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Mapa št. 4 
 

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 
 

4.1  NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 
 
 

 
investitor: Dom Petra Uzarja Tržič,  

Ročevnica 58,  
4290 Tržič  

  

objekt: Dom Petra Uzarja Tržič 
  

vrsta projektne dok.: PZI - projekt za izvedbo 
  

št. projekta: 004-18 
  

za gradnjo: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA 
  

projektant:  ELITPLAN d.o.o.  
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana  

  

ki ga zastopa:  Viktor Viki Oštarjaš, inž.el. 
 

 

 

                                                 

 

odgovorni projektant: Tomaž PETERLIN, el. tehnik 
E-9048 

 
 

 
  

odg. vodja projekta: dr. Domen ZUPANČIČ, u.d.i.a.,  
ZAPS 1798 A 

 
  

št. načrta: E-2018-20 
  
kraj in datum: Ljubljana, marec 2018 

  

št. izvoda: 1   2   3   4  
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4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA  št. E-2018-20 

 

 
4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU .……………………………………... 1 

4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ……………………….…...……………………………………………. 2,3 

4.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA – SAMO V PGD……………………….  

4.4 TEHNIČNO POROČILO ……………………………….……………. 4 

4.5 RISBE…………………………………………………………………………….….  

 
Zap.št. List št: Naziv risbe: 

   1 1.01 LEGENDA 

 1.02 SHEMA ZASILNE RAZSVETLJAVE 

 1.03 SHEMA NAPAJANJA 

 1.04 ENOPOLNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA SB-M 

 1.05 ENOPOLNA SHEMA TIPSKEGA STIKALNEGA BLOKA SB-Sx 

 1.06 GLAVNA IZENAČITEV POTENCIALOV 

 1.07 DODTNA IZENAČITEV POTENCIALOV 

   2 2.01 SHEMA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA 

 2.02 SHEMA ANTENSKE INSTALACIJE 

 2.03 SHEMA SOS INSTALACIJE 

 2.04 SHEMA KRMILJENJA ODT 

 2.05 SHEMA JAVLJANJA POŽARA 

   3 4.01 TLORIS MANSARDE – RAZSVETLJAVA 

   5 5.01 TLORIS MANSARDE – MOČNOSTNE INSTALACIJE 

 5.02 TLORIS OSTREŠJA – MOČNOSTNE INSTALACIJE 

   6 6.01 TLORIS MANSARDE – SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 

   7 7.01 TLORIS MANSARDE – JAVLJANJE POŽARA 

 7.02 TLORIS OSTREŠJA – JAVLJANJE POŽARA 

   8 8.01 TLORIS STREHE – STRELOVODNA INSTALACIJA 

 8.02 VZHODNA FASADA – STRELOVODNA INSTALACIJA 
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4.4.   TEHNIČNO POROČILO                  
 
4.4.1.TEHNIČNI OPIS 
 

4.4.1.1 SPLOŠNO 
4.4.1.2 MOČNOSTNE INŠTALACIJE 
4.4.1.3 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE 
4.4.1.4 STRELOVODNA INŠTALACIJA 
 

4.4.2. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 
   
4.4.3. IZRAČUNI  
 
 3.1 IZRAČUNI KONIČNE MOČI 
 3.2 DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV 
 
4.4.4. SPECIFIKACIJA MATERIALA 
 
 
 
 
4.4.1. TEHNIČNI OPIS 

 
4.4.1.1 SPLOŠNO 
 
PROJEKTNA NALOGA       
Za predmetni objekt: Dom Petra Uzarja Tržič, je potrebno izvesti PZI načrt električnih instalacij in 
opreme. 

 
 
INVESTITOR: 
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4.4.1.2 MOČNOSTNE INŠTALACIJE       
 
OPIS INSTALACIJ 
 
Projektna dokumentacija (PZI) električne instalacije razsvetljave in moči je izdelana skladno z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, tehničnimi smernicami in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo 
veljavnim standardom. 

 

Projektna dokumentacija električne instalacije razsvetljave in moči je izdelana skladno z veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi.  

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1B, Ur. list RS, št. 126/2007 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu Ur. list RS, 56/99 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Ur. list RS, 55/2008 
- Tehnična smernica: TSG-N-002:2013, NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE, ter njeni referenčni 

dokumenti ( predpisi, standardi smernice ) 
- Tehnična smernica: ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N-003:2013,  ter njeni 

referenčni dokumenti ( predpisi, standardi smernice ) 
- Tehnična smernica: TSG-1-004:2010,  UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ter njeni referenčni 

dokumenti ( predpisi, standardi smernice ) 
- Tehnična smernica: TSG-1-001:2013, POŽARNA VARNOST V STAVBAH (širjenje požara na 

sosednje objekte, Nosilne konstrukcije ter širjenje požara po stavbah, Evakuacijske poti in sistemi 
za javljanje in alarmiranje, Naprave za gašenje in dostop gasilcev, ter njeni referenčni dokumenti ( 
predpisi, standardi smernice ) 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ( UR.L.RS.81/2007). 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, PURES – 2 ( Ur.l. RS, št. 52/2010 ) 

 
 
DOVOD ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 
Predmetni del objekta, se bo napajal iz obstoječe glavne razdelilne elektro omare v kleti. 
 
 
GLAVNI KABELSKI RAZVOD V OBJEKTU 
 
Glavni kabelski razvod v predmetnem objektu se izvede podometno v instalacijskih negorljivih 
samogasnih, ceveh, delno na kabelskih policah – v primeru spuščenih stropov in v kleti.  
Glavna trasa od obstoječega razdelilca v kleti do razdelilca SB.M v mansardi in naprej do podrazdelilcev je 
predvidena podometno v instalacijskih ceveh.  
 
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA     
 
V prostorih je predvidena  električna instalacija za razsvetljavo z vodniki NYM-J s potrebnim številom 
vodnikov preseka 1,5 mm2 oz. ustreznega preseka in števila žil, delno v instalacijskih zaščitnih negorljivih, 
samougasnih ceveh v ometu, delno v lesenih stenah. Število žil in trase so razvidne iz grafičnih prilog na 
shemah razdelilca in pripadajočih tlorisih. Vsi električni priključki morajo biti do višine dveh metrov od tal 
zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. 
Splošna razsvetljava zagotavlja ustrezne vidne pogoje v prostoru glede na vrsto opravila.   
Predvidene svetilke in  nivoji osvetljenosti ustrezajo namenom posameznih prostorov. 
V objektu so predvidene LED svetilke z visokokvalitetno svetlobo in visoko kvaliteto izdelave. Predvidene 
so delno nadometne, delno vgradne svetilke.  
Instalacije v morebitnih lesenih predelnih stenah in ostalih lesenih delih morajo biti izvedene v ognjevarni 
izvedbi, kabli morajo biti uvlečeni v samougasne negorljive, samougasne cevi. 
Vklop svetilk se vrši s stikali lokalno v prostoru pri vratih, za hodnike, stopnišča in v sanitarijah s senzorji 
na stropu oziroma na steni.  
Svetilke v vlažnih prostorih morajo biti vodotesne. 
Za moč razsvetljave posameznih tovrstnih prostorov je v tehnični smernici dovoljeno 11W/m2.  
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Svetila so izbrana tako da ne presegajo predpisanih vrednosti - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah, PURES – 2 ( Ur.l. RS, št. 52/2010 ) 
 
IZRAČUN OSVETLJENOSTI 
 
Potrebni svetlobni tok je bil izračunan po formuli: 
                       E . S 
        Φ =  
                     η x  k 
 
Standard predvideva osvetljenost tovrstnih prostorov od 50 do 500lx. Izbrani tipi in število svetilk ustrezajo 
osvetljenosti namenu prostorov. 
 
Predvidene so sledeče osvetljenosti prostorov: 
PROSTOR ZAHTEVANA OSVETLJENOST (lx) 
Vhodni del 200 
sobe 150-200 
Pisarne, delovne sobe 350-500 
sanitarni prostori  120-150 
hodniki, stopnišča 120-150 
pomožni prostori, skladišča 120-300 
Tehnični prostori 300 
 
- KLASIFIKACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ GLEDE NA ZUNANJE VPLIVE 
 
Po klasifikaciji zunanjih vplivov na električno instalacijo je razvidno, da je zahteva tesnosti instalacije in 
opreme sledeča: 
svetilke v vlažnih prostorih     IP 54, (65) 
svetilke v bivalnih prostorih     IP 20 
zunanje svetilke       IP 54, (65) 
stikalni bloki za luč, moč, tehnologijo v objektu   IP 43 
 
ZUNANJA RAZSVETLJAVA 
 
Za osvetljevanje okolice objekta in morebitne dekorativne osvetlitve fasad se smiselno upoštevajo določila 
iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. Predvidijo se svetilke brez deleža sevanja 
svetlobe nad vodoravnico (ULOR=0). 
 
Zunanja razsvetljava se omejuje na : 
- vhodov v sam objekt  
- okolica objekta 
 
Svetilke se vklapljajo preko ustreznega senzorja – fotocelice in časovnega releja. Podana je možnost 
izklopa svetilk preko stikal v notranjosti objekta - pritličje 
Delno se vklop svetil predvidi tudi z IR senzorji – pred vhodi. 
 
Svetilke zunanje razsvetljave ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  
( UR.L.RS.81/2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tel.: 041 346-055, e:viktor.ostarjas@telemach.net   
projektiranje električnih inštalacij in 
telekomunikacij, inženiring, nadzor in tehnično 
svetovanje 

 ELITPLAN d.o.o. 
Koprska ulica 94, 1000 
Ljubljana 

 

 

 6/18 

ZASILNA RAZSVETLJAVA  
 
V glavnih komunikacijah je predvidena zasilna razsvetljava kot razsvetljava za umik in sicer razsvetljava 
poti umika. Zasilna razsvetljava deluje ob motnji v električnem napajanju splošne razsvetljave. Vklop v 3 
sekundah. 
Predvidena je z vodniki NYM-J s potrebnim številom  vodnikov preseka 1,5 mm2 delno v instalacijskih 
zaščitnih ceveh podometno, delno nadometno. Število žil in trase so razvidne iz grafičnih prilog na 
shemah razdelilca in pripadajočih tlorisih. Vsi električni priključki morajo biti do višine dveh metrov od tal 
zaščiteni pred mehanskimi poškodbami. Glavne kabelske trase potekajo v sklopu tras ostalih instalacij. 
Zasilna razsvetljava mora zagotoviti ustrezne vidne pogoje v osi poti umika v primeru motenj v električnem 
napajanju splošne razsvetljave. Zasilne svetilke v inštalaciji razsvetljave za umik morajo biti izbrane in 
razporejene tako, da zagotavljajo predpisanih 1lx na tleh, gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih 
poti ali javnih prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 lx. Taka osvetljenost mora biti tudi še tik 
pred izpraznitvijo akumulatorja, to je po eni do treh urah, ko napetost že upade. Načeloma naj bodo 
zasilne  svetilke  montirane čim nižje, vendar vsaj dva metra od tal. Predvidene svetilke in nivoji 
osvetljenosti morajo ustrezati namenom posameznih prostorov. Predvidene so svetilke z lastnim 
polnjenjem, označene naj bodo z ustreznimi piktogramskimi nalepkami oziroma brez, v skladu z izdelanim 
načrtom požarnega elaborata. Oblika, barva, mere, namestitve, razdalje svetilk morajo biti izbrani v skladu 
z SIST 1013. Enako velja za osvetljene znake za označitev naprav za gašenje(gasilni aparati, hidranti). 
Vse svetilke morajo biti označene s številko pripadajočega tokokroga posameznega razdelilca in 
zaporedno številko svetilke v tem tokokrogu. Instalacije v lesenih predelnih stenah in ostalih lesenih delih 
morajo biti izvedene v ognjevarni izvedbi, kabli morajo biti uvlečeni v samougasne negorljive cevi.  
Predvidene so svetilke zasilne razsvetljave s triurno avtonomijo. 

 
MOČ 
 
Električna instalacija za moč je predvidena s kabli tipa NYM-J n x 2,5 mm2 oz. ustreznega preseka in 
števila žil, uvlečenimi v instalacijske zaščitne negorljive, samougasne cevi podometno. 
Instalacije v lesenih predelnih stenah in ostalih lesenih delih morajo biti izvedene v ognjevarni izvedbi, 
kabli morajo biti uvlečeni v samougasne negorljive cevi. 
Podrazdelilci v objektu in sobah se napajajo iz glavnega razdelilca SB-GL v kleti. V vsaki sobi in zaključeni 
celoti je predviden podrazdeliec, zaradi manjšega števila kablov po skupnih prostorih. 
Splošne vtičnice se vgradijo 0,5 m od gotovih tal, nad delovnimi pulti in ostalimi delovnimi površinami pa 
na višini 1,15 m. Vse vtičnice so predvidene v varnostni izvedbi. 
Minimalna višina vtičnic je 0,5m. 
Vtičnice pri delovnih površinah in v vlažnih prostorih so predvidene s pokrovom.  
Na mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente požarnega sektorja skozi katere so potegnjeni 
električni kabli, je predvidena zaščita odprtin  z negorljivim atestiranim materialom (plamal), ki ima enako 
odpornost proti požaru kot mejni konstrukcijski elementi EI60. Morebitne vzdrževalne/revizijske odprtine 
instalacijskih kanalov morajo imeti požarno odpornost najmanj 30 minut. 
Razdelilniki so opremljeni z glavnim stikalom za izklop in instalacijskimi odklopniki (avtomatskimi 
varovalkami).  
Električna kuhališča so vezana preko časovno nastavljivega releja. Vklop se vrši s tipko v kuhinji, izklop 
pa je avtomatski po predhodno nastavljenem času. 
Pri horizontalnih in vertikalnih prehodih kablov v druge sektorje, se preboje zatesni s protipožarnim kitom 
in vrečkami ( plamal ) - požarna odpornost minimalno EI60(60min). 
V glavnem razdelilcu je predvidena zaščita odvodniške skupine B –150kA, v podrazdelilcih pa skupine 
C – 15kA 
 
V načrtu električnih instalacij so upoštevane zahteve študije požarne varnosti št.: 0015-02-15 SPV, maj 
2015, katero je izdelalo podjetje Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor,. 
 
 
MERITVE PORABLJENE ENERGIJE 
 
Meritve porabljene energije so obstoječe. V primeru, če obstoječa moč ne ustreza, se na elektro 
distribucijo poda vloga za ustrezno povečavo. 
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ELEKTRIČNE INSTALACIJE STROJNIH NAPRAV 
 
Predvidene so električne instalacije za potrebe strojnih naprav. V projektu so predvideni samo dovodi do 
posameznih naprav, lokalna avtomatika posameznih kompaktnih naprav bo dobavljena v sklopu same 
naprave. Trase kabelskih dovodov so predvidene delno po glavnih, delno po pomožnih kabelskih trasah, 
delno pa v instalacijskih ceveh. Upoštevani so vsi pridobljeni podatki projektanta strojnih instalacij.  
Za možnost odpiranja določenih oken namenjenih prezračevanju, so predvidene kabelske povezave od 
lokacije motornih pogonov do lokacije stikal v pritličju. 
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE TEHNOLOŠKIH NAPRAV 
 
Predvidene so električne instalacije za potrebe tehnoloških naprav. V projektu so predvideni samo dovodi 
do posameznih naprav, lokalna avtomatika posameznih kompaktnih naprav bo dobavljena v sklopu same 
naprave. Trase kabelskih dovodov so predvidene delno po glavnih, delno po pomožnih kabelskih trasah, 
delno pa v instalacijskih ceveh. Upoštevani so vsi pridobljeni podatki projektanta tehnoloških instalacij.  
Vsa kovinska tehnološka oprema mora biti z ozemljitvenim vodnikom povezana na dozo za izenačitev 
potencialov. 
 
4.4.1.3 SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE 
 
Univerzalno ožičenje 
Za potrebe prenosa govora, podatkov in slike se izvede univerzalno ožičenje. Razvod instalacij se izvede 
z UTP kabli kat. 6, uvlečenimi v negorljive, samougasne instalacijske cevi. 
Namesti se 19" komunikacijska omara v prostoru pri sestri.  
Telefonski dovod je predviden iz KO omare v pritličju v IT prostoru.  Za primer dovoda optike je 
predvidena cevna povezava do TO omarice. 
Predvidena je povezava s kablom  ( UTP 4 x 2 x 23, kat.6 ) od obstoječe KO do KO-M omarice. Kabel se 
zaključi na RJ45 panelu v komunikacijski omari. Po prostorih se namestijo dvojne vtičnice v podometni 
izvedbi.  
Horizontalni razvod instalacij se od komunikacijske omare do vtičnic izvede kot univerzalno ožičenje s 
kablom UTP 4x2x24 kat. 6, (Halogen Free Flame Retardant).  
Po prostorih se namestijo RJ45 vtičnice, kat. 6, v podometni in nadometni izvedbi, ter za vgradnjo v 
parapetni kanal. 
Do vsake dvojne RJ45 vtičnice se pripelje dva UTP kabla. 
V komunikacijski omari se predvidi tudi prostor za namestitev aktivne opreme. Aktivna oprema ni predmet 
tega načrta. 
V komunikacijsko omaro se namesti tudi organizatorje ožičenja. 
Na dnu komunikacijske omare se namesti 7 vtičnic 230V, 50Hz. Omara se napaja z napajalno napetostjo 
230V, 50Hz. 
 
SOS signalno varnostni sistem 
 
V predmetnem objektu se izvede instalacija signalno varnostnega sistema v sanitarijah za invalide, vseh 
ostalih sanitarijah in v sobi pri postelji.  
Pri WC školjki, tušu in pri postelji se namesti tipkalo, pri vratih pa razrešno kombinacijo. Nad vrati prostora 
se izvede zvočni in svetlobni signal( lučka in hupa). 
Svetlobna in zvočna signalizacija se izvede na tabloju – LED prikazovalniku v skupnem prostoru, in se ga 
poveže na obstoječ sistem PROMON. SOS sistem se napaja z napajalno napetostjo 230V, 50Hz. 
Razvod instalacij se izvede s kabli UTP 4x2x24, kat. 6 in s kablom NYM 2x1,5 mm2.  
Razvod instalacij se izvede podometno v instalacijskih negorljivih samogasnih, negorljivih ceveh. 
 
Antenska instalacija 
Za distribucijo antenskega signala se predvidi antensko instalacijo. 
Predvidena je povezava od antenske omarice KKS v IT prostoru v pritličju. Antenski ojačevalnik se 
predvidoma napaja z napajalno napetostjo 230V, 50Hz. 
V objektu se v bivalnem delu namesti antenska vtičnica v podometni izvedbi, na enaki višini kot jakotočne 
vtičnice, katero se zaključi v delilniku. 
Razvod instalacij se predvidi s koaksialnim 75 Ohm - skim kablom CAVEL DG 113  uvlečenim v 
instalacijske cevi. Antenski dovod do objekta je obstoječ in ni predmet tega načrta.  
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Aktivna oprema bo dobavljena s strani izbranega distributerja signala. 
Protipožarno javljanje 
 
V objektu se skladno s požarno študijo izvede avtomatsko javljanje požara, vezano na obstoječo centralo 
ZARJA. Izvajalec in pogodbeni vzdrževalec celotnega sistema požarnega javljanja na objektu je podjetje 
ZARJA, zato mora biti tudi v predmetnem delu objekta požarno javljanje in alarmiranje izvedeno s strani 
ZARJE. 
Optični javljalnik dima ima vgrajeno pulzirajočo svetlečo diodo in foto-diodo, ki sta nameščeni pod topim 
kotom. Kadar je zrak čist, foto-dioda ne sprejema svetlobe iz svetleče diode in proizvaja temu ustrezno 
nizek analogni signal. Dim, ki vstopi v komoro, razprši žarek svetleče diode, del svetlobe pade na foto-
diodo in poveča njen izhodni signal. 
Termični javljalnik ima vgrajen senzor temperature. Ohišje javljalnika omogoča dober stik med senzorjem 
temperature in zrakom v okolici. Temperaturo meri termistorsko vezje, ki na izhodu daje napetost, 
sorazmerno zunanji temperaturi. 
Ročni javljalnik ob aktiviranju prekine normalni ciklus, tako da naprava takoj najde naslov aktiviranega 
javljalnika. 
Za alarmiranje se namestijo alarmne sirene; 
- Minimalna jakost siren je 65db(A) ali 5db(A) nad hrupom.  
- V primeru spalnih prostorov za bujenje 75db(A) ob vzglavju postelje.  
- ne več kot 120 db(A) povsod kjer so ljudje 
- frekvenca med 500 in 2000Hz 
- v objektu najmanj dve sireni oz. toliko da se doseže predpisano jakost 
- najmanj ena sirena v vsakem požarnem sektorju 
- v prostoru z vgrajenim gašenjem najmanj dve sireni 
- med sireno in prostorom kjer naj se sliši ne smejo biti več kot ena vrata 
- zvok načeloma neprekinjen, samo en ton 
V primeru požara se preko izhodnega vmesnika avtomatsko izklopi klimat.  
Na odvodu in dovodu vsakega prezračevalnega sistema se namestijo vzorčne komore, preko katerih se 
vrši izklop pripadajočih naprav.  
V sistemu prezračevalnega kanala, ki vodi v drug požarni sektor, se predvidi protipožarne lopute na 
elektromotorni pogon, katere krmili in zapira požarna centrala. Protipožarne lopute se napajajo z 
napetostjo 24V, in se ob izpadu električne energije zaprejo. Signalizacijo položaja protipožarnih loput se 
predvidi na požarni centrali. 
Preko izhodnih vmesnikov se poveže tudi dovodne ventilatorje, ki se v primeru požara avtomatsko 
ustavijo.  
V primeru električnih ključavnic na vratih evakuacijskih poti, se le te poveže preko izhodnih vmesnikov v 
požarno zanko – požarna centrala v primeru požara odpre električne ključavnice na evakuacijskih poteh 
( električne ključavnice se ob prekinitvi napajanja odklenejo ).  
Vsi eventuelni terminali za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa so povezani preko izhodnega 
vmesnika v požarno zanko. Električne ključavnice se v primeru požara deblokirajo.  
Razvod instalacij se izvede od naprave za javljanje požara do prvega javljalnika v liniji, preko vseh 
javljalnikov do končnega javljalnika v liniji in nato nazaj do naprave.  
Razvod se izvede s kablom J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm – rdeč plašč, delno uvlečenim v PN cevi, pretežno v 
instalacijske negorljive, samougasne cevi podometno. 
24V napajanje krmilnih modulov s hupo in same hupe, se predvidi s kablom NHXH 2x1,5 mm2 
FE180/E90, položen podometno v instalacijskih ceveh v betonu, delno nadometno na ustreznih požarno 
odpornih kabelskih policah FE180/E90. 
Potrebno je spojiti ozemljitveno folijo kabla v vsakem javljalniku na ozemljitev v napravi za javljanje požara 
(samo na eni strani zanke).  
Kabel mora biti rezerviran samo za eno adresno zanko, v istem kablu ne sme biti drugih signalov ali 
napajanj.  
Optični in termični javljalniki požara se predvidijo na stropu posameznih prostorov, ročni javljalniki na višini 
1,2 m od tal, napravo pa se predvidi na višini 1,5 m od tal.  
 
Centrala zaznava: 
- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov, 
- aktiviranje preko ročnih javljalnikov,  
- aktiviranje preko termičnih javljalnikov,  
- motnje aktivnega sistema javljanja požara, 
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- izpad napajanja na požarni centrali.  
 
Centrala krmili: 
- aktiviranje sistema javljanja požara, 
- zaustavitev prezračevalnih naprav, klimatov 
- zapiranje posameznih požarnih loput 
- signal o požaru prenese do pristojne gasilske enote ali družbe registrirane za požarno varovanje s 

stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4) ( opcija) 
- sproži sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne signale) 

obvesti, da je v objektu prišlo do požara. 
- proženje krmilno napajalne omarice sistema za odvod dima in toplote ODT 
- deaktivacijo avtomatskih vrat namenjenih evakuaciji iz objekta, 
- deaktivacijo vrat, ki se opirajo samo pooblaščenim osebam – sezam, 
 
 
ODVOD DIMA IN TOPLOTE 
 
V objektu so za odvod dima iz stopnišča predvidena strešna okna za odvod dima v primeru požara. Okna 
morajo biti opremljeni z ustreznimi požarno odpornimi motornimi pogoni, ustreznega navora za delovanje 
v vseh vremenskih pogojih in morajo biti napajalne napetosti 24V, DC. Motorni pogoni morajo biti napajani 
iz ustrezne krmilno napajalne naprave. Do motornih pogonov je predviden požarno odporen kabel 
FE180/E90, oziroma glede na zahteve požarnega elaborata (60minut).  
Krmilno napajalna naprava mora biti opremljena z ustreznim številom vhodov in izhodov, ter z vgrajenimi 
baterijami avtonomije 72 ur. 
Vsi sestavni deli sistema ODT morajo imeti ustrezne certifikate in morajo biti skladni z veljavnimi predpisi. 
Odpiranje kupol mora biti proženo preko avtomatske centrale javljanja požara. 
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4/1.4.1.4 STRELOVODNA INSTALACIJA 
 
Predvidena je zaščita objekta pred udarom strele s strelovodno napravo v obliki Faradeyeve kletke v 
skladu s: 
TEHNIČNO SMERNICO ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N-003:2013 
LPS mora biti izdelan tako, da lahko odvede atmosfersko razelektritev v zemljo brez škodljivih posledic in 
da pri tem ne pride do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkratnih iskrenj. 
Glede na položaj objekta je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS-a. Zunanji LPS sestavljajo 
lovilniki, odvodi in sistem ozemljil, medtem ko notranji LPS obsega zaščitno ozemljitev in zaščitno 
izenačitev potencialov, ki pa je zajeta tudi v sklopu točke Zaščita pred električnim udarom. 
Predvidena je nov strelovodna inštalacija za Mansardo, vezana na obstoječ strelovodni sistem in 
obstoječe odvode. 
 

Ocena tveganja 

Ocena tveganja pred udarom strele omogoča, na podlagi vrednotenja rizikov določiti minimalni zaščitni 
nivo, ki še nudi sprejemljiv nivo tveganja. Izračun tveganja je podrobno opisan v standardu   
SIST EN 62305-2 : 2006. 

Ocena tveganja je bila izdelana s programom za določitev rizika, IEC Risk Assessment calculator, ki 
temelji na standardu SIST EN 62305-2 : 2006. 
 

Za predvidene zaščitne ukrepe je izračunani riziko R=4,75*10-6, ki je manjši od dovoljenega RT=1*10-5, kar 
pomeni da je zaščita ustrezna. 
 

Rezultati so podani v nadaljevanju. 

Izbrani zaščitni nivo 

Glede na riziko in njegove komponente, ter lokacijo objekta in karto maksimalnih vrednosti strel je določen 
nivo zaščite za predmetni objekt. 

Riziko in njegove komponente 

- Izračunano po programu za določitev rizika, IEC Risk Assessment calculator. 
Rezultati v arhivu. 

Maksimalne vrednosti gostote strel za področje: 

- Tržič    (št. polja 0,71)  6,4 /km2/leto 

Določen zaščitni nivo: 

- Zaščitni nivo IV 

Zaščitni nivo IV določa, da imamo razdalje med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreže max. 
20x20m. Vse projektirane razdalje so manjše od navedenih. 

 
Strelovodno napravo sestavljajo: 
- lovilne palice  
- lovilni vodi 
- odvodi 
- merilni spoji 
- ozemljitev 
 
Lovilni vodi  
so predvideni z vodniki FeZn fi 8mm, pritrjenimi na strehi.  
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Odvodi 
tvorijo povezavo med lovilnimi vodi in merilnimi spoji. Razmik med posameznimi odvodi ne sme presegati 
20 m. Za odvode je predviden FeZn fi 8mm, položen nadometno priključen, na obstoječe odvode. 
 
Merilni spoji 
So obstoječi. 
 
Ozemljitev 
Je obstoječa. 
 
Splošno 
Na strelovodno napravo je potrebno povezati vse večje kovinske mase na strehi in fasadah objekta 
(obrobe fasade, žlote, ograje, zunanje stopnice). Te povezave se izvede z vodniki Fezn fi 8mm, enako kot 
lovilni vodi. Vse kovinske ograje in ostale kovinske konstrukcije se poveže s trakom FeZn 25 x 4 mm  
oziroma 20 x 3 mm na ozemljilo.  
 
Po dokončani izvedbi strelovodne instalacije je potrebno z meritvami preveriti ustreznost instalacije in jo 
po potrebi dopolniti. 
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4.4.2. ZAŠČITA PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA  
 
Zaščita pred električnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007. 

Samodejni odklop napajanja je zaščitni ukrep, pri katerem:: 

- je osnovna zaščita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v 
skladu z dodatkom »A«, če pride v poštev, v dodatku »B«, 

- je zaščita ob okvari zagotovljena z zaščitno izenačitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja v 
primeru okvare v skladu s točkami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda. 

 

Zahteve za osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom): 

 

- vsa električna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaščito, opisanih v dodatku: 

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi. 
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok. 

Zahteve za zaščito ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku): 

 

- Zaščitna ozemljitev in zaščitna izenačitev potencialov 
- Samodejni odklop ob okvari 
- Sistem inštalacije TN, TT, IT 
- Dodatna zaščita 

 

 

Zaščitna ozemljitev 

 

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaščitnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto 
ozemljitve sistema napajanja. 

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamično, v 
skupinah ali skupno. Vodniki za zaščito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaščitni vodnik po SIST 
HD 60364-5-54. 

Za ozemljitev večjih kovinskih mas v objektu je predviden pocinkan jekleni trakom FeZn 25x4 mm položen 
v temelju objekta ter s tipskimi elementi vezan na armaturo temelja. Na ozemljitveni vod se veže vse večje 
kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt, kot tudi, vrata, itd… Ozemljitveni vod se na več mestih veže 
na ozemljilni vod objekta v zemlji. Vse skupaj tvori ozemljitveni sistem objekta.  

 

Zaščitna izenačitev potencialov 

 

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli 
povezani v zaščitno izenačitev potencialov: 

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske, 
vodovodne, 

- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, če so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli 
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav, 

- kovinske armature železobetonskih konstrukcij, če so dotakljive in zanesljivo medsebojno 
povezane. 

Če ti prihajajo od zunaj, jih je treba povezati skupaj čim bližje mestu njihovega vstopa v stavbo. 

Vodniki za izenačitev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54. 
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V glavno izenačitev potencialov morajo biti zajeti vsi kovinski plašči telekomunikacijskih kablov, ob 
upoštevanju zahtev lastnika ali upravljalca kablov. 

V objektu je poleg razdelilnika predvidena glavna omarica izenačevanja potencialov GIP-V. V njej se 
združijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenačevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas. Glavni 
ozemljitveni vodnik poteka od GIP do ozemljila objekta, ki se izvede s pocinkani jeklenim trakom FeZn 
25x4mm in na katerega se veže vse večje kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt. 

V grafičnem delu je podan shematski prikaz povezav izenačevanja potencialov v objektu s podanimi 
preseki kablov. 

 

Odklop napajanja 

Kot zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je uporabljen samodejni odklop (varovalke v razdelilni 
omarici)  v TN - C - S sistemu instalacije. 
Osnovni pogoj zaščite je: 
              Zs x Ia ≤ Uo 
kjer je:   
Zs - impedanca tokokroga okvare, ki zajema vodnik pod napetostjo do točke okvare, zaščitni vodnik od 
točke okvare do izvora, ter izvor energije.  
Ia - tok ki zagotavlja delovanje zaščitnega elementa ali zaščitne naprave za samodejni odklop, v času ki 
ga določa standard. 
Uo - nazivna napetost proti zemlji. 
Kot dodatni zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je za določene tokokroge uporabljeno 
kombinirano zaščitno stikalo  FL7-16/2/0,03 A in diferenčno zaščitno stikalo. 
 
 
Električne inštalacije za splošno moč in vtičnice v prostorih s prho - kopalnice 

 
1. Kopalnico s kadjo ali prho je treba obravnavati razdeljeno na štiri cone, kot je razvidno s Slike 14. 

Glede na te cone je treba izbrati zaščito pred električnim udarom, dodatno izenačitev potencialov 
ter izbiro in postavitev električne opreme in naprav 

 
2. V conah 1, 2 in 3 se morajo dodatno izenačiti potenciali, tako da se z vodniki za izenačitev 

potencialov med seboj in z glavnim izenačenjem potenciala povežejo:  
 

- - prevodni odtočni element na kadi ali pršni kadi,  
- - kovinska kad,  
- - kovinska pršna kad,  
- - kovinska vodovodna cev in  
- - drugi cevovodni sistemi iz prevodnega materiala.  

 
3. Z vodniki za izenačitev potencialov ni treba medsebojno povezati tujih kovinskih delov.  

To so:  
- OKVIRI PRŠNE KABINE 
- Okno in vrata 
- Ročaji 
- Pokrov talnega iztoka 
- Izpiralnik straniščne školjke 

 
4. Vodnik za izenačitev potencialov je potreben tudi tedaj, če v prostoru s kadjo ali prho ni električne 

opreme.  
5. Če sta kad in odtočna cev iz neprevodnega (sintetičnega) materiala in imata kovinski iztok, ga ni 

treba vezati na izenačitev potencialov.  
6. Če je kad kovinska in ima kovinski iztok, odtočna cev pa je iz neprevodnega (sintetičnega) 

materiala, je treba z izenačenjem potenciala povezati samo kovinsko kad.  
7. Premična in pršna kabina se morata povezati s pomočjo vodnika za izenačitev potencialov z 

zaščitnim vodnikom vgrajene električne opreme.  
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8. Za zaščito pred električnim udarom je v coni 0 dovoljen samo zaščitni ukrep z varnostno malo 
napetostjo, ki ne presega nazivne napetosti 12 V, če varnostni napajalni vir ni v coni 0. Zaščitni 
ukrepi s pripomočki, kot so ovire in namestitve zunaj dosega roke, namestitev v neprevodne 
prostore in dodatna izenačitev potencialov brez ozemljitve, niso dovoljeni.  

9. V conah 0, 1 in 2 se smejo polagati samo vodniki in kabli za napajanje aparatov v teh prostorih, ki 
so vzidani do globine 5 cm, ali kabli, položeni na steno.  

10. V conah 0, 1 in 2 ne sme biti razdelilnih doz ter se ne smejo postavljati stikalni aparat in priključni 
pribor.  

11. V conah 1 in 2 smejo biti samo stikala, ki niso na dosegu roke in se prožijo z izolirno vrvico 
12. V coni 3 smejo biti le vtičnice, ki se napajajo z varnostnim ločilnim transformatorjem ali z 

varnostno malo napetostjo ali so zaščitene z zaščitno napravo na diferenčni tok, katerega 
delovalni diferenčni tok ne presega 30 mA, in imajo zaščitni pokrov, oziroma so zaščitene z 
zaščitno napravo, ki zanesljivo izklopi napetost pri vseh okvarah z upornostjo okvarne zanke, nižjo 
od 4 kΩ, v času, ki pri 230 V nazivne napetosti zanesljivo ni daljši od 100 ms. 

13. Vtičnice morajo biti postavljene vsaj 1,5 m nad tlemi. 
14. Stikala in vtičnice morajo biti oddaljene najmanj 0,6 m od vratne odprtine tovarniško izdelane 

kabine za prhanje 
15. V coni 0 se smejo uporabljati samo tista električna oprema in aparati, ki so napajani z varnostno 

malo napetostjo do 12 V in imajo stopnjo zaščite najmanj IP X7. 
16. V coni 1 se sme postaviti samo grelnik vode, ki ima stopnjo zaščite najmanj IP X5. 
17. V coni 2 se smejo postaviti samo grelnik vode, ki ima stopnjo zaščite najmanj IP X4, in svetilke 

razreda II (dvojna izolacija). V javnih kopališčih pa mora biti tudi v tej coni grelnik vode zaščitne 
stopnje najmanj IP X5 

18. V coni 3 se smejo uporabljati samo električna oprema in aparati, ki imajo stopnjo zaščite najmanj 
IP X1, v javnih kopališčih pa najmanj IP X5. 
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4.4.3. IZRAČUNI 
 
4.4.3.1 IZRAČUN KONIČNE MOČI IN DIMENZIONIRANJE KABLOV 
 
Obremenitev razdelilca SB-M 
Instalirana moč :  Pi =  47,6 kW  
Faktor istočasnosti : fi =  0,5 
Maksimalna moč : Pm = Pi x fi = 23,55 kW 
Maksimalni tok :   Im =  34,72 A 
 
 
Obremenitev razdelilca SB-nSx 
Instalirana moč :  Pi =  5,77 kW  
Faktor istočasnosti : fi =  0,4 
Maksimalna moč : Pm = Pi x fi = 2,31 kW 
Maksimalni tok :   Im =  3,51 A 
 
4.4.3.2 DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA KABLOV 
 
Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zaščite pred nadtoki. 

Prožilne lastnosti naprave za preobremenitveno zaščito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 x Iz   →   (I2 = In x k) 

kjer je: 

Pn  - nazivna moč porabnika 
In  - naznačeni tok zaščitne naprave 
Iz  - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002) 
I2  - tok, ki zagotavlja učinkovito delovanje zaščitne naprave v določenem času 
k -  faktor zaščitne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A 
    1,6 - za varovalke 16 A in več 
     1,45 - zaščitni avtomati 
Ib  - obratovalni tok za ta tokokrog, izračunan po formuli:  

 

ηϕ ××
=

cosU

Pn
Ib    za enofazne porabnike 

 

ηϕ ×××
=

cos3 U

Pn
Ib   za trifazne porabnike 

 
Glede na izračunani tok bremena (Ib) določimo vrednost zaščitnega elementa (In)  (talilne varovalke, 
instalacijski odklopnik). Glede na izbani zaščitni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 določimo 
trajno dovoljeni tok kabla (Iz). 

Kratkostični tok tokokroga se izračuna po formuli: 

Z

U
Ia =  

 
kjer je: 

U - napetost proti zemlji (230V) 
Z -  impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od izvora do  mesta okvare 
in  zaščitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira. 

Ia  - kratkostični tok 
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Kontrola minimalnega potrebnega preseka zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 
60364-5-54, točka 543.1.2 in sicer po formuli: 

tI
K

S a ××=
1

min  

 
kjer je: 

K  - faktor določen v standardu 

t  -  izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike zaščitne naprave) 

Ia  - efektivna vrednost pričakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemarljivo impedanco, ki lahko teče 
  skozi zaščitno napravo:  

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa kontrole ne 
izvajamo. 

Kontrola presekov zaščitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica 
54.3, ki določa, da mora biti presek zaščitnega vodnika Sz: 

-  enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2, 
-  16 mm2, če je fazni vodnik vodnik od 16 mm2 do 35 mm2, 
-  polovični presek faznega vodnika, če je le-ta večji od 35 mm2. 

V primeru, da zaščitni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjši prerez (SIST HD 60364-5-54, točka 
543.1.3): 

- 2,5 mm2 za Cu ali 16 mm2 za Al, če je vodnik mehansko zaščiten, 
- 4 mm2 za Cu ali 16 mm2 če zaščitni vodnik ni mehansko zaščiten, 
- 50 mm2 za FeZn. 



TABELA DIMENZIONIRANJA KABLOV

RAZDELILNIK R-G SB-M SB-M SB-M SB-M SB-M SB-M

TOKOKROG W11 W17 W20 W35 W1 W8

PORABNIK SB-M LUČ VTIČ. VTIČ. F.P. SB-S1 SB-S8

TIP NAPELJAVE A A A A A A A

NAZIVNA NAPETOST Un V 400,00 230,00 230,00 230,00 230,00 400,00 400,00

MOČ PORABNIKA P kW 23,55 0,15 1,50 1,00 1,08 2,31 2,31

cos fi  x  ETA   0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 34,69 0,67 6,65 4,44 4,77 3,40 3,40
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm2 16,00 1,50 2,50 2,50 2,50 4,00 4,00

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm2 16,00 1,50 2,50 2,50 2,50 4,00 4,00

TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA Iz A 61,00 14,50 19,50 19,50 19,50 24,00 24,00

NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 35,00 10,00 16,00 16,00 16,00 20,00 20,00

TOK DELOVANJA ZAŠČITE I2 A 56,00 14,50 23,20 23,20 23,20 29,00 29,00
Iz x 1,45/1,6 A 97,60 21,03 28,28 28,28 28,28 34,80 34,80

DOLŽINA TOKOKROGA l m 30,00 55,00 45,00 30,00 35,00 50,00 15,00

IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo ohm 0,05 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,07 1,31 0,64 0,43 0,50 0,45 0,13
SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,12 1,43 0,76 0,55 0,62 0,56 0,25
TOK OKVARE Ia A 1.966,00 161,00 303,00 422,00 373,00 408,00 917,00
DEJANSKI ODKLOPNI ČAS t s 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PADEC NAPETOSTI DO R u1 % 0,30 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA u2 % 0,49 0,37 1,82 0,81 1,02 0,32 0,10
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,79 1,16 2,62 1,60 1,81 1,12 0,89
KONTROLA PRESEKA Smin mm2 12,09

Iz tabele vidimo da velja: OK OK OK OK OK OK OK

Ib < In < Iz      I2 < 1,45/1,6 x Iz OK OK OK OK OK OK OK

kabli so pravilno izbrani OK OK OK OK OK OK OK
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TABELA DIMENZIONIRANJA KABLOV

RAZDELILNIK SB-M SB-S1 SB-S1 SB-S1 SB-S1 SB-S1 SB-S1

TOKOKROG W1 W2 W5 W6 W7 W9

PORABNIK SB-S1 LUČ LUČ VTIČ. VTIČ. VTIČ. VTIČ.

TIP NAPELJAVE A A A A A A A

NAZIVNA NAPETOST Un V 400,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

MOČ PORABNIKA P kW 2,31 0,20 0,05 1,50 1,00 1,50 1,50

cos fi  x  ETA   0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 3,40 0,89 0,22 6,65 4,44 6,65 6,65
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf mm2 4,00 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50

PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So mm2 4,00 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50

TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA Iz A 24,00 14,50 14,50 19,50 19,50 19,50 19,50

NAZIVNI TOK VAROVALKE In A 20,00 10,00 10,00 16,00 16,00 16,00 16,00

TOK DELOVANJA ZAŠČITE I2 A 32,00 14,50 14,50 23,20 23,20 23,20 23,20
Iz x 1,45/1,6 A 38,40 21,03 21,03 28,28 28,28 28,28 28,28

DOLŽINA TOKOKROGA l m 50,00 15,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00

IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo ohm 0,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 ohm 0,45 0,36 0,24 0,29 0,14 0,14 0,14
SKUPNA IMPEDANCA Z ohm 0,50 0,85 0,73 0,78 0,64 0,64 0,64
TOK OKVARE Ia A 463,00 269,00 313,00 294,00 360,00 360,00 360,00
DEJANSKI ODKLOPNI ČAS t s 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PADEC NAPETOSTI DO R u1 % 0,30 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA u2 % 0,32 0,14 0,02 0,81 0,27 0,41 0,41
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,62 0,76 0,64 1,43 0,89 1,03 1,03
KONTROLA PRESEKA Smin mm2

Iz tabele vidimo da velja: OK OK OK OK OK OK OK

Ib < In < Iz      I2 < 1,45/1,6 x Iz OK OK OK OK OK OK OK

kabli so pravilno izbrani OK OK OK OK OK OK OK
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