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3. TEHNIČNO POROČILO 

3.1. SPLOŠNO 

Pri načrtovanju strojnih inštalacij in strojne opreme so bili uporabljeni sledeči predpisi, 
mednarodni veljavni standardi, smernice in tehnični viri: 

1. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 93/2008; Spremembe: 
47/2009, 52/2010) 

2. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004; Spremembe: 10/2005, 
83/2005, 14/2007) 

3. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur.l. RS št. 89/1999) 

4. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/2008) 
5. Zakon o varstvu pred požarom-ZVPoz-UPB) (Ur.l. RS št. 3/2007) 
6. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/1999; Spremembe: 64/2001) 
7. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Ur.l. RS št. 83/2005) 
8. Zakon o graditvi objektov – Uradno prečiščeno besedilo – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, 

št. 102/04 z dne 21. 9. 2004)  
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1B (Uradni list 

RS, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007)  
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1C (Uradni list 

RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009)  
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1D (Uradni list 

RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1E (Uradni list 

RS, št. 110/13 z dne 27. 12. 2013) 
13. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/2002) 
14. SIST EN 13779_2007: Prezračevanje nestanovanjskih stavb – Zahtevane lastnosti za 

prezračevalne naprave in klimatizirane sisteme 
15. EN12831 (toplotne izgube)  

 
 

 

Predvidena je energetska sanacija osnove šole Škofije. V sklopu energetske sanacije se uredi 

prisilno prezračevanje telovadnice s prezračevalno napravo z rotacijskim prenosnikom toplote, 

prisilno prezračevanje učilnice tehničnega pouka s stensko kompaktno prezračevalno napravo, 

prisilno prezračevanje tehnične delavnice z vgradnjo odvodne nape in kanalskega ventilatorja 

pod strop prostora ter prisilnim prezračevanjem omare za shranjevanje kemikalij s plastičnim 

ventilatorjem odpornim na kemikalije.  

 

Opomba: 
Pred posegom je potrebno preveriti vse obstoječe instalacije!!  
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3.2. PREZRAČEVANJE 

3.2.1. SPLOŠNO 

Vse prezračevalne naprave namenjene za normalno obratovanje stavbe, morajo imeti vgrajene 
prenosnike toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka pri gretju s 
temperaturnim izkoristkom nad 75%. 

Prezračevalne naprave in klimatizacijske naprave so dimenzionirane tako, da je specifična moč: 

dovodnega ventilatorja manjša od Pdo < 2,0 kW/(m3s) dovedenega zraka, 

odvodnega ventilatorja manjša od Pod < 1,25 kW/(m3s) odvedenega zraka. 

Vsi ventilatorji rekuperatorjev so opremljeni z zvezno regulacijo števila vrtljajev in ustrezno 
povezavo z regulacijo pretoka. 

Klimatizacijske naprave so projektirane tako, da lahko izkoriščajo naravno hlajenje. 

Razvodni sistem kanalov mora biti praviloma v notranjosti toplotnega ovoja stavbe. Toplotna 
izolacija kanalov se mora izvesti v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike.  

Po standardu SIST EN 1886 mora biti zračna tesnost vidnih kanalov s tlačno razliko do 150 Pa, 
ki potekajo znotraj toplotnega ovoja stavb, najmanj razreda A (f = 0,027*p0,65). Kanali zunaj 
toplotnega ovoja stavbe, vsi tlačni kanali zavrženega zraka v stavbi in kanali v stavbi s tlačno 
razliko nad 150 Pa morajo biti razreda B (f = 0,009*p0,65). 

Vsi kanali so izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, standardne debeline po SIST-EN 1505. 

Izolirajo se vsi kanali. Izolacija prezračevalnih kanalov je predvidena z izolacijskimi ploščami z 
obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s 
koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000, 
samougasljiva, stopnja zadimljenosti S2 po DIN EN 13501, debelina izolacije min. 19 mm.  

Na kanalih je potrebno predvideti odprtine za čiščenje kanalov. 

Klimat se opremi z dušilniki zvoka na dovodu in odvodu.  Na dovodni kanal je predvidena 
montaža kanalskega električnega grelca moči 9,0kW. 

Za vse predvidene klimatske naprave je v projektu strojnih instalacij predvidena dobava 
elektrokrmilnih omar vključno s kabelskimi povezavami vseh predvidenih tipalnih in krmilnih 
elementov ter ventilatorjev v posameznem sistemu prezračevanja. V elektrokrmilnih omarah je 
predvidena vgradnja namenskih predprogramiranih elektronskih regulatorjev, ki krmilijo 
delovanje v odvisnosti od zunanje temperature in trenutnih potreb prostorov ter glede na 
delovni čas uporabnika. Vsi klimati imajo možnost povezave na CNS. 

Prezračevanje deluje v kombinaciji s senzorjem CO2, ki je nameščen v prostoru telovadnice na 
steni. Ko se v prostoru pojavi večje število ljudi, se poveča koncentracija CO2 in klimat prične 
dovajati sveži zrak v prostor in deluje tako, da prilagaja dovod svežega zraka v prostor glede na 
koncentracijo CO2. 
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3.2.2. PREZRAČEVANJE TELOVADNICE 

SPLOŠNO 

Telovadnica trenutno nima urejenega prisilnega prezračevanja z rekuperacijo odpadne toplote. 
Na podstrešju nad telovadnico se tako namesti kompaktno prezračevalno napravo z vso 
opremo, kanalski razvod do distribucijskih elementov ter distribucijske elemente. 

Predvidena je namestite klimata proizvajalca RUCK VENTILATOREN, tip ROTOLINE RLI 900 FC 
20 z maksimalno količino 2.000 m³/h pri zunanjem tlaku 250Pa. 

Zajem in izpuh klimata sta speljana na fasado ter zaključena s fasadno rešetko AZR-4 700/600. 
Dovod in odvod sta speljana na podstrešju do prezračevalnih elementov. Za dovod zraka so 
predvideni vrtinčni difuzorji nameščeni v strop telovadnice, za odvod zraka so predvidene 
prezračevalne rešetke s komoro nameščene prav tako v strop telovadnice. Vsi prezračevalni 
elementi so opremljeni z regulatorjem pretoka zraka. 

Klimat bo nameščen na min. 15cm konstrukciji za potrebe naklona kondenčne cevi, ki bo 
speljana vidno po podstrešju ter vertikalno v žleb (zunanjo meteorno kanalizacijo). V primeru 
vodenja v fekalno kanalizacijo, se kondenčno cev spelje preko sifona s kroglico za 
preprečevanje širjenja smradu.  

Za povezavo med zračnim kanalom in distribucijskimi elementi se uporabi fleksibilne toplotno 
in zvočno izolirane okrogle zračne kanale. 

KLIMAT 

Kompaktna prezračevalna naprava notranje izvedbe z rotacijskim prenosnikom toplote. 
Naprava ima na posluževalni strani  2-delna vrata z varnostnim zapiralom in vgrajenim 
servisnim stikalom, skozi katera so vsi vgrajeni elementi lahko dostopni in enostavno izvlačljivi 
za vzdrževanje. Ohišje je izdelano brez okvirov s paneli iz dvostenske alucink pločevine 
debeline 1 mm z vmesnim 40 mm slojem izolacije iz mineralne volne. Gladka notranjost in 
pokrito vodenje električnih kablov omogoča lahko čiščenje. V napravo sta vgrajena 2 Etaline 
ventilatorja, ki se odlikujeta z izredno visokim celotnim izkoristkom delovanja in s tem 
najmanjšo porabo električne energije. 

Etaline ventilatorja sta 3-stopenjsko krmiljena s frekvenčnima pretvornikoma, lahko pa sta tudi 
regulirana z vsakim senzorjem z 0 – 10 V izhodnim signalom (npr.za regulacijo konstantnega 
tlaka ali pretoka zraka, CO2 regulacijo, ipd.) . Ventilatorja sta elastično vpeta v ohišje, zato 
posebni fleksibilni kanalski priključki niso potrebni. Visokoučinkoviti rotacijski prenosnik 
toplote ima aluminijasto satje. 

Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom F7 z veliko aktivno površino, odtočni zrak se 
filtrira s panelnim filtrom F5. V napravi sta vgrajeni žaluziji zunanjega in zavrženega zraka z 
elektromotornim pogonom z vzmetnim povratnim zapiranjem. Vsi elementi regulacije 
delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni. Priključki so izvedeni z vtičnimi 
konektorji, ki omogočajo enostavno odstranitev pri servisiranju. 

V sklopu regulacije je dobavljen tudi daljinski upravljalnik z displejem, kompletno s signalnim 
kablom in konektorjem za priključitev na regulacijo v napravi. Daljinski upravljalnik omogoča 
izbiro hitrosti ventilatorjev, regulacijo prostorske temperature z vgrajenim temperaturnim 
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senzorjem in časovno programiranje delovanja naprave z vgrajeno uro v slovenskem jeziku. 
Izbira načina regulacije delovanja naprave omogoča tudi regulacijo konstantne temperature 
vtočnega ali odtočnega zraka. Naprava ima vgrajeno ModBus kartico za povezavo na CNS. 

Tehnični podatki : 

Pretok vtočnega zraka: 2000 m³ / h 

Eksterni statični tlak vtočnega zraka: 250 Pa 

Pretok odtočnega zraka: 2000 m³ / h 

Eksterni statični tlak odtočnega zraka: 250 Pa 

Temperaturni izkoristek regeneratorja: 79% 

Nazivna električna moč naprave: 4 A 

Zimska temp. zunanjega zraka: -4 °C 

Zimska relativna vlaga zunanjega zraka: 90% 

Zimska temp. odtočnega zraka: 20 °C 

Zimska relativna vlaga odtočnega zraka: 40% 

Masa naprave: 315 kg 

Dimenzije: 

Širina: 1.113 mm 

Višina: 1.095 mm 

Dolžina: 1.130 mm 

 

Dodatna oprema: 

Kanalski električni grelnik: EHM 5025 L09 01(1 kos) 

Prostorsko tipalo CO2: SEN CO2 (1 kos) 

Jadrovinasti nastavki: VS 6040 (4 kos) 

Kot npr.: 

Proizvajalec: Ruck Ventilatoren, Nemčija 

Naprava: ROTOLINE RLI  

Velikost in tip naprave: 900 FC 20 
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3.2.3. PREZRAČEVANJE UČILNICE TEHNIČNEGA POUKA  

SPLOŠNO 

Za prezračevanje je za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka predviden klimat za 
notranjo montažo z rekuperatorjem z by-passom, ventilatorji, filtri zraka in regulacijskimi 
žaluzijami. Naprava  je proizvod  Turbovex A/S, Tip: TX 500A (Dobavitelj: Systemair d.o.o. 
Slovenija)  nameščena na steni pod strop prostora. 

V obstoječo učilnico je predvideno prezračevanje s samostojno prezračevalno rekuperativno 
enoto (klimat). Za morebitno dogrevanje zraka v zimskem obdobju je predvidena dobava enote 
z električnim grelcem z  regulacijo temp. vpihanega zraka. 

Prezračevalna enota je kompaktne izvedbe z dovodnim in odvodnim elementom nameščenim 
neposredno na enoti. Zajem in izpuh zraka za igralnico je urejeno preko spiro kanalov vodenih 
na fasado. Na fasadi se kanala zaključi s posebej za ta sistem izdelanim zaključnim elementom, 
detajl prikazan v priloženih načrtih. 

LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA 

Lokalna, dovodno odvodna prezračevalna naprava notranje kompaktne izvedbe za vgradnjo 
pod strop na steno učilnice. Naprava sestoji iz aluminijastega ohišja, aluminijastega 
protitočnega ploščnega rekuperatorja s samodejno delujočim obvodom, dovodnega in 
odvodnega ventilatorja, filtra razreda F7 za zunanji in F5 odvodni zrak, kompletnega krmilnega 
sistema z ločeno nadzorno ploščo, za montažo na steno na mesto po izbiri uporabnika in kabla 
s hitrimi vtiči dolžine 10 m za povezavo naprave in ločene nadzorne plošče. 

Naprava je predvidena z električnim do-grelnikom s proti-zamrzovalnim termostatom. Opcijsko 
se v napravo doda tipalo za CO2, na podlagi katerega se regulira hitrost prezračevanja. 

Vsi ostali podatki so razvidni iz načrtov, montažni detajli so predmet strokovnega znanja 
izvajalca. 

Krmilni sistem omogoča: 

- nastavitev urnika delovanja za vse dni v tednu (do 10 operacij na dan) 
- dnevno delovanje, 

- nočno delovanje, 

- zvezno delovanje v odvisnosti od koncentracije CO2, 

- stanje pripravljenosti, 

- prisilno delovanje - nadmoč 

- podaljšano delovanje, 

- nastavitev temperature dovodnega zraka, 

- popolnoma samodejno delovanje obvoda v odvisnosti od temperatur, 

- samodejno zmanjšanje hitrosti vsakega od obeh ventilatorjev v 
odvisnosti od potrebe po rekuperaciji, 

- prikaz alarmov v primeru napake 
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Pretok zraka/Poraba električne energije 

minimalni       300 m3/h,       0,033 Wh/m3 

maksimalni    500 m3/h,      0,130 Wh/m3 

nadmoč        800 m3/h      0,142 Wh/m3 

 

Temperaturni izkoristek rekuperacije pri maksimalnem pretoku, merjen po 
EN 308: 84,5 %  

Zvočni tlak, merjen pri maks. pretoku 1m pred in 1 m pod napravo: 35 dB(A) 
Priključna napetost: 230 V / 50 Hz 

Grelna moč el. grelca: 650 W 

El. moč ventilatorjev: 2x90 W 

 

Dimenzije:  

višina: 493 mm 

širina: 828 mm 

dolžina: 1550 mm 

masa: 41 kg 

 

Ustreza Proizvod: Turbovex A/S, Tip: TX 500A ali drug enakovredni 
(Dobavitelj: Systemair d.o.o. Slovenija)  

 

3.2.4. PREZRAČEVANJE OMARE ZA KEMIKALIJE  

V prostoru didaktični kabinet se nahaja obstoječa omara za shranjevanje kemikalij. Omaro je 
potrebno prezračevati, in sicer predvideno je prisilno prezračevanje z odvodom na fasado 
objekta. Nad omaro je predvidena namestitev plastičnega centrifugalnega ventilatorja. Zajem 
zraka s vrši preko obstoječe stranske rešetke nameščene v stranici omare. 

Ventilator se bo prižigal preko timer-ja ali ročno. 

Plastični centrifugalni ventilator z vertikalnim izpihom, ohišje izdelano iz PE, rotor iz PP, 
direktno gnan. Ventilator je namenjen za odvod zraka iz omare za kemikalije, s povečano 
eksplozijsko varnostjo. 

Kanal Ø160 je voden na fasado, kjer je zaključen s  fasadno rešetko oz. z ustreznim 
prezračevalnim elementom. 

Izpuh na fasado je predviden iz:  
- preboja cca. Ø180 izdelan iz polipropilena, komplet z obrobo in ustreznim tesnenjem 
- prezračevalno rešetko iz PP fi 160 
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3.2.5. PREZRAČEVANJE TEHNIČNE DELAVNICE  

SPLOŠNO 

V tehnični delavnici je predvidena vgradnja odvodne nape nad rezalnim strojem. Odvodna 
napa nad rezalnim strojem je narejena iz nerjaveče pločevine skupaj z žlebom za zbiranje 
kondenza, z ustrezno zaščitenimi svetilkami (58W), s priborom za čiščenje in vsem potrebnim 
montažnim in tesnilnim materialom.  

Za odvod zraka je predvidena montaža kanalskega ventilatorja pod strop prostora z izpuhom 
na fasadi. 

KANALSKI VENTILATOR 

Kanalski ventilator za odvod zraka iz klasične  nape nameščene nad delovnim strojem. 
Ventilator se montira pod strop v tehnični delavnici. Ventilator je sestavljen iz izoliranega  
ohišja, ki je primerno za montažo pod strop komplet z elastičnimi priključki, petstopenjskim 
regulatorjem hitrost in pritrdilnim materialom, priključen na električno instalacijo. Ventilator 
se bo prižigal ročno preko regulatorja nameščenega ob napi. 

TEHNIČNE LASTNOSTI: 

U = 230V/50Hz/1 

V = 500m3/h 

dp = 250 Pa 

P= 0,19kW 

I= 0,63A 

Ustreza proizvod Systemair KVK 200 
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3.3. TEHNIČNI IZRAČUNI  

Izračuni tlačnih padcev v  kanalskih razvodih so izdelani s pomočjo računalniškega programa AX 
3000. Osnove za izračune, ki jih program uporablja, so veljavni in v poročilu navedeni pravilniki 
in standardi. Vsi podrobni izračuni se nahajajo v arhivu projektanta.  
 

3.3.1. IZRAČUN PADCA TLAKA DOVOD – KLIMAT: 

 
 
Dp=135,9Pa 
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3.3.2. IZRAČUN PADCA TLAKA ODVOD – KLIMAT: 

 

      Dp=122,2Pa 
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3.3.3. IZRAČUN  KLIMATA: 
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nameščen pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:OD-7/RB/Z/S/M/I19 Ø250
Q=333m³/h
dp=27Pa

Vrtinčni difuzor
nameščen pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:OD-7/RB/Z/S/M/I19 Ø250
Q=333m³/h
dp=27Pa

Vrtinčni difuzor
nameščen pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:OD-7/RB/Z/S/M/I19 Ø250
Q=333m³/h
dp=27Pa

Vrtinčni difuzor
nameščen pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:OD-7/RB/Z/S/M/I19 Ø250
Q=333m³/h
dp=27Pa

Vrtinčni difuzor
nameščen pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:OD-7/RB/Z/S/M/I19 Ø250
Q=333m³/h
dp=27Pa

Prezračevalna rešetka s
komoro in regulacijsko loputo
nameščena pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:AR-13 525x225
Q=500m³/h
Aef= 0,075m²
dp=10Pa

Prezračevalna rešetka s
komoro in regulacijsko loputo
nameščena pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:AR-13 525x225
Q=500m³/h
Aef= 0,075m²
dp=10Pa

Prezračevalna rešetka s
komoro in regulacijsko loputo
nameščena pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:AR-13 525x225
Q=500m³/h
Aef= 0,075m²
dp=10Pa

Prezračevalna rešetka s
komoro in regulacijsko loputo
nameščena pod stropom
Proizvod: Lindab
Tip:AR-13 525x225
Q=500m³/h
Aef= 0,075m²
dp=10Pa

Fasadna zaščitna
rešetka
Proizvod: Lindab
Tip:AZR-4 700/600
Q=2.000m³/h
Aef= 0,293m²

Fasadna zaščitna
rešetka
Proizvod: Lindab
Tip:AZR-4 700/600
Q=2.000m³/h
Aef= 0,293m²

Obstoječa omara za
shranjevanje
kemikalij

Odvodni plastični
centrifugalni ventilator
nameščen nad omaro
Q=400m3/h
P=280Pa
U=230V
Pel=0,09kW
Ustreza proizvod: P&P
Tip: CMPT/2-140

fasadna prezračevalna
rešetka Ø160 iz PP

priključitev na obstoječo
odprtino s prirobnico in
ustreznim tesnenjem

Ø160

Ø160

Ø200 pod stropom

Fasadna zaščitna
rešetka
Proizvod: Lindab
Tip:AZR-3 500/250
Q=500m³/h
Aef= 0,079m²

Napa iz plenuma
za odvod zraka
dim. 1.500x600x420mm
Q=500m3/h

Kanalski ventilator
nameščen pod stropom
Proizvod: Systemair
Tip: KVK200
Q=500m3/h
P=250Pa
U=1/50Hz/230V
Pel=0,19kW

Zajemna rešetka na kanalu
Ø250

Dušilnik zvoka
na dovodu in odvodu
Proizvod: Lindab
Tip:DZ-2-200-620-300-1750-110-2

Električni kanalski grelnik
Q=5.0kW
3/400/50Hz

Kompaktna prezračevalna naprava
notranje izvedbe z rotacijskim
prenosnikom toplote nameščena na
podstavku (višina podstavka min.
15cm)
Proizvod:RUCK
Tip:ROTOLINE RLI 900 FC 20
Qdov.=2.000m3/h
Qodv. =2.000m3/h
dp=250Pa
P=2x 895W (2x ventilator)

OPOMBA:
 KANALSKI RAZVOD  POTEKA NA PODSTREŠJU

OBJEKTA NAD TELOVADNICO
 OPREMA JE NAMEŠČENA NA PODSTREŠJU NA
        USTREZNIH NOSILCIH

Ø32 kondenz speljan
vidno na podstrešju

Ø32 kondenz speljan
v žleb (meteorna kanalizacija)

Ø32 kondenz speljan
ob steni (nadometno)

Ø32 kondenz speljan
v žleb (meteorna kanalizacija)

Izpušna rešetka na kanalu
Ø250

Stenski petstopenjski
regulator hitrosti

Stenski petstopenjski
regulator hitrosti s
timerjem

PREZRAČEVANJE DOVOD
PREZRAČEVANJE ODVOD
PREZRAČEVANJE ZAJEM
PREZRAČEVANJE IZPUH

LEGENDA:

vrsta načrta

investitor

sodelavci

del načrta

list

merilo

št. projekta

št. načrta

datum

objekt

Simon Furlanič, grad.teh.

PZI

NOM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Ferrarska 10, SI-6000 Koper
tel: +386 5 631 40 66, fax: +386 5 631 40 67
email: info@nombiro.si, http://www.nombiro.si

Peter Blažek, univ.dipl.inž.str., IZS S-0960

vrsta
dokumentacije

odgovorni
vodja projekta

odgovorni
projektant

ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA
OSNOVNE ŠOLE ŠKOFIJE

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

TLORIS PRITLIČJA

PREZRAČEVAJE

Gorazd Mihelj, univ.dipl.inž.arh.
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