialni 75 Ω (tv)
- JY(St)Y 6x2x0,6 mm (domofon)
- LICY 2x0,5+4x0,22 mm (protivlom)
- audio zvočniški kabel 2x2mm2

43. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
44. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ

Inštalacijski material

do
€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

10%

939,19

5%

516,55

10.847,64

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 10 od 17

1.5 OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

45. Pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm kot ozemljilo položen 2m
okrog objekta na globini 0,5-0,8 m, obsut s kvalitetno zemljo,
vključno z izvedenimi spoji na stičiščih FeZn trakov preko križnih
m
sponk

Vrednost

115

3,00

345,00

kos

18

6,00

108,00

47. Valjanec FeZn 25x4 mm, kot povezava od ozemljila do kovisnkih
mas in do eventualnega strelovodnega odvoda, povprečne dolžine 3
m, vključno s pritrdilnim priborom in spojko za priključitev na
kpl
ozemljilo

9

15,00

135,00

kpl

1

40,00

40,00

kpl

4

30,00

120,00

35

3,60

126,00

125

0,85

106,25

kos

22

6,50

143,00

kpl

1

21,00

21,00

46. Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm

48. Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180
mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico
zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2
49. Doza za dodatno izenačevanje potencialov, tipska, dimenzij
150x100 mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov, komplet s
povprečno 10 ozemljitvenimi cevnimi objemkami do 3/4˝ za
izvedbo galvanskih povezav

50. Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med
kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala
zaključen s kabelskim čevljem
- H05V-R 16 mm2
m
2
- H05V-R 6 mm
m
51. Spoj toplovodne cevi na ozemljitveno potencialno zbiralnico
izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 6 mm2 rumeno zelene
barve in ustrezno cevno objemko, zaključen s kabelskimi čevlji,,
priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
52. Ozemljitev dovodne cevi vodovodne inštalacije v vodomernem
jašku, izvedena z ustreznimi objemkami in vijačnim spojem na
pripravljeno zvijavo rumenozeleno žico 16 mm2, kompletno z
izdelavo premostitvene povezave preko števca

Ozemlj in pot izenač

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 11 od 17
Enota Količina Cena na enoto

53. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
54. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ

Ozemlj in pot izenač

do

€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

Vrednost

10%

114,43

5%

62,93

1.321,61

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 12 od 17

1.6 ŠIBKI TOK
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
55. Prostostoječa komunikacijska 19-inčna omara, kovinsko ohišje dim.
600(š)x600(g)x2000(v) mm (42U), s steklenimi vrati in prostimi
mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrežno stikalno vozlišče,
delilnik, modemi, videonadzor,…), komplet s potrebnim montažnim
priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledeče
kos
opreme:(aktivno
komunikacijsko
opremo
določi
in
dobavi
investitor
- povezovalni (patch) panel, 24x RJ45 vhod, UTP cat. 6
kos
- polica za aparate
kos
- kombinacija sedmih vtičnic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno
kos
prenap.
zaščito
stopnje
D
- montažna
letev
za pritrditev
napajalnika video-domofnskega
kos
sistema
- prostor za vgradnjo opreme video nadzora, protivlomne centrale,
antenskih
Vse
skupajodcepnikov
ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos

1
2
2
1
1

480
60
12
60
24

1

708,00

56. Enojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja

4

8,00

32,00

57. Dvojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja

7

8,00

56,00

58. Antenska 75 Ω končna vtičnica TV+R, za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih projektanta

8

20,00

160,00

Šibki tok

kos

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

480,00
120,00
24,00
60,00
24,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 13 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

OPREMA DOMOFONOV
59. Sistem video domofona v barvi aluminija, sestavljen iz sledečih
elementov (ustreza sistem proizvajalca Gira):
- napajalno ojačevalna enota videodomofonskega sistema
montirana v komunikacijsko omaro (št. artikla: 1288 00)
ZUNANJA ENOTA:
- dvodelna vgradna doza za sistem E22 (št. artikla: 2982 00)
- štiridelni dekorativni okvir s prečkami - TX44 alu (št. artikla:
0214 65)
- govorni del (zvočnik) in pozivni gumb (ena klicna tipka) - TX44
alu
(št. artikla:
1271 65)
- kamera
za video-domofonski
sistem - TX44 alu (št. artikla: 1265
65)
- enota za prstni odtis - TX44 alu (št. artikla: 2607 65)
NOTRANJA ENOTA:
- notranja enota video-domofona v dvodelnem ohišju bele barve (št.
artiklov: 12792 01 in 28862 01)

kos

1

286,00

286,00

kos

2

5,50

11,00

kos
kos

1
1

27,50
275,00

27,50
275,00

kos
kos

1
1

715,00
495,00

715,00
495,00

kpl

2

605,00

1.210,00

skupaj kpl

1

3.019,50

1

10,00

Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.

60. Samo priključitev ključavnice montirane v podboj vhodnih vrat na
inštalacijo videodomofonskega seta

Šibki tok

kos

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

10,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 14 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

OPREMA PROTIVLOMNEGA SISTEMA
61. Mikroprocesorska centrala za protivlomno varovanje, montirana v
komunikacijsko omaro, z 8 programabilnimi področji razširljivimi
do 86 in možnostjo priključitve tiskalnika in 8 dekodirnih tipkovnic,
s sledečimi karakteristikami:
- centrala s stalno nadzorovanimi linijami na kratek stik, prekinitev
in sabotažo,
- z vgrajenim digitalnim komunikatorjem za povezavo na
intervencijsko mesto s stalno nadzorovano telefonsko linijo in
GSM/GPRS modemom,
- z alarmno sireno vgrajeno v ohišju centrale oz. po navodilih
investitorja,
- s prigrajenim avtonomnim akumulatorskim virom za nemoteno 48urno delovanje v stanju pripravljenosti in 1/2-urno delovanje v
stanju alarma ob izpadu napajanja,
- s spominom za 256 zadnjih dogodkov ali posredovanj na centrali,
- z alarmnim relejskim izhodom za elektronske sirene,
- kompletno z montažo, programiranjem, parametriranjem,
ustreznimi preskusi, izdajo potrebnih protokolov in šolanjem
uporabnika, po željah in navodilih investitorja
skupaj kos

1

62. Protivlomni pasivni IR senzor gibanja za pokrivanje polja 10x10m
za notranjo montažo, z večnivojskim procesiranjem signala,
temperaturno kompenzacijo in tihim delovanjem, z visoko
imunostjo na RF in statične vplive, združljiv z izbrano protivlomno
kos
centralo

7

35,00

245,00

63. Adresirna dekodirna tipkovnica protivlomnega sistema, za notranjo
podometno montažo, z osvetljenim LCD prikazovalnikom in
prikazom časa, področja, stanja sistema in zadnjih 256 dogodkov, s
5 programabilnimi in 4 alarmnimi tipkami, združljiva z izbrano
protivlomno centralo in z uporabniškim vmesnikom v slovenskem
kos
jeziku

2

110,00

220,00

64. Alarmna sirena za samostojno zunanjo montažo na odprti strehi,
24V; 0,1A; >115dB, kompletno z montažnim priborom, po
navodilih investitorja

1

100,00

100,00

Šibki tok

kos

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

650,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 15 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA VIDEONADZORNEGA SISTEMA
OPOMBA: Snemalna naprava za spremljanje in arhiviranje video
posnetkov in IP kamere niso predmet popisa! Kabli za kamere se
inštalirajo do predvidene pozicije centra video sistema v
komunikacijski omari, po navodilih investitorja.
65. Samo montaža in priključitev zunanje IP kamere z ogrevanim
ohišjem, na ustrezno stropno konzolo, v sodelovanju z odgovorno
službo vzdrževanja ter po navodilih investitorja
66. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
67. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ŠIBKI TOK SKUPAJ

Šibki tok

kos

do
€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

2

50,0

100,00

10%

530,05

5%

291,53

6.122,08

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 16 od 17

1.7 ZUNANJA UREDITEV
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

GRADBENA DELA
68. Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava
PVC cev rdeče oz. rumene barve, obbetonirana z betonsko malto
MB10 do 10cm nad cevmi
- 1x PEHD Ø40 mm

m

180

8,00

1.440,00

4

200,00

800,00

1

250,00

250,00

1

100,00

100,00

m

30

4,00

120,00

m

85

3,00

255,00

- NYY-J 4 x 1,5 mm (motorni pogon - platno bazena)

m

25

3,00

75,00

- NYY-J 3 x 1,5 mm (čistilna nap., razsvet. v zun. shrambi in
strojnici bazena)

m

80

3,00

240,00

69. Izdelava armirano betonskega NN kabelskega jaška sestavljenega iz
betonske cevi Ø50 x 100 cm in predfabricirane AB plošče z
betonskim pokrovom 150 kN, komplet z izkopom gradbene jame,
odvozom odvečnega materiala, betoniranjem podloge z MB10,
nabijanjem v plasteh in vzpostavitvijo prvotnega stanja, skladno z
kos
direktivnim detajlom in statično preverbo

MONTAŽNA DELA
70. Priključna kabelska merilna omarica KPMO, dim. 600x900x190

mm; tipska fasadna PVC omarica s prostorom za tri števčna mesta, z
odmaknjeno montažno ploščo, za montažo treh tipskih merilnih
mest, skladna s tipizacijo dobavitelja el.energije, opremljena z
ustrezno distribucijsko ključavnico, spodaj prostor za kabelski
priključek z odjemnimi distribucijskimi varovalkami, zgoraj prostor
za števec in preklopnik nižje tarife, komplet z vgradnjo, izvedeno po
kpl
pogojih elektro distribucije

71. Kabelska fasadna TEL+TK omarica, tipska, dim. 2x(230x290x120

mm), vgrajena in pripravljena za kabelski TEL (Telekom) dovod in
eventualno dodatnega ponudnika (omarica TK) po izbiri
kpl
investitorja, izvedena po pogojih ponudnika telekomunikacijskih
72. Energetski napajalni kabli položeni na pripravljeno traso, pretežno
uvlečeni v kabelsko kanalizacijo
- NYY-J 5 x 6 mm2 (dovod - el. razdelilnik v strojnici bazena)
2

- NYY-J 3 x 2,5 mm (letna kuhinja, zun. shrambi)
2
2

Zun. ureditev

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 17 od 17
Enota Količina Cena na enoto

73. Priključitev kabla v novi fasadni omari, kabel tipa NYY 5x10 mm2,
kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo, po navodilih
kpl
odgovornega distribucijskega podjetja
74. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
75. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ

Zun. ureditev

do

€

STANOVANJSKA HIŠA - KLASIČNA INŠTALACIJA

1

40,00

Vrednost

40,00

10%

332,00

5%

182,60

3.834,60

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 1 od 19

PRILOGA B:
2. POPIS DEL IN MATERIALA - HIŠA (EIB INŠTALACIJA)
REKAPITULACIJA
2.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI

2.716,56

2.2 SVETLOBNA TELESA

15.332,63

2.3 EIB/KNX OPREMA

26.339,83

2.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL

10.471,11

2.5 OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE

1.321,61

2.6 ŠIBKI TOK

6.122,08

2.7 ZUNANJA UREDITEV

3.834,60

2.8 Predpisne meritve električnih inštalacij in opreme
(impedance okvarnih zank, izolacijske in ozemljitvene
upornosti, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov,…)

400,00

SKUPAJ brez DDV

€

66.538,41

Davek na dodano vrednost 9,5 %

€

6.321,15

SKUPAJ

€

72.859,56

Rekapitulacija

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

66.538,41

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 2 od 19

2.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Vrsta materiala in storitve

1. Električni razdelilnik v pritličju R-P, namensko izdelana kovinska
prostostoječa omarica dim. 600(š)x2400x300 mm, pritrjena na
steno, izdelana iz suho barvane jeklene pločevine po direktivnem
detajlu, zaprta s tipskimi enokrilnimi vrati, po robu obloženimi z
gumijastim profilom, sistemsko ključavnico (določi investitor) s
prednje strani in žepi za načrte formata A4 z notranje strani,
izvedena v zaščitni stopnji IP 40, predpisno ožičena in označena ter
z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- miniaturno varovalčno ločilno stikalo Tytan II (63 A), tripolno, za
montažo na letev, komplet z varovalkami po enopolni shemi
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko glavno diferenčno stikalo Fi 40/0,3 A, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- inštalacijski kontaktor 25A, po AC1 kriteriju, s tuljavo 230 V AC,
tripolni
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
5.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

Enota Količina Cena na enoto

kpl
kos

1
1

1100,00
30,00

1.100,00
30,00

kpl

1

40,00

40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

4

40,00

160,00

kos

73

4,00

292,00

kos

5

12,00

60,00

kos

4

35,00

140,00

kpl

1

ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ

El. razdelilniki

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

300,00

100,00

kos

2. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
3. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

Vrednost

do
€

1

2352,00

10%

235,20

5%

129,36

2.716,56

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 3 od 19

2.2 SVETLOBNA TELESA
Vrsta materiala in storitve

4. SV 01, SV 03 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka
1x21W, za osvetlitev hodnikov in kuhinje, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko
bele barve (3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po
navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless, proizvajalca
Osram, ali enakovredno)

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

12

60,00

720,00

5. SV 02 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x21W s
pokrovom, za osvetlitev garaže in letne kuhinje, stopnja zaščite
IP20, z elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno
sijalko bele barve (3000 K), komplet s sijalko in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless,
kos
proizvajalca Osram, ali enakovredno)

5

60,00

300,00

6. SV 03a - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x35W, za
indiretkno osvetlitev stropa, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless, proizvajalca Osram, ali
kos
enakovredno)

6

80,00

480,00

7. SV 04 - Svetlobni LED trak za zunanjo montažo, 4,8W/m, 3000 K,
samolepilni in v stopnji zaščite IP68, komplet s priključnim
materialom, montiran na betonskem previsu oz. nad vhodnimi vrati,
za osvetlitev dostopnih površin; segmenti traku naslednjih dolžin,
vse v dogovoru in po navodilih investitorja in arhitekta (ustreza tip
BM211, proizvajalca BM Led, ali enakovredno):
- segment LED traku dolžine 9,5 m
kpl
- segment LED traku dolžine 9 m
kpl
- segment LED traku dolžine 1 m
kpl

1
1
1

300,00
300,00
40,00

300,00
300,00
40,00

8. SV 05 - Nadgradna dekorativna stropna/stenska svetilka z varčnimi
sijalkami, maks. 2x9 W, za montažo v otroških sobah in pomožnih
prostorih, stopnja zaščite IP20, komplet s sijalkami in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Dulux Rondel,
kos
proizvajalca Osram)

11

60,0

660,00

1

60,00

60,00

9. SV 06 - Linijska nadgradna fluorescenčna T8 svetilka 1x58W, za
osvetlitev nad umivalnikom, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux Combi EL, proizvajalca Osram, ali
enakovredno)

Svetlobna telesa

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

kos

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 4 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

10. SV 06a - Linijska nadgradna fluorescenčna T8 svetilka 1x18W, za
montažo nad umivalnik, stopnja zaščite IP20, z elektronsko
predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko bele barve
(3000 K), komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Lumilux Combi EL, proizvajalca Osram, ali
enakovredno)

kos

2

40,00

80,00

11. SV 07 - Namizna dekorativna halogenska svetilka s prigrajenim
transformatorjem, maks. 1x50 W, 12V, črne barve, priključena
preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih arhitekta
(ustreza tip Daphine, proizvajalca Lumina)

kos

4

450,00

1.800,00

12. SV 08 - Linijska nadgradna fluorescenčna T5 svetilka 1x21W v
custom okvirju, za osvetlitev stopnišča, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo in varčno fluorescenčno sijalko
bele barve (3000 K), komplet s sijalko, okvirjem in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Lumilux T5 Seamless,
kos
proizvajalca Osram, ali enakovredno)

5

120,00

600,00

13. SV 09 - Spuščena dekorativna svetilka, maks. 1x60 W, 230V, za
osvetlitev jedilne mize in spalnice, svetilka premera 80 cm, bele
barve, komplet s sijalko in montažnim priborom, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Random light medium, proizvajalca Moooi)

kos

4

850,00

3.400,00

14. SV 10 - Namizna dekorativna svetilka, maks. 1x60 W, 230 V,
priključena preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza svetilka: Isamu Noguchi - Akari table lamp 1A )

kos

3

240,00

720,00

15. SV 11a - Samostoječa talna dekorativna halogenska svetilka za
indirektno osvetlitev, maks. 1x200 W, antracitne barve, priključena
preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih arhitekta
kos
(ustreza tip Luminator, proizvajalca Flos)

1

450,00

450,00

16. SV 11b - Samostoječa talna dekorativna halogenska svetilka s
prigrajenim transformatorjem, maks. 1x50 W, 12V, črne barve,
priključena preko 230 V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza tip Daphine, proizvajalca Lumina)

kos

1

550,00

550,00

17. SV 12 - Nadgradna dekorativna stropna svetilka, maks. 1x75 W,
230 V, bele barve, za montažo v dnevnem prostoru, kopalnici in
wellnessu, stopnja zaščite IP20, komplet s sijalkami in montažnim
priborom, po navodilih arhitekta (ustreza tip Deckenfassung
Porzellan, proizvajalca Manufactum)

kos

43

40,00

1.720,00

Svetlobna telesa

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

18. SV 13 - Spuščena oz. stoječa dekorativna svetilka, maks. 1x60 W,
priključena preko 230V vtičnice, komplet s sijalko, po navodilih
arhitekta (ustreza tip May day, proizvajalca Flos)

Stran 5 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

5

80,00

400,00

19. SV 14 - Stenska dekorativna svetilka za zunanjo montažo, z varčno
sijalko 1x26 W, stopnja zaščite IP65, komplet s sijalko, po navodilih
kos
arhitekta (ustreza tip Minilift rectangular, proizvajalca Simes)

1

220,00

220,00

kos

25

6,00

150,00

kos

65

5,00

325,00

20. Izvedba stropnega izpusta z E27 okovom in žarnico, za osvetlitev pri
finalizaciji objekta, za priključitev razsvetljavnih teles po izbiri
investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2 dolžine ca. 0,3m zaključen z
izolirnimi sponkami oz. direktno v okovu, po navodilih investitorja
21. Izvedba stropnega ali stenskega izpusta za priključitev
razsvetljavnih teles po izbiri investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2
dolžine ca. 0,3m zaključen z izolirnimi sponkami, po navodilih
investitorja
22. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
23. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

SVETLOBNA TELESA SKUPAJ

Svetlobna telesa

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

do

€

10%

1.327,50

5%

730,13

15.332,63

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 6 od 19

2.3 EIB/KNX OPREMA
Vrsta materiala in storitve

24. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik R-P (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- napajalnik EIB 230 VAC 50 Hz / 29VDC, 640mA, z vgrajeno
pripadajočo dušilko in akumulatorskim virom za min. enourno
delovanje v primeru izpada napajanja, za montažo na letev (št.
artikla: 684064)
- izhodni relejski 12 kanalni 16A EIB element - aktuator (on/off),
za vgradnjo na letev (št. artikla: 648493)
- izhodni relejski 8 kanalni 8x2x10A EIB element - žaluzijski
aktuator, za vgradnjo na letev (št. artikla: 649808)
- izhodni relejski 4 kanalni 4x250W EIB element - dimm aktuator,
za vgradnjo na letev (št. artikla: 649325)
- USB priključni element - vmesnik za povezavo med programirno
napravo (prenosnim računalnikom) in sistemom programabilnih
EIB/KNX elementov, za vgradnjo na letev (št. artikla: 681829)
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - pozicija 1
skupaj

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

1

385

385,00

kos

5

627

3.135,00

kos

2

627

1.254,00

kos

3

583

1.749,00

kos

1

253

253,00

kpl

1

6.776,00

25. EIB/KNX aktuatorski elementi vgrajeni v strojniške razdelilnike
talnega ogrevanja (ustrezajo elementi proizvajalca Merten),
kompletno z montažo in priključitvijo:
- izhodni relejski 6 kanalni 6x230/0,05A EIB element - aktuator za
regulacijo ventilov ogrevnih zank, za vgradnjo na letev (št. artikla:
kos
645129)

3

270

810,00

26. EIB/KNX kontrolna enota vgrajena v konvektorsko enoto
(ustrezajo elementi proizvajalca Merten), kompletno z montažo in
priključitvijo:
- kontrolna EIB enota upravljanja konvektorja ogrevanja in
ohlajevanja, za montažo v ohišje naprave oz. v ločenem n/o ohišju, z
izhodi za trihitrostni motor in ventila ogrevanja ter ohlajevanja ter
vhodi za prisotnost in stanje odprtosti okna, komplet s potrebno
kos
montažno opremo (št. artikla: 645094)

7

350

2.450,00

27. Senzorski EIB element, enokanalno (dvojna tipka) dekorativno
multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina delovanja, za
montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in
kos
pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja

12

130

1.560,00

EIB oprema

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

28. Senzorski EIB element, enokanalno (dvojna tipka - puščica gor in
dol) dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega
načina delovanja, za montažo v p/o dozo F60mm, komplet z
vgradno dozo in pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz.
investitorja

Stran 7 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

4

130

520,00

kos

15

145

2.175,00

30. Senzorski EIB element, dvokanalno (dvakrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim LCD prikazovalnikom, za montažo v p/o
dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in pripadajočim okvirjem,
po navodilih arhitekta oz. investitorja

kos

4

310

1.240,00

31. Senzorski EIB element, štirikanalno (štirikrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim IR sprejemnikom, za montažo v p/o dozo
F60mm, komplet z vgradno dozo in pripadajočim okvirjem, po
navodilih arhitekta oz. investitorja

kos

2

210

420,00

kos

7

400

2.800,00

kos

2

250

500,00

kos

2

260

520,00

29. Senzorski EIB element, dvokanalno (dvakrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja, za montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo
in pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja

32. Senzorski EIB element, štirikanalno (štirikrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim IR sprejemnikom ter LCD prikazovalnikom,
za montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in
pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja
33. Pasivni IR EIB senzor gibanja za vključevanje razsvetljave, za
podometno montažo, komplet z montažnim priborom
- stenski vgradni PIR senzor gibanja 180o, za montažo na 2,1 m
- stropni vgradni PIR senzor gibanja 360

o

34. EIB vremenska postaja za zunanjo montažo, montirana na strehi,
senzorji na strehi montirani na ustrezno nosilno konzolo, s senzorji
za vlago, osvetljenost in temperaturo ter napajalnikom za ogrevanje:
- senzor vlage oz. snega
- senzor temperature
- senzor osvetljenosti
- programska oprema za optimizacijo
Vse ožičeno in priključeno na EIB sistem in napajanje

EIB oprema

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

kos
kos
kos
kpl
kpl

1
1
1
1
1

1.000,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 8 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

35. Programiranje EIB elementov po navodilih in željah uporabnika
(multifunkcijska tipkala + aktuatorji + senzorji)

kos

68

20

1.360,00

36. Zagon naprav preko EIB sistema po elementih

kos

68

20

1.360,00

37. Navodila za upravljanje in šolanje uporabnika

kpl

1

400

400,00

38. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
39. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

EIB/KNX OPREMA SKUPAJ

EIB oprema

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

do

€

5%

1.194,55

5%

1.254,28

26.339,83

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 9 od 19

2.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL
Vrsta materiala in storitve

40. Instalacijska vgradna modulna doza, kompletno z dolbljenjem
opečne stene in vgradnjo, po navodilih investitorja
- doza dvomestna okrogla - f60mm, izvedena v betonski plošči ali
steni
- doza razvodna okrogla -f80mm, izvedena v betonski plošči ali
steni

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

215

4,00

860,00

kos

85

4,00

340,00

41. Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, vgrajena po
navodilih arhitekta
- stikalo navadno

kos

3

7,00

21,00

42. Podometna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

kos

113

8,00

904,00

43. Podometna enofazna, zunanja vtičnica s pokrovom za montažo na
terase, garažo oz. mokre prostore, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
kos
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

14

16,00

224,00

44. Podometna trifazna vtičnica, 400V, 16A, L1,L2,L3+N+PE, komplet
z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji, po navodilih
kos
investitorja

1

15,00

15,00

kpl

3

15,00

45,00

kos

4

20,00

80,00

kos

18

8,00

144,00

kos

14

6,00

84,00

kos

7

7,00

49,00

kos

10

6,00

60,00

45. Stalni podometni priključek 3x230/400V,16A, komplet z izdelavo
pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x2,5mm2
povprečne dolžine 2 m
46. Priključitev 3-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kabla preseka do 5x4 mm2
47. Priključitev 1-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
2

kabla preseka do 3x2,5 mm

48. Priključitev elektromotorskih pogonov senčil direktno na pripravljen
2

izvod kabla preseka do 4x1,5 mm

49. Samo priključitev lokalnih ventilatorjev prezračevanja na
predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme
50. Priključitev ektromotornih pogonov in tipal tehnološke opreme
ogrevanja na pripravljeno električno inštalacijo, presek priklj.
kablov do 5x1mm2, po navodilih dobavitelja opreme

Inštalacijski material

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 10 od 19
Enota Količina Cena na enoto

51. Samo priprava priključnega EIB/KNX kabla v p/o dozi Ø60mm oz.
samo izpust kabla v cevi iz stene, za eventualno kasnejšo
priključitev dodatnih elementov na EIB linijo, po navodilih
kos
investitorja

Vrednost

15

5,00

75,00

m

450

0,20

90,00

m

380

0,18

68,40

20

5,00

100,00

30

3,00

90,00

m

50

2,00

100,00

m

730

1,00

730,00

m

120

1,00

120,00

m

520

0,90

468,00

m

860

0,85

731,00

m

50

1,50

75,00

m

20

1,50

30,00

m

15

2,50

37,50

m

25

2,00

50,00

m

15

2,00

30,00

m
m
m
m
m

390
160
60
175
520

1,00
1,00
1,50
1,00
1,50

390,00
160,00
90,00
175,00
780,00

m

30

2,00

60,00

52. Instalacijski masivni vodnik uvlečen v predpripravljene inštalacijske

cevi
2
- H07V-U 2,5 mm
2

- H07V-U 1,5 mm

53. Instalacijski kabelski vodnik položen na pripravljeno traso, pretežno
v instalacijske cevi
- NYM 5 x 10 mm2
m
2
- NYM 5 x 4 mm
m
2

- NYM 5 x 2,5 mm

2

- NYM 3 x 2,5 mm

2

- NYM 5 x 1,5 mm

2

- NYM 4 x 1,5 mm

2

- NYM 3 x 1,5 mm

54. Instalacijski fleksibilni kabelski vodnik položen na pripravljeno
traso, pretežno v instalacijske cevi
- H05VV-F do 5 x 1,5 mm2
2

- H05VV-F do 3 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 12 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 7 x 1,5 mm

2

- Flex JZ 5 x 1,5 mm

55. Instalacijski komunikacijski kabel položen na pripravljeno traso,
pretežno v instalacijske cevi:
- UTP 4x2x0.6 mm - cat.6 (rač. mreža)
- DG 113 - koaksialni 75 Ω (tv)
- JY(St)Y 6x2x0,6 mm (domofon)
- LICY 2x0,5+4x0,22 mm (protivlom)
- YCYM 2x2x0,8 mm (EIB kabel zelene barve)
- audio zvočniški kabel 2x2mm2

Inštalacijski material
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POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 11 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

56. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali
montažne stene, dimenzij:
- fleksi cev F16 mm
- fleksi cev F23 mm
- fleksi cev F40 mm

m
m
m

2420
75
15

0,70
0,90
1,00

1.694,00
67,50
15,00

57. Instalacijska plastična toga PNT cev položena na skobah, vključno
drobni montažni in pritrdilni material dimenzij:
- PNT cev do F16 mm

m

15

0,90

13,50

58. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
59. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ

Inštalacijski material

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

do
€

10%

906,59

5%

498,62

10.471,11

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 12 od 19

2.5 OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

60. Pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm kot ozemljilo položen 2m
okrog objekta na globini 0,5-0,8 m, obsut s kvalitetno zemljo,
vključno z izvedenimi spoji na stičiščih FeZn trakov preko križnih
m
sponk

Vrednost

115

3,00

345,00

kos

18

6,00

108,00

62. Valjanec FeZn 25x4 mm, kot povezava od ozemljila do kovisnkih
mas in do eventualnega strelovodnega odvoda, povprečne dolžine 3
m, vključno s pritrdilnim priborom in spojko za priključitev na
kpl
ozemljilo

9

15,00

135,00

kpl

1

40,00

40,00

kpl

4

30,00

120,00

35

3,60

126,00

125

0,85

106,25

kos

22

6,50

143,00

kpl

1

21,00

21,00

61. Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm

63. Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180
mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico
zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2
64. Doza za dodatno izenačevanje potencialov, tipska, dimenzij
150x100 mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov, komplet s
povprečno 10 ozemljitvenimi cevnimi objemkami do 3/4˝ za
izvedbo galvanskih povezav

65. Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med
kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala
zaključen s kabelskim čevljem
- H05V-R 16 mm2
m
2
- H05V-R 6 mm
m
66. Spoj toplovodne cevi na ozemljitveno potencialno zbiralnico
izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 6 mm2 rumeno zelene
barve in ustrezno cevno objemko, zaključen s kabelskimi čevlji,,
priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
67. Ozemljitev dovodne cevi vodovodne inštalacije v vodomernem
jašku, izvedena z ustreznimi objemkami in vijačnim spojem na
pripravljeno zvijavo rumenozeleno žico 16 mm2, kompletno z
izdelavo premostitvene povezave preko števca

Ozemlj in pot izenač
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POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 13 od 19
Enota Količina Cena na enoto

68. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
69. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ

Ozemlj in pot izenač

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

do

€

Vrednost

10%

114,43

5%

62,93

1.321,61

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 14 od 19

2.6 ŠIBKI TOK
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
70. Prostostoječa komunikacijska 19-inčna omara, kovinsko ohišje dim.
600(š)x600(g)x2000(v) mm (42U), s steklenimi vrati in prostimi
mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrežno stikalno vozlišče,
delilnik, modemi, videonadzor,…), komplet s potrebnim montažnim
priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledeče
opreme:(aktivno komunikacijsko opremo določi in dobavi investitor
oz. njegova vzdrževalna služba)
- povezovalni (patch) panel, 24x RJ45 vhod, UTP cat. 6
- polica za aparate
- kombinacija sedmih vtičnic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno
prenap. zaščito stopnje D
- montažna letev za pritrditev napajalnika video-domofnskega
sistema
- prostor za vgradnjo opreme video nadzora, protivlomne centrale,
antenskih odcepnikov
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

kos
kos
kos

1
2
2

480
60
12

480,00
120,00
24,00

kos

1

60

60,00

kos

1

24

24,00

kos

1

708,00

71. Enojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja

4

8,00

32,00

72. Dvojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja

7

8,00

56,00

73. Antenska 75 Ω končna vtičnica TV+R, za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih projektanta

8

20,00

160,00

Šibki tok

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

kos

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 15 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

OPREMA DOMOFONOV
74. Sistem video domofona v barvi aluminija, sestavljen iz sledečih
elementov (ustreza sistem proizvajalca Gira):
- napajalno ojačevalna enota videodomofonskega sistema
montirana v komunikacijsko omaro (št. artikla: 1288 00)
ZUNANJA ENOTA:
- dvodelna vgradna doza za sistem E22 (št. artikla: 2982 00)
- štiridelni dekorativni okvir s prečkami - TX44 alu (št. artikla:
0214 65)
- govorni del (zvočnik) in pozivni gumb (ena klicna tipka) - TX44
alu (št. artikla: 1271 65)
- kamera za video-domofonski sistem - TX44 alu (št. artikla: 1265
65)
- enota za prstni odtis - TX44 alu (št. artikla: 2607 65)
NOTRANJA ENOTA:
- notranja enota video-domofona v dvodelnem ohišju bele barve (št.
artiklov: 12792 01 in 28862 01)

kos

1

286,00

286,00

kos

2

5,50

11,00

kos

1

27,50

27,50

kos

1

275,00

275,00

kos
kos

1
1

715,00
495,00

715,00
495,00

kpl

2

605,00

1.210,00

skupaj kpl

1

3.019,50

1

10,00

Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.

75. Samo priključitev ključavnice montirane v podboj vhodnih vrat na
inštalacijo videodomofonskega seta

Šibki tok

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

kos

10,00

POPIS
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Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

OPREMA PROTIVLOMNEGA SISTEMA
76. Mikroprocesorska centrala za protivlomno varovanje, montirana v
komunikacijsko omaro, z 8 programabilnimi področji razširljivimi
do 86 in možnostjo priključitve tiskalnika in 8 dekodirnih tipkovnic,
s sledečimi karakteristikami:
- centrala s stalno nadzorovanimi linijami na kratek stik, prekinitev
in sabotažo,
- z vgrajenim digitalnim komunikatorjem za povezavo na
intervencijsko mesto s stalno nadzorovano telefonsko linijo in
GSM/GPRS modemom,
- z alarmno sireno vgrajeno v ohišju centrale oz. po navodilih
investitorja,
- s prigrajenim avtonomnim akumulatorskim virom za nemoteno 48urno delovanje v stanju pripravljenosti in 1/2-urno delovanje v
stanju alarma ob izpadu napajanja,
- s spominom za 256 zadnjih dogodkov ali posredovanj na centrali,
- z alarmnim relejskim izhodom za elektronske sirene,
- kompletno z montažo, programiranjem, parametriranjem,
ustreznimi preskusi, izdajo potrebnih protokolov in šolanjem
uporabnika, po željah in navodilih investitorja
skupaj kos

1

77. Protivlomni pasivni IR senzor gibanja za pokrivanje polja 10x10m
za notranjo montažo, z večnivojskim procesiranjem signala,
temperaturno kompenzacijo in tihim delovanjem, z visoko
imunostjo na RF in statične vplive, združljiv z izbrano protivlomno
kos
centralo

7

35,00

245,00

78. Adresirna dekodirna tipkovnica protivlomnega sistema, za notranjo
podometno montažo, z osvetljenim LCD prikazovalnikom in
prikazom časa, področja, stanja sistema in zadnjih 256 dogodkov, s
5 programabilnimi in 4 alarmnimi tipkami, združljiva z izbrano
protivlomno centralo in z uporabniškim vmesnikom v slovenskem
kos
jeziku

2

110,00

220,00

79. Alarmna sirena za samostojno zunanjo montažo na odprti strehi,
24V; 0,1A; >115dB, kompletno z montažnim priborom, po
navodilih investitorja

1

100,00

100,00

Šibki tok

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

kos

650,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 17 od 19
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA VIDEONADZORNEGA SISTEMA
OPOMBA: Snemalna naprava za spremljanje in arhiviranje video
posnetkov in IP kamere niso predmet popisa! Kabli za kamere se
inštalirajo do predvidene pozicije centra video sistema v
komunikacijski omari, po navodilih investitorja.
80. Samo montaža in priključitev zunanje IP kamere z ogrevanim
ohišjem, na ustrezno stropno konzolo, v sodelovanju z odgovorno
službo vzdrževanja ter po navodilih investitorja
81. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
82. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ŠIBKI TOK SKUPAJ

Šibki tok

kos

do
€

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

2

50,0

100,00

10%

530,05

5%

291,53

6.122,08

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
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2.7 ZUNANJA UREDITEV
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

GRADBENA DELA
83. Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava
PVC cev rdeče oz. rumene barve, obbetonirana z betonsko malto
MB10 do 10cm nad cevmi
- 1x PEHD Ø40 mm

m

180

8,00

1.440,00

4

200,00

800,00

1

250,00

250,00

1

100,00

100,00

m

30

4,00

120,00

m

85

3,00

255,00

- NYY-J 4 x 1,5 mm (motorni pogon - platno bazena)

m

25

3,00

75,00

- NYY-J 3 x 1,5 mm (čistilna nap., razsvet. v zun. shrambi in
strojnici bazena)

m

80

3,00

240,00

84. Izdelava armirano betonskega NN kabelskega jaška sestavljenega iz
betonske cevi Ø50 x 100 cm in predfabricirane AB plošče z
betonskim pokrovom 150 kN, komplet z izkopom gradbene jame,
odvozom odvečnega materiala, betoniranjem podloge z MB10,
nabijanjem v plasteh in vzpostavitvijo prvotnega stanja, skladno z
kos
direktivnim detajlom in statično preverbo

MONTAŽNA DELA
85. Priključna kabelska merilna omarica KPMO, dim. 600x900x190

mm; tipska fasadna PVC omarica s prostorom za tri števčna mesta, z
odmaknjeno montažno ploščo, za montažo treh tipskih merilnih
mest, skladna s tipizacijo dobavitelja el.energije, opremljena z
ustrezno distribucijsko ključavnico, spodaj prostor za kabelski
priključek z odjemnimi distribucijskimi varovalkami, zgoraj prostor
za števec in preklopnik nižje tarife, komplet z vgradnjo, izvedeno po
kpl
pogojih elektro distribucije

86. Kabelska fasadna TEL+TK omarica, tipska, dim. 2x(230x290x120

mm), vgrajena in pripravljena za kabelski TEL (Telekom) dovod in
eventualno dodatnega ponudnika (omarica TK) po izbiri
investitorja, izvedena po pogojih ponudnika telekomunikacijskih
kpl
storitev
87. Energetski napajalni kabli položeni na pripravljeno traso, pretežno
uvlečeni v kabelsko kanalizacijo
- NYY-J 5 x 6 mm2 (dovod - el. razdelilnik v strojnici bazena)
2

- NYY-J 3 x 2,5 mm (letna kuhinja, zun. shrambi)
2
2

Zun. ureditev

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 19 od 19
Enota Količina Cena na enoto

88. Priključitev kabla v novi fasadni omari, kabel tipa NYY 5x10 mm2,
kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo, po navodilih
kpl
odgovornega distribucijskega podjetja
89. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
90. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ

Zun. ureditev

STANOVANJSKA HIŠA - EIB INŠTALACIJA

do

€

1

40,00

Vrednost

40,00

10%

332,00

5%

182,60

3.834,60

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 1 od 17

PRILOGA C:
3. POPIS DEL IN MATERIALA - POSLOVNI OBJEKT
(KLASIČNA INŠTALACIJA)
REKAPITULACIJA
3.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI

8.111,57

3.2 SVETLOBNA TELESA

12.899,25

4.3 EIB/KNX OPREMA

0,00

3.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL

26.836,43

3.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE

4.793,25

3.6 ŠIBKI TOK

8.459,22

3.7 ZAKLJUČNA DELA

2.650,00

SKUPAJ brez DDV

€

63.749,71

Davek na dodano vrednost 22 %

€

14.024,94

SKUPAJ

€

77.774,65

Rekapitulacija

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 2 od 17

3.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Vrsta materiala in storitve

1. Električni razdelilnik v kleti SB-KP, tipska kovinska omarica dim.
600(š)x1200x300 mm, pritrjena na steno, izdelana iz suho barvane
jeklene pločevine po direktivnem detajlu, zaprta s tipskimi
enokrilnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim profilom,
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
40, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 100 A, za montažo na vrata
omarice
- miniaturno varovalčno ločilno stikalo Tytan II (63 A), tripolno, za
montažo na letev, komplet z varovalkami
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- inštalacijski kontaktor 25A, po AC1 kriteriju, s tuljavo 230 V AC,
tripolni
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl

1

400,00

400,00

kos

1

150,00

150,00

kpl

8

40,00

320,00

kos

3

30,00

90,00

kos

2

40,00

80,00

kos

24

4,00

96,00

kos

1

12,00

12,00

kos

1

35,00

35,00

100,00

kos

1

1283,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

2. Električni razdelilnik v pritličju SB-0P1, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
3. Električni razdelilnik v pritličju SB-0P2, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Stran 3 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

35

4,00

140,00

kos

1

12,00

12,00

100,00

kos

1

632,00

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

28

4,00

112,00

kos

1

12,00

12,00

100,00

kos

1

604,00

POPIS
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Vrsta materiala in storitve

4. Električni razdelilnik v nadstropju SB-1P, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
5. Električni razdelilnik v mansardi SB-2P, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Stran 4 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

30

4,00

120,00

100,00

kos

1

640,00

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

25

4,00

100,00

100,00

kos

1

620,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

6. Električni razdelilec brezprekinitvenega napajanja objekta SB-KU v
kleti, tipska p/o PVC omarica, trivrstna za 3x12 TE elementov, dim.
330(š)x580x90 mm, vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi
vrati in predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo
opremo::
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A za montažo na letev
- močnostno izbirno stikalo 1-0-2, 230 V, 40 A, štiripolno, za
vgradnjo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V
- enofazni instalacijski odklopnik tip B 10 A
- vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
7. Kaseta splošnega razvoda, tipska nadgradna PVC omarica s
prigrajenimi polji za vtičnice in varovalne elemente, dim.
320x510x135, montirana na konstrukcijske elemente, segment z
varovalnimi elementi zaprt s tipskimi vrati, izvedena v zaščitni
stopnji IP 44, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo
opremo:
- enofazni instalacijski odklopnik tip C 16 A
- trifazni instalacijski odklopnik tip C 16 A
- trifazna L1,2,3+N+PE 16 A vtičnica z zaščitnim pokrovom, za
vgradnjo
naL+N+PE
polje omarice
- enofazna
16 A vtičnica z zaščitnim pokrovom, za
vgradnjo
na poljenevtralna
omarice in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in
- vrstne sponke,
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
8. Kompaktna enota brezprekinitvenega napajanja z enofaznim
vhodom 230V, 50Hz in enofaznim sinhroniziranim sinusnim
izhodom 230V za prevzem napajanja ob izpadu brez prekinitve, za
moč 3kVA in avtonomijo 10 minut.

Stran 5 od 17
Enota Količina Cena na enoto

kpl
kos

1
1

80,00
25,00

80,00
25,00

kos
kos
kos

1
3
9

60,00
30,00
3,00

60,00
90,00
27,00

50,00

kos

1

332,00

332,00

kpl
kos
kos
kos
kos

1
4
2
2
4

60,00
4,00
12,00
14,00
11,00

60,00
16,00
24,00
28,00
44,00

kos

14

172,00

2.408,00

kos

1

664,00

9. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
10. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ
El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Vrednost

do
€

10%

702,30

5%

386,27

8.111,57
POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 6 od 17

3.2 SVETLOBNA TELESA
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

11. Spuščena nadmizna dekorativna direktno/indirektna visokoučinska
fluorescenčna T5 svetilka 2x28W, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo, z varčnimi fluorescenčnimi
sijalkami bele barve (4000 K), kompletno s sijalkami in montažnim kos
priborom, po navodilih investitorja

Vrednost

11

200

2.200,00

9

250

2.250,00

30

60

1.800,00

14. Nadgradna vodotesna T5 svetilka 1x 35 W, ohišje iz umetne mase,
stopnja zaščite IP65, z elektronsko predstikalno napravo, montirana
viseče na nosilcih, komplet s fluorescenčnimi sijalkami bele barve
kos
(4000 K) in pritrdilnim priborom ter nosilci

14

80

1.120,00

15. Nadgradna dekorativna svetilka 1x14 W, za montažo nad umivalnik
oz. delovni pult, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo in T5
fluorescenčno sijalko (4000K), stopnja zaščite IP21, komplet s
kos
sijalko in montažnim priborom, po navodilih arhitekta

9

55

495,00

16. Nadgradna dekorativna plafonska svetilka 1x22W (T5R), okrogle
oblike in nizke višine, za montažo na stopniščih in fasadi, ohišje
bele barve, stopnja zaščite IP40, z elektronsko predstikalno napravo
in varčno fluorescenčno sijalko toplo bele barve (4000 K), komplet
kos
s sijalko in montažnim priborom, po navodilih arhiteka

44

60

2.640,00

12

60

720,00

12. Spuščena nadmizna dekorativna direktno/indirektna visokoučinska
fluorescenčna T5 svetilka 2x28W s prigrajenim modulom zasilne
razsvetljave, z enourno avtonomoijo ob izpadu napajanja, stopnja
zaščite IP20, z elektronsko predstikalno napravo, z varčnimi
fluorescenčnimi sijalkami bele barve (4000 K), kompletno s
sijalkami in montažnim priborom, po navodilih investitorja

kos

13. Nadgradna vodotesna T5 svetilka 2x 35 W, ohišje iz umetne mase,
stopnja zaščite IP65, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s
fluorescenčnimi sijalkami bele barve (4000 K) in pritrdilnim
kos
priborom za stropno oz. stensko montažo

17. Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, 1x8 W,
montirana nadgradno na strop ali steno, za montažo v komunikacije
objekta, z enourno avtonomijo delovanja ob izpadu napajanja in
samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz
stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP44, komplet s kos
sijalko, montažnim priborom ter potrebnim piktogramom

Svetlobna telesa

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 7 od 17
Enota Količina Cena na enoto

18. Izvedba stropnega izpusta z E27 okovom in žarnico, za osvetlitev pri
finalizaciji objekta, za priključitev razsvetljavnih teles po izbiri
investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2 dolžine ca. 0,3m zaključen z kos
izolirnimi sponkami oz. direktno v okovu, po navodilih investitorja

Vrednost

25

6,00

150,00

65

5,00

325,00

19. Izvedba stropnega ali stenskega izpusta za priključitev
razsvetljavnih teles po izbiri investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2
dolžine ca. 0,3m zaključen z izolirnimi sponkami, po navodilih
investitorja

kos

20. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
21. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

SVETLOBNA TELESA SKUPAJ

Svetlobna telesa

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

do

€

5%

585,00

5%

614,25

12.899,25

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 8 od 17

3.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL
Vrsta materiala in storitve

22. Instalacijska vgradna modulna doza, kompletno z dolbljenjem
opečne stene in vgradnjo, po navodilih investitorja
- doza dvomestna okrogla - f60mm, izvedena v betonski plošči ali
steni
- doza razvodna okrogla -f80mm, izvedena v betonski plošči ali
steni

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

190

4,00

760,00

kos

110

4,00

440,00

kos
kos
kos
kos

29
6
9
2

7,00
10,00
11,00
13,00

203,00
60,00
99,00
26,00

kos
kos

33
20

12,50
22,00

412,50
440,00

kos

16

40,00

640,00

kos

1

60,00

60,00

kos

52

8,00

416,00

26. Podometna enofazna, zunanja vtičnica s pokrovom za montažo na
terase, garažo oz. mokre prostore, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
kos
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

2

16,00

32,00

2

15,00

30,00

4

15,00

60,00

80

30

2.400,00

23. Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, vgrajena po
navodilih arhitekta
- stikalo navadno
- stikalo menjalno
- stikalo navadno z indikacijo delovanja
- stikalo navadno 2P 16A z indikacijo delovanja
- stikalo gor/dol z nultim položajem, za upravljanje motornih
pogonov
- stikalo regulacijsko, skladno z izbranimi svetilkami
24. Pasivni IR senzor gibanja 230 V, 10 A za vklop razsvetljave
- stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180o, za montažo na 2,1 m,
230V, 10A
o

- stropni nadgradni PIR senzor gibanja 360 , 230V, 10A
25. Podometna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

27. Podometna trifazna vtičnica, 400V, 16A, L1,L2,L3+N+PE, komplet
z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji, po navodilih
kos
investitorja
28. Stalni podometni priključek 3x230/400V,16A, komplet z izdelavo
pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x2,5mm2
povprečne dolžine 2 m

kpl

29. Nadgradni parapetni kanal, kovinski, montiran na steno oz. opremo,
finalno obdelan po želji naročnika, s kovinsko pregrado med
jakotočnim in šibkotočnim delom, z zaključnim pokrovom, spojnimi
in zaključnimi elementi ter pritrdilnim priborom, prilagojen
montažni dolžini in predpisno ozemljen (Ustreza tip AT,
proizvajalca Elba)
- kanal dim. 130x70mm
m

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 9 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

30. Enofazna dvojna mrežna vtičnica bele barve, 230V, 16A, L1+
N+PE, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi
dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu parapetnemu
kos
kanalu (Ustreza tip AT, proizvajalca Elba)

38

15

570,00

31. Trifazna mrežna vtičnica bele barve, 3x230/40 V, 16A,
L1,2,3+N+PE, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z
montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu
kos
parapetnemu kanalu (Ustreza tip AT, proizvajalca Elba)

2

20

40,00

19

13

247,00

8

20,00

160,00

16

8,00

128,00

kos

33

6,00

198,00

kos

8

7,00

56,00

kos

20

6,00

120,00

direktno na pripravljen izvod kabla preseka do 4x1,5 mm2, oprema
dobavljena v sklopu strojnih inštalacij, vse po navodilih dobavitelja
kos
opreme in investitorja

15

15,00

225,00

39. Samo priprava priključnega EIB/KNX kabla v p/o dozi Ø60mm oz.
samo izpust kabla v cevi iz stene, za eventualno kasnejšo
priključitev dodatnih elementov na EIB linijo, po navodilih
kos
investitorja

25

5,00

125,00

32. Enofazna dvojna UPS vtičnica rdeče barve, 230V, 16A, L1+ N+PE,
z zaščitnim kontaktom (trnom) za preprečitev nepravilne
priključitve, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi kos
dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu parapetnemu
33. Priključitev 3-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kos
kabla preseka do 5x4 mm2
34. Priključitev 1-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kos
2
kabla preseka do 3x2,5 mm
35. Priključitev elektromotorskih pogonov senčil direktno na pripravljen
izvod kabla preseka do 4x1,5 mm2
36. Samo priključitev lokalnih ventilatorjev prezračevanja na
predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme
37. Priključitev ektromotornih pogonov in tipal tehnološke opreme
ogrevanja na pripravljeno električno inštalacijo, presek priklj.
kablov do 5x1mm2, po navodilih dobavitelja opreme
38. Samo montaža in priključitev termostatov talnega ogrevanja

40. Instalacijski masivni vodnik uvlečen v predpripravljene inštalacijske

cevi
- H07V-U 2,5 mm2

m

2850

0,70

1.995,00

2

m

2950

0,65

1.917,50

- H07V-U 1,5 mm

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 10 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

41. Instalacijski kabelski vodnik položen na pripravljeno traso, pretežno
v instalacijske cevi
- NYM 5 x 10 mm2
2

- NYM 5 x 4 mm

m

140

5,00

700,00

m

80

3,00

240,00

2

m

220

2,00

440,00

2

m

300

1,00

300,00

2

m

120

1,00

120,00

2

m

150

0,90

135,00

2

m

300

0,85

255,00

- H05VV-F do 5 x 1,5 mm2

m

200

1,50

300,00

2

m

80

1,50

120,00

- Flex JZ 12 x 1,5 mm

m

70

2,50

175,00

2

m

30

2,00

60,00

2

m

60

2,00

120,00

43. Instalacijski komunikacijski kabel položen na pripravljeno traso,
pretežno v instalacijske cevi:
- UTP 4x2x0.6 mm - cat.6 (rač. mreža)
- JY(St)Y 6x2x0,6 mm (domofon)
- LICY 2x0,5+4x0,22 mm (protivlom)

m
m
m

2700
100
900

1,00
1,50
1,00

2.700,00
150,00
900,00

44. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali
montažne
stene,
- fleksi cev
F16dimenzij:
mm
- fleksi cev F23 mm
- fleksi cev F40 mm

m
m
m

5800
350
240

0,70
0,90
1,00

4.060,00
315,00
240,00

45. Instalacijska plastična toga PNT cev položena na skobah, vključno
drobni montažni in pritrdilni material dimenzij:
- PNT cev do F16 mm

m

50

0,90

45,00

- NYM 5 x 2,5 mm
- NYM 3 x 2,5 mm
- NYM 5 x 1,5 mm
- NYM 4 x 1,5 mm
- NYM 3 x 1,5 mm

42. Instalacijski fleksibilni kabelski vodnik položen na pripravljeno
traso, pretežno v instalacijske cevi
- H05VV-F do 3 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 7 x 1,5 mm
- Flex JZ 5 x 1,5 mm

46. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
47. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

do
€

10%

2.323,50

5%

1.277,93

26.836,43

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 11 od 17

3.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

48. Valjanec FeZn 25x4 mm kot strelovodno ozemljilo v zemlji okrog
objekta, položen v sredino posteljice debeline 20 cm iz humusa, v
izkopanem jarku globine 0,8 m, komplet z izdelavo posteljice,
polaganjem in zasipanjem ter utrjevanjem v plasteh

m

125

4

500,00

49. Valjanec FeZn 25x4 mm kot ozemljilo položen v temeljih objekta,
vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov

m

100

4

400,00

7

20

140,00

70

5,0

350,00

60

6

360,00

kos

7

7

49,00

54. Tipska mehanska zaščita odvoda iz pocinkane FeZn pločevine
višine 1,8 m, debeline 2,5 mm, montirana na steno, finalno obdelana
kos
po navodilih arhitekta, komplet z montažnim materialom

7

10

70,00

50. Valjanec FeZn 25x4 mm, pritrjen na fasado, kot povezava iz
ozemljila do merilne sponke strelovodnega odvoda, povpr. dolžine 5 kos
m, vključno s pritrdilnim priborom
51. Strelovodni vodnik Al Φ8 mm iz aluminijeve zlitine, pritrjen na
tipske strešne nosilce (stojke), ki ustrezajo izvedeni strehi, na vsak m
tekoč meter, kot strelovodno lovilo na strehi objekta
52. Strelovodni vodnik Al Φ8 mm iz aluminijeve zlitine, pritrjen na
tipske fasadne nosilce, ki ustrezajo izvedeni fasadi, na vsake 1,5
m
tekočega metra, kot strelovodni odvod po fasadi objekta
53. Izdelava veznega (merilnega) spoja med ozemljitvenim valjancem
FeZn 25x4 mm in žico Al Φ8 mm, izvedenega preko ustrezne
sponke nad mehansko zaščito odvoda

55. Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji

kos

20

4

80,00

56. Izdelava spoja med kovinsko obrobo strehe in strelovodno žico Al
Φ8 mm preko ustrezne kontaktne sponke

kos

7

7

49,00

57. Izdelava križnega spoja med strelovodno žico Al Φ8 mm preko
ustrezne sponke

kos

12

5

60,00

58. Izdelava spoja med kovinsko maso in strelovodno žico Al Φ8 mm
preko ustrezne kontaktne sponke ali objemke

kos

5

6

30,00

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 12 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

59. Izdelava ozemljitve cevi meteornega odtoka, spoj izveden s
povprečno 5 m traku FeZn 25x4 mm spojenim na strelovodno
ozemljilo in cevno objemko ustreznega materiala in premera
montirano ca. 0,25 m od finalnega tlaka

Vrednost

kpl

6

12

72,00

60. Izdelava izvoda za ozemljitev notranjih kovinskih mas, izvod
izveden iz ozemljitve v betonski plošči, s povprečno 1 m traku FeZn
kpl
25x4 mm spojenim na ozemljilo, komplet s spojnim priborom

16

20

320,00

61. Pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4mm montiran na stenske opore
0,3m od tlaka kot ozemljitvena zbiralnica, povezan direktno na
združeni ozemljitveni sistem; komplet z nosilci montiranimi na vsak
m
tekoč meter, za izvedbo ozemljitev v strojnicah

10

5

50,00

2

150

300,00

1

20

20,00

1

20

20,00

kpl

1

50

50,00

kpl

5

40

200,00

kos

10

15

150,00

62. Strelovodna konica izoliranega strelovodnega sitema iz aluminijaste
zlitine, samostoječa višine 1 m, ustrezno fiksirana na izvedeno
kos
streho, kot strelovodno lovilo na strehi objekta
63. Ozemljitev dovodne vodovodne cevi pri vstopu v objekt, izvedena z
mnogožičnim vodnikom tipa H05V-K 16mm2 rumeno zelene barve,
vodnik zaključen s kabelskimi čevlji, komplet s spojnim in
kpl
pritrdilnim materialom
64. Ozemljitev plinske omarice in števca pri vstopu plinske inštalacije v
objekt, izvedena z mnogožičnim vodnikom tipa H05V-K 16mm
rumeno zelene barve, vodnik zaključen s kabelskimi čevlji, komplet
kpl
s spojnim in pritrdilnim materialom
2

65. Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180
mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov izvedenih z zvijavo žico
zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2
66. Doza za dodatno izenačevanje potencialov, tipska, dimenzij
150x100 mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov, komplet s
povprečno 10 ozemljitvenimi cevnimi objemkami do 3/4˝ za
izvedbo galvanskih povezav
67. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 16 mm2
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 13 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

68. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 10 mm
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
2

kos

15

15

225,00

kos

32

5

160,00

- H05V-R 35 mm2

m

40

4

160,00

2

m

15

4

60,00

2

- H05V-R 16 mm

m

50

2

100,00

2

m

175

1

175,00

69. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 6 mm2
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
70. Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med
kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala
zaključen s kabelskim čevljem
- H05V-R 25 mm
- H05V-R 6 mm

71. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
72. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški,
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih
do
sistemov

STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

€

10%

415,00

5%

228,25

4.793,25

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 14 od 17

3.6 ŠIBKI TOK
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
73. Prostostoječa komunikacijska 19-inčna omara, kovinsko ohišje dim.
600(š)x600(g)x2000(v) mm (42U), s steklenimi vrati in prostimi
mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrežno stikalno vozlišče,
delilnik, modemi, videonadzor,…), komplet s potrebnim montažnim
priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledeče
kos
opreme:(aktivno
komunikacijsko
opremo
določi
in
dobavi
investitor
kos
- povezovalni (patch) panel, 24x RJ45 vhod, UTP cat. 6
kos
- polica za aparate
- kombinacija sedmih vtičnic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno
kos
prenap.
zaščito
stopnje
D
- montažna
letev
za pritrditev
napajalnika video-domofnskega
kos
sistema
- prostor za vgradnjo opreme video nadzora, protivlomne centrale,
antenskih
Vse
skupajodcepnikov
ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos

1
2
2
1
1

480
60
12
60
24

1

708,00

4

8,00

32,00

76

14,00

1.064,00

kos

1

150

150,00

kos

1

150

150,00

kos

2

860

1.720,00

kos

2

400

800,00

kos

1

74. Enojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja
75. Dvojna podatkovna RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, po
kos
navodilih investitorja
OPREMA DOMOFONOV
76. Video domofonski sistem, z notranjimi govornimi monitor enotami,
zunanjimi pozivnimi govornimi enotami s kamerami ter pripadajočo
napajalno ojačevalno enoto, digitalne adresirne izvedbe, z
možnostjo hkratne dvosmerne komunikacije, zaščito pred
prisluškovanjem in možnostjo odpiranja vhodnih vrat preko 12V
električne ključavnice, po izbiri investitorja; vse skupaj ožičeno,
montirano in funkcionalno preizkušeno ter spojeno na el.
instalacijo; komplet sestavljen iz:
-centralna BUS napajalna naprava za vgradnjo na letev v omarici,
montirana omarico
-dodatna napajalna enota za vgradnjo na letev v omarici, montirana
v omarico
- vhodna klicna govorna panelna enota s štirimi klicnimi tipkami,
komplet z govorno enoto in kamero ter pripadajočo montažno dozo,
po
navodilih
arhitekta
- interni
monitor
govorni LCD aparat z možnostjo priključitve tipke
lokalnega poziva pred vrati, za prostoročno uporabo, vključno z
nosilcem
zaožičeno
montažoinna
delovnoskladno
mizo z enopolno in vezalno
Vse
skupaj
označeno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

Šibki tok

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

480,00
120,00
24,00
60,00
24,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

77. Samo priključitev ključavnice montirane v podboj vhodnih vrat na
inštalacijo videodomofonskega seta

Stran 15 od 17
Enota Količina Cena na enoto

kos

2

78. Mikroprocesorska centrala za protivlomno varovanje, montirana v
komunikacijsko omaro, z 8 programabilnimi področji razširljivimi
do 86 in možnostjo priključitve tiskalnika in 8 dekodirnih tipkovnic,
s sledečimi karakteristikami:
- centrala s stalno nadzorovanimi linijami na kratek stik, prekinitev
in sabotažo,
- z vgrajenim digitalnim komunikatorjem za povezavo na
intervencijsko mesto s stalno nadzorovano telefonsko linijo in
GSM/GPRS modemom,
- z alarmno sireno vgrajeno v ohišju centrale oz. po navodilih
investitorja,
- s prigrajenim avtonomnim akumulatorskim virom za nemoteno 48urno delovanje v stanju pripravljenosti in 1/2-urno delovanje v
stanju alarma ob izpadu napajanja,
- s spominom za 256 zadnjih dogodkov ali posredovanj na centrali,
- z alarmnim relejskim izhodom za elektronske sirene,
- kompletno z montažo, programiranjem, parametriranjem,
ustreznimi preskusi, izdajo potrebnih protokolov in šolanjem
uporabnika, po željah in navodilih investitorja
skupaj kos

1

79. Kombinirani protivlomni pasivni IR senzor gibanja in loma stekla,
za pokrivanje polja 10x10m za notranjo montažo, z večnivojskim
procesiranjem signala, temperaturno kompenzacijo in tihim
delovanjem, z visoko imunostjo na RF in statične vplive, združljiv z
kos
izbrano protivlomno centralo

24

10,00

Vrednost

20,00

OPREMA PROTIVLOMNEGA SISTEMA

Šibki tok

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

650,00

45,00

1.080,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 16 od 17
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

80. Adresirna dekodirna tipkovnica protivlomnega sistema, za notranjo
podometno montažo, z osvetljenim LCD prikazovalnikom in
prikazom časa, področja, stanja sistema in zadnjih 256 dogodkov, s
5 programabilnimi in 4 alarmnimi tipkami, združljiva z izbrano
protivlomno centralo in z uporabniškim vmesnikom v slovenskem
kos
jeziku

5

110,00

550,00

81. Alarmna sirena za samostojno zunanjo montažo na odprti strehi,
24V; 0,1A; >115dB, kompletno z montažnim priborom, po
navodilih investitorja

kos

1

100,00

100,00

kos

6

50,0

300,00

OPREMA VIDEONADZORNEGA SISTEMA
OPOMBA: Snemalna naprava za spremljanje in arhiviranje video
posnetkov in IP kamere niso predmet popisa! Kabli za kamere se
inštalirajo do predvidene pozicije centra video sistema v
komunikacijski omari, po navodilih investitorja.
82. Samo montaža in priključitev zunanje IP kamere z ogrevanim
ohišjem, na ustrezno stropno konzolo, v sodelovanju z odgovorno
službo vzdrževanja ter po navodilih investitorja
83. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
84. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ŠIBKI TOK SKUPAJ

Šibki tok

do
€

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

10%

732,40

5%

402,82

8.459,22

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 17 od 17

3.7 ZAKLJUČNA DELA
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

85. Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah
električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne
upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov,
kpl
izolacijske upornosti,...), s strani pooblaščenega podjetja

1

550

550,00

86. Testiranje, preizkus delovanja in izvedba standardiziranih meritev
strukturiranega ožičenja s strani pooblaščenega podjetja, kompletno
kpl
z izdajo potrebnih protokolov, po željah in navodilih investitorja

1

300

300,00

87. Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah
varnostnih sistemov - razsvetljave za umik, s strani akreditirane
inštitucije

kpl

1

350

350,00

88. Izdelava načrta izvedenih del (PID) za potrebe tehničnega pregleda
in pridobitve uporabnega dovoljenja

kpl

1

1.100

1.100,00

89. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe tehničnega
pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja

kpl

1

350

350,00

ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ

Zakljucna dela

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

€

2.650,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 1 od 21

PRILOGA D:
4. POPIS DEL IN MATERIALA - POSLOVNI OBJEKT
(EIB INŠTALACIJA)
REKAPITULACIJA
4.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI

9.266,57

4.2 SVETLOBNA TELESA

12.899,25

4.3 EIB/KNX OPREMA

44.584,00

4.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL

26.347,86

4.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE

4.793,25

4.6 ŠIBKI TOK

8.459,22

4.7 ZAKLJUČNA DELA

2.650,00

SKUPAJ brez DDV

€

109.000,14

Davek na dodano vrednost 22 %

€

23.980,03

SKUPAJ

€

132.980,17

Rekapitulacija

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 2 od 21

4.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Vrsta materiala in storitve

1. Električni razdelilnik v kleti SB-KP, tipska kovinska omarica dim.
600(š)x1200x300 mm, pritrjena na steno, izdelana iz suho barvane
jeklene pločevine po direktivnem detajlu, zaprta s tipskimi
enokrilnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim profilom,
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
40, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 100 A, za montažo na vrata
omarice
- miniaturno varovalčno ločilno stikalo Tytan II (63 A), tripolno, za
montažo na letev, komplet z varovalkami
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- inštalacijski kontaktor 25A, po AC1 kriteriju, s tuljavo 230 V AC,
tripolni
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
3.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl

1

400,00

400,00

kos

1

150,00

150,00

kpl

8

40,00

320,00

kos

3

30,00

90,00

kos

2

40,00

80,00

kos

24

4,00

96,00

kos

1

12,00

12,00

kos

1

35,00

35,00

kpl

1

200,00

100,00

kos

1

1483,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 3 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

2. Električni razdelilnik v pritličju SB-0P1, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
3.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

35

4,00

140,00

kos

1

12,00

12,00

kpl

1

200,00

100,00

kos

1

832,00

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

28

4,00

112,00

kos

1

12,00

12,00

kpl

1

3. Električni razdelilnik v pritličju SB-0P2, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
3.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

200,00

100,00

kos

1

804,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 4 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

4. Električni razdelilnik v nadstropju SB-1P, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
3.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

30

4,00

120,00

kpl

1

200,00

100,00

kos

1

840,00

kpl
kos

1
1

250,00
40,00

250,00
40,00

kos

3

30,00

90,00

kos

1

40,00

40,00

kos

25

4,00

100,00

kpl

1

5. Električni razdelilnik v mansardi SB-2P, tipska p/o kovinska
omarica, šestvrstna za 6x24 TE elementov, dim. 1070x550x110 mm,
vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi kovinskimi vrati in
sistemsko ključavnico (določi investitor) s prednje strani in žepi za
načrte formata A4 z notranje strani, izvedena v zaščitni stopnji IP
20, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo:
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, za montažo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V, za
montažo na letev
- štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo Fi 25/0,03 A, za
montažo na letev
- enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do16 A, za montažo na
letev
- vgradnja relejskih elementov EIB/KNX, vključno z izvedenimi
povezavami do priključnih sponk (relejski elementi zajeti v poglavju
3.3)
- vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnice, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

200,00

100,00

kos

1

820,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

6. Električni razdelilec brezprekinitvenega napajanja objekta SB-KU v
kleti, tipska p/o PVC omarica, trivrstna za 3x12 TE elementov, dim.
330(š)x580x90 mm, vgrajena v gradbeno odprtino, zaprta s tipskimi
vrati in predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo
opremo::
- tripolno bremensko glavno stikalo 40 A za montažo na letev
- močnostno izbirno stikalo 1-0-2, 230 V, 40 A, štiripolno, za
vgradnjo na letev
- prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V
- enofazni instalacijski odklopnik tip B 10 A
- vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
7. Kaseta splošnega razvoda, tipska nadgradna PVC omarica s
prigrajenimi polji za vtičnice in varovalne elemente, dim.
320x510x135, montirana na konstrukcijske elemente, segment z
varovalnimi elementi zaprt s tipskimi vrati, izvedena v zaščitni
stopnji IP 44, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo
opremo:
- enofazni instalacijski odklopnik tip C 16 A
- trifazni instalacijski odklopnik tip C 16 A
- trifazna L1,2,3+N+PE 16 A vtičnica z zaščitnim pokrovom, za
vgradnjo
naL+N+PE
polje omarice
- enofazna
16 A vtičnica z zaščitnim pokrovom, za
vgradnjo
na poljenevtralna
omarice in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in
- vrstne sponke,
markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred
dotikom delov pod napetostjo
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj
8. Kompaktna enota brezprekinitvenega napajanja z enofaznim
vhodom 230V, 50Hz in enofaznim sinhroniziranim sinusnim
izhodom 230V za prevzem napajanja ob izpadu brez prekinitve, za
moč 3kVA in avtonomijo 10 minut.

Stran 5 od 21
Enota Količina Cena na enoto

kpl
kos

1
1

80,00
25,00

80,00
25,00

kos
kos
kos

1
3
9

60,00
30,00
3,00

60,00
90,00
27,00

50,00

kos

1

332,00

332,00

kpl
kos
kos
kos
kos

1
4
2
2
4

60,00
4,00
12,00
14,00
11,00

60,00
16,00
24,00
28,00
44,00

kos

14

172,00

2.408,00

kos

1

664,00

9. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
10. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ
El. razdelilniki

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Vrednost

do
€

10%

802,30

5%

441,27

9.266,57
POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 6 od 21

4.2 SVETLOBNA TELESA
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

11. Spuščena nadmizna dekorativna direktno/indirektna visokoučinska
fluorescenčna T5 svetilka 2x28W, stopnja zaščite IP20, z
elektronsko predstikalno napravo, z varčnimi fluorescenčnimi
sijalkami bele barve (4000 K), kompletno s sijalkami in montažnim kos
priborom, po navodilih investitorja

Vrednost

11

200

2.200,00

9

250

2.250,00

30

60

1.800,00

14. Nadgradna vodotesna T5 svetilka 1x 35 W, ohišje iz umetne mase,
stopnja zaščite IP65, z elektronsko predstikalno napravo, montirana
viseče na nosilcih, komplet s fluorescenčnimi sijalkami bele barve
kos
(4000 K) in pritrdilnim priborom ter nosilci

14

80

1.120,00

15. Nadgradna dekorativna svetilka 1x14 W, za montažo nad umivalnik
oz. delovni pult, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo in T5
fluorescenčno sijalko (4000K), stopnja zaščite IP21, komplet s
kos
sijalko in montažnim priborom, po navodilih arhitekta

9

55

495,00

16. Nadgradna dekorativna plafonska svetilka 1x22W (T5R), okrogle
oblike in nizke višine, za montažo na stopniščih in fasadi, ohišje
bele barve, stopnja zaščite IP40, z elektronsko predstikalno napravo
in varčno fluorescenčno sijalko toplo bele barve (4000 K), komplet
kos
s sijalko in montažnim priborom, po navodilih arhiteka

44

60

2.640,00

12

60

720,00

12. Spuščena nadmizna dekorativna direktno/indirektna visokoučinska
fluorescenčna T5 svetilka 2x28W s prigrajenim modulom zasilne
razsvetljave, z enourno avtonomoijo ob izpadu napajanja, stopnja
zaščite IP20, z elektronsko predstikalno napravo, z varčnimi
fluorescenčnimi sijalkami bele barve (4000 K), kompletno s
sijalkami in montažnim priborom, po navodilih investitorja

kos

13. Nadgradna vodotesna T5 svetilka 2x 35 W, ohišje iz umetne mase,
stopnja zaščite IP65, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s
fluorescenčnimi sijalkami bele barve (4000 K) in pritrdilnim
kos
priborom za stropno oz. stensko montažo

17. Svetilka za zasilno razsvetljavo v pripravnem spoju, 1x8 W,
montirana nadgradno na strop ali steno, za montažo v komunikacije
objekta, z enourno avtonomijo delovanja ob izpadu napajanja in
samodiagnostično elektroniko za samodejno testiranje in prikaz
stanja preko večbarvne LED diode, stopnja zaščite IP44, komplet s kos
sijalko, montažnim priborom ter potrebnim piktogramom

Svetlobna telesa

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 7 od 21
Enota Količina Cena na enoto

18. Izvedba stropnega izpusta z E27 okovom in žarnico, za osvetlitev pri
finalizaciji objekta, za priključitev razsvetljavnih teles po izbiri
investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2 dolžine ca. 0,3m zaključen z kos
izolirnimi sponkami oz. direktno v okovu, po navodilih investitorja

Vrednost

25

6,00

150,00

65

5,00

325,00

19. Izvedba stropnega ali stenskega izpusta za priključitev
razsvetljavnih teles po izbiri investitorja, izpust preseka 3x1,5mm2
dolžine ca. 0,3m zaključen z izolirnimi sponkami, po navodilih
investitorja

kos

20. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
21. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

SVETLOBNA TELESA SKUPAJ

Svetlobna telesa

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

do

€

5%

585,00

5%

614,25

12.899,25

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 8 od 21

4.3 EIB/KNX OPREMA
Vrsta materiala in storitve

22. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-KP (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- izhodni relejski 8 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- izhodni relejski 4 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- vhodni breznapetostni 4 kanalni EIB element, za vgradnjo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj
23. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-0P1 (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- izhodni relejski 8 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- izhodni relejski 8 kanalni 8x2x10A EIB element - žaluzijski
aktuator, za vgradnjo na letev
- izhodni krmilni 1-10V 3 kanalni EIB element z relejskim izhodom
za prekinitev napajanja - dimm aktuator, za vgradnjo na letev
- USB priključni element - vmesnik za povezavo med programirno
napravo (prenosnim računalnikom) in sistemom programabilnih
EIB/KNX elementov, za vgradnjo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj
24. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-0P2 (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- izhodni relejski 8 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- izhodni relejski 8 kanalni 8x2x10A EIB element - žaluzijski
aktuator, za vgradnjo na letev
- izhodni krmilni 1-10V 3 kanalni EIB element z relejskim izhodom
za prekinitev napajanja - dimm aktuator, za vgradnjo na letev
- USB priključni element - vmesnik za povezavo med programirno
napravo (prenosnim računalnikom) in sistemom programabilnih
EIB/KNX elementov, za vgradnjo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj

EIB oprema

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kos

4

420

1.680,00

kos
kos

1
1

330
250

330,00
250,00

kpl

1

2.260,00

kos

3

420

1.260,00

kos

2

627

1.254,00

kos

2

650

1.300,00

kos

1

253

253,00

kpl

1

4.067,00

kos

2

420

840,00

kos

3

627

1.881,00

kos

2

650

1.300,00

kos

1

253

253,00

kpl

1

4.274,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

25. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-1P (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- izhodni relejski 8 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- izhodni relejski 8 kanalni 8x2x10A EIB element - žaluzijski
aktuator, za vgradnjo na letev
- izhodni krmilni 1-10V 3 kanalni EIB element z relejskim izhodom
za prekinitev napajanja - dimm aktuator, za vgradnjo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj
26. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-2P (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- izhodni relejski 8 kanalni 10A EIB element - aktuator (on/off), za
vgradnjo na letev
- izhodni relejski 8 kanalni 8x2x10A EIB element - žaluzijski
aktuator, za vgradnjo na letev
- izhodni krmilni 1-10V 3 kanalni EIB element z relejskim izhodom
za prekinitev napajanja - dimm aktuator, za vgradnjo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj

Stran 9 od 21
Enota Količina Cena na enoto

kos

3

420

1.260,00

kos

2

627

1.254,00

kos

2

650

1.300,00

kpl

1

3.814,00

kos

2

420

840,00

kos

2

627

1.254,00

kos

2

650

1.300,00

kpl

1

3.394,00

1

385

1

385,00

5

270

1.350,00

4

350

1.400,00

27. EIB/KNX napajalni in aktuatorski elementi vgrajeni v električni
razdelilnik SB-KU (ustrezajo elementi proizvajalca Merten):
- napajalnik EIB 230 VAC 50 Hz / 29VDC, 640mA, z vgrajeno
pripadajočo dušilko in akumulatorskim virom za min. enourno
kos
delovanje v primeru izpada napajanja, za montažo na letev
Montaža in vezava napajalnih in aktuatorskih elementov EIB/KNX
sistema zajeta v poglavju električnih razdelilnikov - poglavje 3.1
skupaj kpl
28. EIB/KNX aktuatorski elementi vgrajeni v strojniške razdelilnike
talnega ogrevanja (ustrezajo elementi proizvajalca Merten),
kompletno
z montažo
in priključitvijo:
- izhodni relejski
6 kanalni
6x230/0,05A EIB element - aktuator za
kos
regulacijo ventilov ogrevnih zank, za vgradnjo na letev
29. EIB/KNX kontrolna enota vgrajena v konvektorsko enoto
(ustrezajo elementi proizvajalca Merten), kompletno z montažo in
priključitvijo:
- kontrolna EIB enota upravljanja konvektorja ogrevanja in
ohlajevanja, za montažo v ohišje naprave oz. v ločenem n/o ohišju, z
izhodi za trihitrostni motor in ventila ogrevanja ter ohlajevanja ter
vhodi za prisotnost in stanje odprtosti okna, komplet s potrebno
kos
montažno opremo (št. artikla: 645094)

EIB oprema

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

Vrednost

385,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 10 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

30. Senzorski EIB element, enokanalno (dvojna tipka) dekorativno
multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina delovanja, za
montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in
kos
pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja

5

130

650,00

31. Senzorski EIB element, dvokanalno (dvakrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja, za montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo
kos
in pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja

9

145

1.305,00

32. Senzorski EIB element, dvokanalno (dvakrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim LCD prikazovalnikom, za montažo v p/o
dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in pripadajočim okvirjem,
po navodilih arhitekta oz. investitorja

kos

7

310

2.170,00

33. Senzorski EIB element, štirikanalno (štirikrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim IR sprejemnikom, za montažo v p/o dozo
F60mm, komplet z vgradno dozo in pripadajočim okvirjem, po
navodilih arhitekta oz. investitorja

kos

11

210

2.310,00

kos

8

400

3.200,00

kos

16

210

3.360,00

kos

2

260

520,00

34. Senzorski EIB element, štirikanalno (štirikrat dvojna tipka)
dekorativno multifunkcijsko tipkalo z možnostjo scenskega načina
delovanja in vgrajenim IR sprejemnikom ter LCD prikazovalnikom,
za montažo v p/o dozo F60mm, komplet z vgradno dozo in
pripadajočim okvirjem, po navodilih arhitekta oz. investitorja
35. Pasivni IR EIB senzor gibanja za vključevanje razsvetljave, za
podometno montažo, komplet z montažnim priborom
- stenski vgradni PIR senzor gibanja 180o, za montažo na 2,1 m
- stropni vgradni PIR senzor gibanja 360

EIB oprema

o

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 11 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

36. EIB vremenska postaja za zunanjo montažo, montirana na strehi,
senzorji na strehi montirani na ustrezno nosilno konzolo, s senzorji
za vlago, osvetljenost in temperaturo ter napajalnikom za ogrevanje:
- senzor vlage oz. snega
- senzor temperature
- senzor osvetljenosti
- programska oprema za optimizacijo
Vse ožičeno in priključeno na EIB sistem in napajanje

kos
kos
kos
kpl
kpl

37. LCD nadzorni ekran sistema EIB/KNX, napajanje 230 V, s
povezavo na sistem inteligentnih inštalacij, centralnim serverjem
(kot naprimer ComfortClick server) ter računalniško mrežo, za
nadzor in upravljanje z elementi EIB sistema

kos

1

780

780,00

38. Programiranje EIB elementov po navodilih in željah uporabnika
(multifunkcijska tipkala + aktuatorji + senzorji)

kos

90

20

1.800,00

39. Zagon naprav preko EIB sistema po elementih

kos

90

20

1.800,00

40. Navodila za upravljanje in šolanje uporabnika

kpl

1

600

600,00

41. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
42. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

EIB/KNX OPREMA SKUPAJ

EIB oprema

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

do

€

1
1
1
1
1

1.000,00

5%

2.021,95

5%

2.123,05

44.584,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 12 od 21

4.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

43. Instalacijska vgradna modulna doza, kompletno z dolbljenjem
opečne stene in vgradnjo, po navodilih investitorja
- doza dvomestna okrogla - f60mm, izvedena v betonski plošči ali
steni
- doza razvodna okrogla -f80mm, izvedena v betonski plošči ali
steni

Vrednost

kos

80

4,00

320,00

kos

110

4,00

440,00

44. Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, vgrajena po
navodilih arhitekta
- stikalo navadno oz. izmenično

kos

4

7,00

28,00

45. Podometna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

kos

52

8,00

416,00

46. Podometna enofazna, zunanja vtičnica s pokrovom za montažo na
terase, garažo oz. mokre prostore, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet s
kos
pripadajočimi okvirji, po navodilih investitorja

2

16,00

32,00

2

15,00

30,00

4

15,00

60,00

49. Nadgradni parapetni kanal, kovinski, montiran na steno oz. opremo,
finalno obdelan po želji naročnika, s kovinsko pregrado med
jakotočnim in šibkotočnim delom, z zaključnim pokrovom, spojnimi
in zaključnimi elementi ter pritrdilnim priborom, prilagojen
montažni dolžini in predpisno ozemljen (Ustreza tip AT,
proizvajalca Elba)
- kanal dim. 130x70mm
m

80

30

2.400,00

50. Enofazna dvojna mrežna vtičnica bele barve, 230V, 16A, L1+
N+PE, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi
dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu parapetnemu
kos
kanalu (Ustreza tip AT, proizvajalca Elba)

38

15

570,00

47. Podometna trifazna vtičnica, 400V, 16A, L1,L2,L3+N+PE, komplet
z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji, po navodilih
kos
investitorja
48. Stalni podometni priključek 3x230/400V,16A, komplet z izdelavo
pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x2,5mm
povprečne dolžine 2 m

2

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

kpl

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 13 od 21
Enota Količina Cena na enoto

51. Trifazna mrežna vtičnica bele barve, 3x230/40 V, 16A,
L1,2,3+N+PE, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z
montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu
kos
parapetnemu kanalu (Ustreza tip AT, proizvajalca Elba)

Vrednost

2

20

40,00

19

13

247,00

8

20,00

160,00

16

8,00

128,00

kos

33

6,00

198,00

kos

8

7,00

56,00

kos

20

6,00

120,00

58. Samo priprava priključnega EIB/KNX kabla v p/o dozi Ø60mm oz.
samo izpust kabla v cevi iz stene, za eventualno kasnejšo
priključitev dodatnih elementov na EIB linijo, po navodilih
kos
investitorja

25

5,00

125,00

52. Enofazna dvojna UPS vtičnica rdeče barve, 230V, 16A, L1+ N+PE,
z zaščitnim kontaktom (trnom) za preprečitev nepravilne
priključitve, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi kos
dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenemu parapetnemu
53. Priključitev 3-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kabla preseka do 5x4 mm2

kos

54. Priključitev 1-f. električne naprave direktno na pripravljen izvod
kos
2
kabla preseka do 3x2,5 mm
55. Priključitev elektromotorskih pogonov senčil direktno na pripravljen
2

izvod kabla preseka do 4x1,5 mm

56. Samo priključitev lokalnih ventilatorjev prezračevanja na
predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme
57. Priključitev ektromotornih pogonov in tipal tehnološke opreme
ogrevanja na pripravljeno električno inštalacijo, presek priklj.
kablov do 5x1mm2, po navodilih dobavitelja opreme

59. Instalacijski masivni vodnik uvlečen v predpripravljene inštalacijske

cevi
- H07V-U 2,5 mm2

m

2850

0,70

1.995,00

2

m

3380

0,65

2.197,00

m

140

5,00

700,00

- H07V-U 1,5 mm

60. Instalacijski kabelski vodnik položen na pripravljeno traso, pretežno
v instalacijske cevi
- NYM 5 x 10 mm2
2

- NYM 5 x 4 mm

m

80

3,00

240,00

2

m

220

2,00

440,00

2

m

300

1,00

300,00

2

m

120

1,00

120,00

2

m

150

0,90

135,00

2

m

300

0,85

255,00

- NYM 5 x 2,5 mm
- NYM 3 x 2,5 mm
- NYM 5 x 1,5 mm
- NYM 4 x 1,5 mm
- NYM 3 x 1,5 mm

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 14 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

61. Instalacijski fleksibilni kabelski vodnik položen na pripravljeno
traso, pretežno v instalacijske cevi
- H05VV-F do 5 x 1,5 mm2

m

200

1,50

300,00

2

m

80

1,50

120,00

- Flex JZ 12 x 1,5 mm

m

150

2,50

375,00

2

m

30

2,00

60,00

2

m

110

2,00

220,00

62. Instalacijski komunikacijski kabel položen na pripravljeno traso,
pretežno v instalacijske cevi:
- UTP 4x2x0.6 mm - cat.6 (rač. mreža)
- JY(St)Y 6x2x0,6 mm (domofon)
- LICY 2x0,5+4x0,22 mm (protivlom)
- YCYM 2x2x0,8 mm (EIB kabel zelene barve)

m
m
m
m

2700
100
900
1050

1,00
1,50
1,00
1,50

2.700,00
150,00
900,00
1.575,00

63. Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali
montažne
stene,
- fleksi cev
F16dimenzij:
mm
- fleksi cev F23 mm
- fleksi cev F40 mm

m
m
m

5800
350
240

0,70
0,90
1,00

4.060,00
315,00
240,00

64. Instalacijska plastična toga PNT cev položena na skobah, vključno
drobni montažni in pritrdilni material dimenzij:
- PNT cev do F16 mm

m

50

0,90

45,00

- H05VV-F do 3 x 1,5 mm
2

- Flex JZ 7 x 1,5 mm
- Flex JZ 5 x 1,5 mm

65. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
66. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ

Inštalacijski material

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

do
€

10%

2.281,20

5%

1.254,66

26.347,86

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 15 od 21

4.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

67. Valjanec FeZn 25x4 mm kot strelovodno ozemljilo v zemlji okrog
objekta, položen v sredino posteljice debeline 20 cm iz humusa, v
izkopanem jarku globine 0,8 m, komplet z izdelavo posteljice,
polaganjem in zasipanjem ter utrjevanjem v plasteh

m

125

4

500,00

68. Valjanec FeZn 25x4 mm kot ozemljilo položen v temeljih objekta,
vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov

m

100

4

400,00

7

20

140,00

70

5,0

350,00

60

6

360,00

kos

7

7

49,00

73. Tipska mehanska zaščita odvoda iz pocinkane FeZn pločevine
višine 1,8 m, debeline 2,5 mm, montirana na steno, finalno obdelana
kos
po navodilih arhitekta, komplet z montažnim materialom

7

10

70,00

69. Valjanec FeZn 25x4 mm, pritrjen na fasado, kot povezava iz
ozemljila do merilne sponke strelovodnega odvoda, povpr. dolžine 5 kos
m, vključno s pritrdilnim priborom
70. Strelovodni vodnik Al Φ8 mm iz aluminijeve zlitine, pritrjen na
tipske strešne nosilce (stojke), ki ustrezajo izvedeni strehi, na vsak m
tekoč meter, kot strelovodno lovilo na strehi objekta
71. Strelovodni vodnik Al Φ8 mm iz aluminijeve zlitine, pritrjen na
tipske fasadne nosilce, ki ustrezajo izvedeni fasadi, na vsake 1,5
m
tekočega metra, kot strelovodni odvod po fasadi objekta
72. Izdelava veznega (merilnega) spoja med ozemljitvenim valjancem
FeZn 25x4 mm in žico Al Φ8 mm, izvedenega preko ustrezne
sponke nad mehansko zaščito odvoda

74. Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji

kos

20

4

80,00

75. Izdelava spoja med kovinsko obrobo strehe in strelovodno žico Al
Φ8 mm preko ustrezne kontaktne sponke

kos

7

7

49,00

76. Izdelava križnega spoja med strelovodno žico Al Φ8 mm preko
ustrezne sponke

kos

12

5

60,00

77. Izdelava spoja med kovinsko maso in strelovodno žico Al Φ8 mm
preko ustrezne kontaktne sponke ali objemke

kos

5

6

30,00

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

78. Izdelava ozemljitve cevi meteornega odtoka, spoj izveden s
povprečno 5 m traku FeZn 25x4 mm spojenim na strelovodno
ozemljilo in cevno objemko ustreznega materiala in premera
montirano ca. 0,25 m od finalnega tlaka

Stran 16 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

kpl

6

12

72,00

79. Izdelava izvoda za ozemljitev notranjih kovinskih mas, izvod
izveden iz ozemljitve v betonski plošči, s povprečno 1 m traku FeZn
kpl
25x4 mm spojenim na ozemljilo, komplet s spojnim priborom

16

20

320,00

80. Pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4mm montiran na stenske opore
0,3m od tlaka kot ozemljitvena zbiralnica, povezan direktno na
združeni ozemljitveni sistem; komplet z nosilci montiranimi na vsak
m
tekoč meter, za izvedbo ozemljitev v strojnicah

10

5

50,00

81. Strelovodna konica izoliranega strelovodnega sitema iz aluminijaste
zlitine, samostoječa višine 1 m, ustrezno fiksirana na izvedeno
kos
streho, kot strelovodno lovilo na strehi objekta

2

150

300,00

1

20

20,00

1

20

20,00

kpl

1

50

50,00

kpl

5

40

200,00

82. Ozemljitev dovodne vodovodne cevi pri vstopu v objekt, izvedena z
mnogožičnim vodnikom tipa H05V-K 16mm2 rumeno zelene barve,
vodnik zaključen s kabelskimi čevlji, komplet s spojnim in
kpl
pritrdilnim materialom
83. Ozemljitev plinske omarice in števca pri vstopu plinske inštalacije v
objekt, izvedena z mnogožičnim vodnikom tipa H05V-K 16mm2
rumeno zelene barve, vodnik zaključen s kabelskimi čevlji, komplet
kpl
s spojnim in pritrdilnim materialom
84. Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180
mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov izvedenih z zvijavo žico
zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2
85. Doza za dodatno izenačevanje potencialov, tipska, dimenzij
150x100 mm, z vgrajeno zbiralko za 6 priključkov, komplet s
povprečno 10 ozemljitvenimi cevnimi objemkami do 3/4˝ za
izvedbo galvanskih povezav

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 17 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrsta materiala in storitve

Vrednost

86. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 16 mm
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
2

kos

10

15

150,00

kos

15

15

225,00

kos

32

5

160,00

2

m

40

4

160,00

2

m

15

4

60,00

2

- H05V-R 16 mm

m

50

2

100,00

2

m

175

1

175,00

87. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 10 mm2
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
88. Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno
zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom H05V-K 6 mm2
rumeno zelene barve in ustrezno sponko oz. cevno objemko,
povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne
euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi
cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
89. Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med
kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala
zaključen s kabelskim čevljem
- H05V-R 35 mm
- H05V-R 25 mm
- H05V-R 6 mm

90. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
91. Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški,
funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih
do
sistemov

STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ

Strelovod, pot izenač

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

€

10%

415,00

5%

228,25

4.793,25

POPIS
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Stran 18 od 21

4.6 ŠIBKI TOK
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA
92. Prostostoječa komunikacijska 19-inčna omara, kovinsko ohišje dim.
600(š)x600(g)x2000(v) mm (42U), s steklenimi vrati in prostimi
mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrežno stikalno vozlišče,
delilnik, modemi, videonadzor,…), komplet s potrebnim montažnim
priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledeče
kos
opreme:(aktivno
komunikacijsko
opremo
določi
in
dobavi
investitor
kos
- povezovalni (patch) panel, 24x RJ45 vhod, UTP cat. 6
kos
- polica za aparate
- kombinacija sedmih vtičnic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno
kos
prenap.
zaščito
stopnje
D
- montažna
letev
za pritrditev
napajalnika video-domofnskega
kos
sistema
- prostor za vgradnjo opreme video nadzora, protivlomne centrale,
antenskih
Vse
skupajodcepnikov
ožičeno in označeno skladno z vezalno shemo,
funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj kos

1
2
2
1
1

480
60
12
60
24

1

708,00

4

8,00

32,00

76

14,00

1.064,00

kos

1

150

150,00

kos

1

150

150,00

kos

2

860

1.720,00

kos

2

400

800,00

kos

1

93. Enojna telefonska RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v podometno
dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki
kos
ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja
94. Dvojna podatkovna RJ45 modulna vtičnica za vgradnjo v parapetni
kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, po
kos
navodilih investitorja
OPREMA DOMOFONOV
95. Video domofonski sistem, z notranjimi govornimi monitor enotami,
zunanjimi pozivnimi govornimi enotami s kamerami ter pripadajočo
napajalno ojačevalno enoto, digitalne adresirne izvedbe, z
možnostjo hkratne dvosmerne komunikacije, zaščito pred
prisluškovanjem in možnostjo odpiranja vhodnih vrat preko 12V
električne ključavnice, po izbiri investitorja; vse skupaj ožičeno,
montirano in funkcionalno preizkušeno ter spojeno na el.
instalacijo; komplet sestavljen iz:
-centralna BUS napajalna naprava za vgradnjo na letev v omarici,
montirana omarico
-dodatna napajalna enota za vgradnjo na letev v omarici, montirana
v omarico
- vhodna klicna govorna panelna enota s štirimi klicnimi tipkami,
komplet z govorno enoto in kamero ter pripadajočo montažno dozo,
po
navodilih
arhitekta
- interni
monitor
govorni LCD aparat z možnostjo priključitve tipke
lokalnega poziva pred vrati, za prostoročno uporabo, vključno z
nosilcem
zaožičeno
montažoinna
delovnoskladno
mizo z enopolno in vezalno
Vse
skupaj
označeno
shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
skupaj

Šibki tok

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

480,00
120,00
24,00
60,00
24,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

96. Samo priključitev ključavnice montirane v podboj vhodnih vrat na
inštalacijo videodomofonskega seta

Stran 19 od 21
Enota Količina Cena na enoto

kos

2

97. Mikroprocesorska centrala za protivlomno varovanje, montirana v
komunikacijsko omaro, z 8 programabilnimi področji razširljivimi
do 86 in možnostjo priključitve tiskalnika in 8 dekodirnih tipkovnic,
s sledečimi karakteristikami:
- centrala s stalno nadzorovanimi linijami na kratek stik, prekinitev
in sabotažo,
- z vgrajenim digitalnim komunikatorjem za povezavo na
intervencijsko mesto s stalno nadzorovano telefonsko linijo in
GSM/GPRS modemom,
- z alarmno sireno vgrajeno v ohišju centrale oz. po navodilih
investitorja,
- s prigrajenim avtonomnim akumulatorskim virom za nemoteno 48urno delovanje v stanju pripravljenosti in 1/2-urno delovanje v
stanju alarma ob izpadu napajanja,
- s spominom za 256 zadnjih dogodkov ali posredovanj na centrali,
- z alarmnim relejskim izhodom za elektronske sirene,
- kompletno z montažo, programiranjem, parametriranjem,
ustreznimi preskusi, izdajo potrebnih protokolov in šolanjem
uporabnika, po željah in navodilih investitorja
skupaj kos

1

98. Kombinirani protivlomni pasivni IR senzor gibanja in loma stekla,
za pokrivanje polja 10x10m za notranjo montažo, z večnivojskim
procesiranjem signala, temperaturno kompenzacijo in tihim
delovanjem, z visoko imunostjo na RF in statične vplive, združljiv z
kos
izbrano protivlomno centralo

24

10,00

Vrednost

20,00

OPREMA PROTIVLOMNEGA SISTEMA

Šibki tok

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

650,00

45,00

1.080,00

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB
Vrsta materiala in storitve

Stran 20 od 21
Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

99. Adresirna dekodirna tipkovnica protivlomnega sistema, za notranjo
podometno montažo, z osvetljenim LCD prikazovalnikom in
prikazom časa, področja, stanja sistema in zadnjih 256 dogodkov, s
5 programabilnimi in 4 alarmnimi tipkami, združljiva z izbrano
protivlomno centralo in z uporabniškim vmesnikom v slovenskem
kos
jeziku

5

110,00

550,00

100. Alarmna sirena za samostojno zunanjo montažo na odprti strehi,
24V; 0,1A; >115dB, kompletno z montažnim priborom, po
navodilih investitorja

kos

1

100,00

100,00

kos

6

50,0

300,00

OPREMA VIDEONADZORNEGA SISTEMA
OPOMBA: Snemalna naprava za spremljanje in arhiviranje video
posnetkov in IP kamere niso predmet popisa! Kabli za kamere se
inštalirajo do predvidene pozicije centra video sistema v
komunikacijski omari, po navodilih investitorja.
101. Samo montaža in priključitev zunanje IP kamere z ogrevanim
ohišjem, na ustrezno stropno konzolo, v sodelovanju z odgovorno
službo vzdrževanja ter po navodilih investitorja
102. Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim
organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih
vgrajenih količinah, ocenjeno
103. Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela,
transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh
tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov

ŠIBKI TOK SKUPAJ

Šibki tok

do
€

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

10%

732,40

5%

402,82

8.459,22

POPIS

DIPLOMSKO DELO - R. GOLOB

Stran 21 od 21

4.7 ZAKLJUČNA DELA
Vrsta materiala in storitve

Enota Količina Cena na enoto

Vrednost

104. Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah
električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne
upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov,
kpl
izolacijske upornosti,...), s strani pooblaščenega podjetja

1

550

550,00

105. Testiranje, preizkus delovanja in izvedba standardiziranih meritev
strukturiranega ožičenja s strani pooblaščenega podjetja, kompletno
kpl
z izdajo potrebnih protokolov, po željah in navodilih investitorja

1

300

300,00

106. Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah
varnostnih sistemov - razsvetljave za umik, s strani akreditirane
inštitucije

kpl

1

350

350,00

107. Izdelava načrta izvedenih del (PID) za potrebe tehničnega pregleda
in pridobitve uporabnega dovoljenja

kpl

1

1.100

1.100,00

108. Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe tehničnega
pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja

kpl

1

350

350,00

ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ

Zakljucna dela

POSLOVNI OBJEKT - EIB INŠTALACIJA

€

2.650,00

POPIS

TLORISNE RISBE – HIŠA IN POSLOVNI OBJEKT (KLASIČNA IN

PRILOGA E:

EIB INŠTALACIJA)

01

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; klasična inštalacija – razsvetljava

02

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; klasična inštalacija – razvod moči

03

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; klasična inštalacija – razvod
šibkega toka

11

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; pametna (EIB) inštalacija –
razsvetljava

12

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; pametna (EIB) inštalacija –
razvod moči

13

Tloris pritličja stanovanjske hiše M 1:100; pametna (EIB) inštalacija –
razvod šibkega toka

21

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; klasična inštalacija – razsvetljava

22

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; klasična inštalacija – razvod moči

23

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; klasična inštalacija – razvod
šibkega toka

31

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; pametna (EIB) inštalacija –
razsvetljava

32

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; pametna (EIB) inštalacija – razvod
moči

33

Tloris pritličja poslovne stavbe M 1:100; pametna (EIB) inštalacija – razvod
šibkega toka

