
Investitior: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masrykova 16, 1000 Ljubljana

Objekt: Montažna plesna dvorana

Načtr: STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 15 08 09-PZR

Vsebina: POPIS STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME

3.0 STROJNE INSTALACIJE - REKAPITULACIJA

    1. Ogrevanje €

    2. Hlajenje €

    3. Prezračevanje €

3.0 STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ (osnova za DDV) €

DDV v višini 22% €

3.0 STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ (skupaj z DDV) €

Opomba: Opomba: CENE NA ENOTO MERE NE VKLJUČUJEJO DDV

Kamnik, avgust 2015
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2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;

6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del); 

7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;

13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;

NAVODILA ZA ODDAJO STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:

1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in                    

skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču                                               (ne 

glede na težo ali zahtevnost);

3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala                               

in  odpadnega materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del.                                          

Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;

5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v                  

garancijski dobi;

9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno                              

dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;

10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih                                    

pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo,                                 

vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;

11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to                        

pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;

12. revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom                    

odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф100mm so zajeti v gradbenem projektu in delih.                                                   

Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф100mm                                               

pa so zajeti v ceni dobave in montaže materiala                                                                                                                   Vse 

gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih del.

14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;

15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter                                   

izdelavo zapisnikov;

16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in                                  

kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;

17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in                      

morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije  (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);

18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke                                    

in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:

a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,

b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih                       

ventilov skupaj z dobaviteljem opreme,

c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,

d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih                                 

proizvajalca opreme,

19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:

e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na                                        

posamezne obratovalne stopnje,

f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,

g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;

h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju                                                s 

strani pooblaščenega podjetja;

20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj                             

objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;

21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov                                      

in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
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24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;

27. vsakodnevno večkratno čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;

29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

22. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot                                            

npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput                                        s 

pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd..                                                                         Potrdila 

morajo biti izdelana  strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.

23. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki,                        v 

okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;

25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z                       

označenimi registri poglavij vključujoč:

i) izjave, 

j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,

k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

l) navodila za uporabo in vzdrževanje,

m) garancijske liste,

n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in                                      

predana investitorju pred tehničnim pregledom.

26. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb  za izdelavo celotne                                        

PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti,                                 

pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba                              

objekta ekonomična. 

28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje                                     

izvedenih del investitorju;

30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.                                         

Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje                                                    

veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.

31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce                                         

in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje,                                              

ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu.                                           

Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne                                            Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne                                            

opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta. 

32. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika,                                      

sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.

33. izvajalec mora zagotavljati v ogrevalni sezoni gradbeno ogrevanje objekta in sicer zagon kotlov, kontrolni                          

pregledi (kotlovnica, podpostaje pod objekti in stanovanjske toplotne postaje), polnenje sistema, odzračevanje,                    

končna montaža radiatorjev v dnevni sobi in vsaj še v eni sobi,..... 

34. izdelava potrebnih internih poglobitev v AB plošči za potrebe razvoda instalacij, križanja, izvedba padcev,... 

35. Pri izvedbi posameznih gradbeno-obrtniških oziroma instalacijskih del je potrebno imeti vpogled in upoštevati 

vse priložene načrte in elaborate (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne in elektro instalacije, požarni 

elaborat,;), ki sestavljajo projektno dokumentacijo

36. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati vso potrebno konstrukcijo in podkonstrukcijo za namestitev vseh 

naprav in opreme 

37. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati elastične- antivibracijske vložke/podoge za postavitev in pritrditev 

instalacij in naprav v kotlovnici in na stenah konstrukcije (strop, stene), tako da udarni zvok oziroma vibracije ne 

bodo prenašali na te konstrukcije in preko njih v stanovanja.
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Plesna dvorana

1 RADIATORSKO OGREVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

1 Dobava in montaža jeklenih ploščatih radiatorjev 
srednjega cenovnega razreda, izdelani iz hladno 
valjane jeklene pločevine po EN 422-1 s pripadajočim 
termostatskim ventilom, z radiatorskim čepom in 
čepom z odzračevalno pipico, sredinskim prikolom, 
skupaj z zgornjim snemljivim pokrovom z odprtinami 
usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih snemljivih 
pokrovov, regestrirana in preizkušena toplotne moč po 
EN 442, v barvi RAL 9016, z vsemi potrebnimi 
priključki in opravljenimi testnimi preizkusi, vključno z  
radiatorskim priključnim setom za priključitev 
radiatorjev iz tal ali iz stene, komplet konzolami za 
montažo radiatorjev tip 11 do 33 višina 550 in 950 mm, 
univerzalnimi spojkami z EURO konusom ter vsem 
ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za 
priključitev radiatorja iz tal.

npr. kot VOGEL&NOOT ali enakovredno tip: MV

Ponujeni proizvod/tip:

21/600/1200 kos 3

21/900/1200 kos 1

22/900/1200 kos 3

2 Dobava in montaža termostatske glave z omejitvijo 
temperature, s položajem zaprto in protizmrzovanje, z 
zaskočnim priključkom in varovalom proti valdanizmu 
ter vsem potrebnimi priključnim in tesnilnim materialom 
za montažo.

npr. kot DANFOSS ali enakovredno, tip: RA 2000

Ponujeni proizvod/tip:

kpl 7
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Plesna dvorana

1 RADIATORSKO OGREVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

3 Dobava in montaža univerzalne večplastne cevi v 
kolutih ali v palicah (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-
vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). 
Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s 
standartom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, 
maksimalni obratovalni tlak 10 bar-ov pri trajni 
obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti 
pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1.5, vključno z 
vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, 
baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, 
kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim 
priborom.

npr. kot UPONOR ali enakovredno, tip: MCL

Ponujeni proizvod/tip:

16x2 m 42,0
20x2,25 m 2,0
25x2,5 m 27,0
32x3 m 30,0

4 Dobava in vgradnja toplotne izolacije razvoda ogrevne
vode, s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične
gume z zaprto celično strukturo, debeline skladno s
standardom SIST EN ISO 12241 za dimenzije cevi

npr. kot  Armacell Armaflex ali enakovredno, tip: ITS

Ponujeni proizvod/tip:

za cev 16 (19mm) m 42,0

za cev 20 (19mm) m 2,0

za cev 25 (19mm) m 27,0

za cev 32 (30mm) m 30,0

5 Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za
hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom za
omejevanje pretoka skozi posamezni konvektor.
Maksimalni diferenčni tlak na ventilu 4 bar,
temperatura vode -10 do 120°C, PN 16. Vgradnja v
dovod ali povratek - v našem primeru v dovod. 
Material ventila - medenina, z merilnimi priključki za
optimizacijo delovanja črpalke, uporaba kot zaporni
ventil samo, kadar je vgrajen v dovodu.

Radiatorsko ogrevanje 5/13



Plesna dvorana

1 RADIATORSKO OGREVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

proizvajalca DANFOSS ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod/tip:

Tip AB-QM 25 LF, z merilnimi priključki, ∆ pmin=20 
kPa, DN25, priključek G1 314" A, območje nastavitve
pretoka 340-1700 l/h kos 1

6 Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima 
priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje 
iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine 
MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko 
cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, 
tlačne stopnje PN10.
npr. kot  KOVINA ali enakovredno, dimenzije:

Ponujeni proizvod/tip:
DN25 kpl 1

7 Dobava in montaža prehodnega kosa PE/jeklo s PE 
nastavkom in jeklenim nastavkom, velikosti:

DN25 / PE32 kos 2

8 Izdelava povezave novega priključka na obstoječ cevni 
razvod za nove radiatorje, odrez cevi, izdelava 
navojev, kompletni s tesnilnim in pritrdilnim  materilom. 

kpl 1

9 Pripravljalna dela, zarisovanje, zagon prezračevalnih
naprav, preskus sistema z nastavitvijo količin zraka,
uravnoteženje sistemov prezračevanja, preizkusom
zračne tesnosti sistema ter izvedba meritev
prezračevanja z izdajo pisnega poročila ter zaključna
dela.

kpl 1

10 Izdelava PID projektne dokumentacije. kpl 1

11 Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroški. (ocena 5%) kpl 1

1. RAD. OGREVANJE  SKUPAJ: €
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Plesna dvorana

2 HLAJENJE  - SPLIT SISTEM (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

1 MUZ-HJ 25VA  ZUNANJA ENOTA 

MITSUBISHI ELECTRIC 2,5 kW
Moč: hlajenje 2,5 kW ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
gretje 3,2 kW
Poraba el. energije: hlajenje 0,730 kW, gretje 0,87 kW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz): 230 - 1 - 50
Max. obratovalni tok: 0,4 A
Pretok zraka: 34,7 m3/min                                       
Šumnost dB(A): 48 (48)                                      
Dimenzije (V x Š x G): 538 x 699 x 249 (+30) mm
Teža: 30 kg
Energijski razred: A/A
Hladilno sredstvo: R410A
Max. dolžinska/višinska razlika Cu cevi: 20 m
Delovanje: hlajenje od -15C/+46°C; gretje od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-10°C/+24

npr. kot MITSUBISHI ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod: 

Tip: MUZ-HJ 25VA kos 1

2 MUZ-HJ 71VA  ZUNANJA ENOTA 

MITSUBISHI ELECTRIC 7,1 kW
Moč: hlajenje 7,1 kW ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
gretje 8,1 kW
Poraba el. energije: hlajenje 2,33 kW, gretje 2,44 kW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz): 230 - 1 - 50
Max. obratovalni tok: 0,5 A
Pretok zraka: 55 m3/min                                       
Šumnost dB(A): 55                                              
Dimenzije (V x Š x G): 880 x 840 x 330 (+30) mm
Teža: 65 kg
Energijski razred: A/A
Hladilno sredstvo: R410A
Max. dolžinska/višinska razlika Cu cevi: 30 m
Delovanje: hlajenje od -15C/+46°C; gretje od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-10°C/+24

npr. kot MITSUBISHI ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod: 

Tip: MUZ-HJ 71VA kos 1
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Plesna dvorana

2 HLAJENJE  - SPLIT SISTEM (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

3 MSZ-HJ25VA  NOTRANJA STENSKA ENOTA

MITSUBISHI ELECTRIC 2,5 kW
Moč: hlajenje 2,5 (0,9- 3,4) kW, gretje 2,4 kW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz)/A: 230 - 1 - 50/10
Pretok zraka: 3,5-4,1-5,6-7,2-9,1 m3/min
Šumnost min dB(A): 21-42
Dimenzije (V x Š x G): 299 × 798 × 195 mm
Teža: 10 kg
Energijski razred: A/A

dobavlja REAM d.o.o. ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod: 

Tip: MSZ-HJ 25VA kos 1

4 MSZ-HJ71VA  NOTRANJA STENSKA ENOTA

MITSUBISHI ELECTRIC 7,1 kW
Moč: hlajenje 7,1 (1,8 - 7,1) kW, gretje 8,1 kW
El. napajanje (Volt-Ph-Hz)/A: 230 - 1 - 50/10
Pretok zraka: 10,2-11,5-13,3-15,4-17,8 m3/min
Šumnost min dB(A): 37-45
Dimenzije (V x Š x G): 305 × 923 × 250 mm
Teža: 16 kg
Energijski razred: A/A

npr. kot MITSUBISHI ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod: 

Tip: MSZ-HJ 71VA kos 2
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Plesna dvorana

2 HLAJENJE  - SPLIT SISTEM (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

5 MONTAŽA KLIMATSKE NAPRAVE

montaža stropne , stenske in zunanje enote
-postavitev montažne plošče
-priklop na CU izolirane cevi
(brez izoliranih cevi: zajeto v posebni postavki za Cu 
cevi)
-enkrat preboj skozi lahko steno (s= do40cm) in sicer 
vrtanje izvrtine fi50mm
-dobava in povezava z električnim kablom ustreznega 
preseka med notranjo in zunanjo enoto do dolžine 5m
-priklop električnega dovodnega kabla na zunanjo enoto 
(električni kabel do enote dobavi in pripelje elektrikar)
-stenska konzola
-priklop na cev za odvod kondenzata 2× (notranja in 
zunanja enota)
-vakumiranje sistema
-polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
-zagon s preizkusnim delovanjem
-pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
-transportni stroški
-navodila v slovenskem jeziku

Opomba: Cena vsebuje montažo zunanje enote do 
višine 4m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.
Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se 
obračunajo po izvedbi!

kos 6

6 Dobava in montaža predizolirane bakrene cevi (debelina
izolacije 9 mm) za plin ali tekočino za povezavo split
sistema (notranje enote do razdelilnika). Visoko
kvalitetna bakrena cev z odličnimi mehanskimi
karakteristikami. Izolacija je visokofleksibilna, iz
polietilena (Tubolit) in z odporno belo, polietilensko-
kopolimerno oblogo.

Tubolit DuoSplit 6,35 mm m 14,0

Tubolit DuoSplit 9,52 mm m 36,0

Tubolit DuoSplit 15,88 mm m 23,0
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Plesna dvorana

2 HLAJENJE  - SPLIT SISTEM (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

7 Dobava in vgradnja podometnega sifona za odtok
kondenza proizvajalca LIV POSTOJNA koda: 5-150-130,
kateri se vgradi v zid v priloženo plastično ohišje s
pokrovom. S pomočjo kroglice v notranjosti se funkcija
sifonu ne spremeni tudi, ko se voda posuši. Sifonu je
priloženo plastično ohišje s pokrovom za vgradnjo v
steno in mora biti vgrajeno v pokončnem položaju. Pri
vzidavanju je potrebno uporabiti zaščitni kartonski
pokrov.

npr. kot LIV POSTOJNA ali enakovredno, tip:

Ponujeni proizvod: 

kos 3

8 PVC odtočna cev za odvod kondenza, skupaj z gumi
tesnili, zbiralnimi, fazonskimi kosi, koleni, odcepi,
čistilnimi in reducirnimi kosi.

PVC cev Ø32 m 20,0

9 Priključitev odvoda kondenza na meteorno kanalizacijo,
vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

kos 2

10 Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi in
notranjih enot sistemov klimatizacije. kpl 1

11 Izdelava PID projektne dokumentacije. kpl 1

12 Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.
(ocena 5%) kpl 1

2. HLAJENJE  SKUPAJ : €
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Plesna dvorana

3 PREZRAČEVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

1 Dobava, montaža in ožičenje kompaktne
rekuperatorske prezračevalne naprave za dovod in
odvod zraka v izoliranem ohišju:

za namestitev pod strop

z lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta
narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN
6022

visokopovršinski - rotacijski mejnalnik toplote z visokim
temperaturnim izkoristkom, odporen na manjše udarce
in kemikalije (detergenti)

dovodni in odvodni ventilator z zvezno regulacijo
pretoka

električni grelnik zraka 5,0kW z varnostni termostatom
in omejevalnikom temperature

dovod filter F7

odvod filter F5

by-pass vgrajen v napravo

mešanje svežega zraka z obtočnim zrakom

zapiralna loputa za dovedeni zrak

zapiralna loputa za odvedeni zrak

vrata s tečaji

gibljivi priključki

izkoristek prenosnika toplote je od 70 do 90%

max. dimenzije klimatske naprave: dolžina 1720 mm,
širina 1115mm, višina 540 mm

Ventilator dovod:

Qdov =1230m3/h

pext = 260Pa

Nazivna moč ventilatorja: 477 W

Ventilator odvod:

Qodv =260m3/h

pext = 1850 Pa

Nazivna moč ventilatorja: 477 W

Električna moč: 477W + 477W (5,0kW), 230V, 50Hz

masa: 180 kg

Regulacijski sistem pCO

Krmiljenje preko daljinskega upravljalnika

npr.kot SYSTEMAIR ali enakovredno,

Ponujeni proizvod/tip: 

Tip  TOPVEX FR03 kpl 1
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Plesna dvorana

3 PREZRAČEVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

2 Dobava in montaža dušilnikov zvoka, za montažo v 
prezračevalni kanal, kompletno z montažnim, 
pritrdilnim, in tesnilnim materialom.

npr. kot SYSTEMAIR  ali enakovredno, tip:  LCD
Ponujeni proizvod/tip: 

dimenzija: fi 315, L=900mm kos 2

3 Dobava in montaža aluminijaste rešetke za odvod in 
dovod zraka, za montažo v prezračevalni kanal, 
ustrezno pobarvana(RAL po izbiri arhitekta), 
kompletno z montažnim materialom.

npr. kot IMP KLIMA  ali enakovredno, tip:  AR
Ponujeni proizvod/tip: 

dovod - 1/G 525x125 kos 7

odvod - 1/F 525x125 kos 7

4 Dobava in montaža dušilne lopute, za montažo v
prezračevalni kanal, kompletno z montažnim
materialom.

npr. kot IMP KLIMA ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip: 

tip: DL-1/R velikosti Ø150 kos 2

5 Dobava in montaža kanala okroglega preseka SPIRO, 
namenjenega dovodu in odvodu zraka. Kanal se izdela 
iz pocinkane plocevine debeline  glede na dimenzije 
kanala po DIN 24190, z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi 
spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi, 
tesnilnim in pritrdilnim materialom.

npr. kot PICHLER & CO d.o.o ali enakovredno, 
velikosti:

Ponujeni proizvod/tip: 

Ф150 m 18,0

Ф200 m 11,0

Ф250 m 19,0

Ф300 m 8,0

Ф315 m 18,0
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Plesna dvorana

3 PREZRAČEVANJE (15 08 09) Enota Količina Cena Skupaj

6 Dobava in montaža izolacije za zajemne zračne kanale
- izvedena s toplotno in kondenčno odporno izolacijo,
s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz
sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko
gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - s
toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C,
primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s
koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m ≥
7000vključno z vsem potrebnim veznim in montažnim
materialom.  

npr. kot ARMACELL ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip: 

tip: AS 3 debelina b=19mm (dovod svežega zraka) m2 2,0

7 Dobava in montaža zaščitne rešetke na dovodnem-
odvodnih prezračevalnih kanalih, vključno s pritrdilnim
in tesnilnim materialom, velikosti:

npr. kot ENERGOPLUS  ali enakovredno

Ponujeni proizvod/tip: 

Tip IGC 315 kos 2

8 El. priključitev stikal  in uskladitev z el. instalacijo. kpl 1

9 Pripravljalna dela, zarisovanje, zagon prezračevalnih
naprav, preskus sistema z nastavitvijo količin zraka,
uravnoteženje sistemov prezračevanja, preizkusom
zračne tesnosti sistema ter izvedba meritev
prezračevanja z izdajo pisnega poročila ter zaključna
dela.

kpl 1

10 Izdelava PID projektne dokumentacije. kpl 1

11 Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni
stroški. (ocena 5%) kpl 1

3. PREZRAČEVANJE  SKUPAJ: €
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