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4.2.  KAZALO VSEBINE  

 

4.1. NASLOVNA STRAN  

4.2. KAZALO VSEBINE 

4.3. TEHNIČNO POROČILO 

4.4. POPIS DEL IN MATERIALA 

4.5. RISBE: 

 

 

 

 

 
1. ENOPOLNA SHEMA IN IZGLED RAZDELILNIKA TOPLOTNIH ČRPALK  

  R-TOPL.ČRP. 

2. GENERALNA SHEMA KABELSKEGA RAZVODA TOPLOTNIH ČRPALK 

3. IZGLED – MONTAŽA KRMILNIH OMARIC TOPLOTNIH ČRPALK 

4. TIPSKA SHEMA – POTENCIALNE IZENAČITVE 

5. ....................................... 

6. TLORIS OBJEKTA-KLET  (M 1:200) – ELEKTRO NAPAJANJE RAZDELILCA     

  R-TOPL.ČRP. 

7. SITUACIJA (M 1:100) -KABELSKI RAZVOD-TOPLOTNE ČRPALKE   

8. TLORIS KOTLOVNICE (M 1:50) – TEHNOLOŠKI RAZVOD-TOPLOTNE    

  ČRPALKE   
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4.3  TEHNIČNO POROČILO 
Pri izdelavi dokumentacije so upoštevane tehnične smernice in pravilniki: 
 -TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz 
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni 
list RS, št. 41/09 in 2/12); 

 
  

4.3.1 Elektroenergetsko napajanje objekta 

 
Elektroenergetsko napajanje ni predmet tega projekta. Načrte napajanja ( meritve na NN 

zbiralkah v TP in povečava priključne  moči) je izdelala firma ADESCO d.o.o..  

 

Razdelilec za toplotne črpalke imenovan R-TOPL.ČRP bo preko kabla FG160R16-4x120mm2, 

položen deloma po obst. in deloma novih kabelskih policah, priklopljen na varovalčni odcep 

1F2 (3x200A)  novega glavnega razdelilca RG 00. 

 

 

4.3.2 Notranji elektroenergetski razvod  
 

Elektro energetski razvod do predvidenih štirih toplotnih črpalk se izdela skladno z 

navodili dobavitelja opreme. 

Položijo se ustrezni napajalni kabli definirani s strani proizvajalca (tip in presek kabla ter 

varovanje kabla in opreme). Kabli se uvlečejo deloma v kabelsko kanalizacijo ( med 

kotlovnico v objektu in platojem za postavitev zunanjih enot T.Č.) ter deloma po kabelskih 

policah v kotlovnici. Uporabijo se kabli tipa NYY (zunanji razvod)  in NYM, FG70R 

(notranji razvod). Poleg napajanja zun. enot T.Č se izvede tudi napajanje notranjih 

krmilnih omaric posamezne enote ter kaskadno omarico. 
 

 

4.3.3 Komunikacijski razvod 
 

Izvede se tudi interna BUS povezava med krmilno-nadzornimi omaricami, zunanjimi 

enotami T.Č. ter kaskadno omarico z FTP kabli ter povezava posamezne krmilne omarice z 

obst. komunikacijskim vozliščem ( lociran v pritličju, v server sobi) z UTP cat5E kabli. 

 
 

4.3.4 Potencialne izenačitve in ozemljitve 

 

Izvedejo se potencialne izenačitve, kar pomeni, da se z P/F-6mm2 (ru-ze) žico povežejo vsi 

kovinski elementi z zbiralko za izenačevanje potenciala. 
Za ozemljite zunanjih enot toplotnih črpalk montiranih na betonskem platoju se izvede 

obročasta ozemljitev z valjancem FeZn 25x4mm, položenim 1,5 m od platoja, v globini 0,7m 

in izvodi za ozemljitev toplotnih črpalk. Prav tako se valjanec položi po trasi kabelske 

kanalizacije ter se ga poveže z ostalimi bližnjimi obst. ozemljili objekta DSU. 
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Tehnični izračuni 
 

ENERGETSKA BILANCA  

DIMENZIONIRANJE VODOV  

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI IN DELOVANJA ZAŠČITE 

             

  SISTEM ZAŠČITE: TN-S, TN-C, TT 

 

L E G E N D A 

 

IB — Bremenski tok 

 — IB = Pi / (U x cos Fi)                za enofazni sistem 

 — IB = Max (IL1, IL2, IL3)              za trifazni sistem 

In — Nazivni tok zaščitne naprave 

Pi — Instalirana moč 

Fsoc — Faktor sočasnosti 

Fobr — Faktor obremenitve 

Fizk — Faktor izkoristka eta 

Izag/Inaz — Razmerje zagonski/nazivni tok motorja 

Pk — Konična moč        Pk = Pi x Fsoc x Fobr x Izag/Inaz / Fizk 

Ikon — Konični tok je enak IB, ki pa je v trifaznem sistemu največji fazni bremenski 

tok 

–Iz — Trajni dovoljeni (zdržni) tok 

I2 — Tok delovanja zaščitne naprave 

T — Tip instalacije (A ... Q) 

N — Način polaganja (0 ... 39) 

V — Število vzporednih vodnikov 

Ia — Odklopilni tok zaščitne naprave 

Ik1=Imin — Enopolni (minimalni) tok okvarne zanke 

Ik3=Imax — Tripolni (maksimalni) tok okvarne zanke 

U0 — Nazivna fazna napetost 

I1 — Nazivna izklopna zmogljivost 

Ti — Izklopilni čas zaščitne naprave (IEC Draft 64 193/189, IEC 364-4-41) 

Ti = 5,0s — za eksplozijsko neogrožene prostore    fiksno priključeni porabniki 

Ti = 0,4s — za eksplozijsko neogrožene prostore   vtičnice prenosni porabniki) za 1P 

Ti = 0,2s — za eksplozijsko neogrožene prostore  vtičnice (prenosni porabniki) za 3P 

Ti = 0,1s — za eksplozijsko ogrožene prostore 

Z — Direktna impedanca okvarne zanke 

Zo — Ničelna impedanca okvarne zanke 

Zs — Impedanca okvarne zanke pri Ik1 

Za — Impedanca okvarne zanke pri izklopilnem toku Ia 

lambda — Specifična prevodnost vodnikove kovine v Sm/mm2 

dUd — Dovoljeni padec napetosti 

dUi — Izračunani padec napetosti 
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Za vsako breme oz. razdelilec določimo inštalirano moč Pi, ki predstavlja največjo možno 

delovno moč, ki se lahko pojavi na določenem tokokrogu. Ker je moč Pi vektorska veličina oz. 

kazalec, ima poleg velikosti realnega dela oz. delovne moči nujno podan še t.i. faktor 

delavnosti cos. Iz vseh teh podatkov lahko določimo jalovo Pj ter tudi navidezno moč S, ki je 

odločilna pri dimenzioniranju vodov. 

 

Moč Pi je algebraična vsota in predstavlja neko maksimalno moč, ki pa je nerealna in 

praktično nikoli ne more nastopiti v sistemu. V praksi se izkaže, ker niso nikoli vsa bremena 

vključena sočasno, da je realna moč nekega sistema enaka: 

  IK PgP =  

PK je konična moč, le-ta je tista, ki se v nekem tokokrogu oz. veji inštalacije lahko realno 

pojavi. 

g je iskustveni faktor in ni predpisan po nobenih standardih oz. normah, saj je odvisen 

predvsem od karakterističnih lastnosti bremen. Po IEC je zgolj priporočen. 

Faktor g setavljajo sledeči faktorji: 

  IZK

ZAG

N

OBRSOC F
I

I
FFg =  kjer pomenijo: 

  FSOC faktor sočasnosti   IN nazivni tok bremena 

  FOBR faktor obremenitve   IZAG zagonski tok bremena 

  FIZK faktor izkoristka 

 

V rezultatih izračunov je prikazan razpored energetske potrošnje porabnikov po posameznih 

napravah oz. stikalnih blokih. Za vsako fazo je v vsaki točki inštalacije izračunan bremenski 

tok IB , ki je ravno tako vektor. Podana je njegova delovna komponenta ter faktor cos. 

  
cos3 

=
N

K
B

U

P
I  za trifazni sistem, kjer pomenijo: 

  IB bremenski tok   UN nazivna napetost 

 

 

 

2.1.DIMENZIONIRANJE VODA GLEDE NA PREOBREMENITEV 

     (SIST HD 60364-4-43, SIST HD 60364-5-52) 

 

Izpolniti je potrebno dva pogoja: 

 1.) ZNB III     kjer pomenijo: 

  IB bremenski tok   IN nazivni tok varovalne naprave 

  IZ zdržni tok voda 

Zdržni tok IZ je izračunan glede na tabele v standardih (SIST HD 60364-5-52, ki je delno 

povzet po IEC 364-5-523, DIN VDE 0298/4) in korekcijska faktorja fT zaradi temperature 

okolice in fS zaradi skupinskega polaganja vodov. 

  STZ ffII = 0   kjer pomenijo: 

  I0 trajno dovoljeni tok vodnika oz. kabla brez korekcijskih faktorjev 

(samostojno polaganje in temperatura okolice 25oC) 

 

2.) ZII  45,12  

  I2 = k IN  kjer pomenijo: 

  I2 tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave 

  k faktor, ki je odvisen od tipa varovalnega elementa 

Po standardu znaša faktor k: 

  - za taljive varovalne elemente: 1,6 – 2,1 

  - za inštalacijske odklopnike:  1,45 
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2.2.ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM  

   (SIST HD 60364-4-41, IEC 364-4-41, DIN VDE 0100/410) 

 

Poleg zaščite pred neposrednim dotikom mora biti skladno s pogoji omrežja (določeno v 

Soglasju za priključitev odgovornega distribucijskega podjetja) izvedena zaščita pred 

posrednim dotikom z avtomatičnim izklopom napajanja v predpisanem času ti.  

  ti znaša za: - fiksno priključena bremena 5s 

    - prenosna bremena 0,4s, oboje velja za UN = 400/230V 

 

Sistemi TN (TN-S, TN-C, TN-C-S) 

Za te sisteme velja, da je okvarni tokokrog pri spoju faznega in zaščitnega vodnika z 

zanemarljivo impedanco sestavljen iz impedance vira, vodnika pod napetostjo do mesta 

okvare in zaščitnega vodnika od mesta okvare do vira. Zagotoviti je potrebno, da se pri 

pojavu napake varovalna naprava samodejno izključi v predpisanem času ti . Če je 

izpolnjen naslednji pogoj, bo čas izklopa manjši ali enak ti . 

  
0UIZ AS    kjer pomenijo: 

  ZS impedanca okvarne zanke (vir, fazni vod do mesta  

napake, zaščitni vod do vira) 

  IA tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave v času, ki je predpisan  

  U0 nazivna fazna napetost 

Za izklopilni tok IA zaščitne naprave za samodejni odklop napajanja mora veljati: 

  1KA II    kjer je IK1 enopolni, minimalni  

kratkostični tok okvarne zanke 

Minimalni kratkostični tok okvarne zanke torej določa ali bo varovalni element izključil 

tokokrog v času, ki je predpisan. Izračunamo ga po enačbi: 

  
1

1
3 K

N
K

Z

Uc
I




=   kjer pomenijo: 

  UN nazivna napetost omrežja 

  ZK1 kratkostična impedanca enofaznega okvarnega KS tokokroga 

  c-faktor rezerve, 0,8 za eksplozijsko ogrožen, 0,95 za neogrožen prostor. 

 

Sistem TT 

Za ta sistem velja, da se na izpostavljenih prevodnih delih oz. na zaščitnem ozemljilu ne 

sme pojaviti višja napetost kot 50 V. Temu je tako, če je izpolnjen pogoj: 

  VIR AA 50   kjer pomenijo: 

  RA vsota upornosti ozemljil izpostavljenih prevodnih delov in 

pripadajočega zaščitnega vodnika 

  IA tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave; če je uporabljena  

diferenčna tokovna zaščita je tok IA enak njenemu nazivnemu  

diferenčnemu toku IN 
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2.3.ZAŠČITA PRED KRATKOSTIČNIM OKVARNIM TOKOM 

         (SIST HD 60364-4-43, IEC 364-43-473, DIN VDE 0100/430) 

 

Zaradi dimenzioniranja kratkostične trdnosti opreme je potrebno izračunati kolikšen je 

lahko največji tok, ki se lahko pojavi v nekem tokokrogu. Takšen tok se pojavi v primeru 

trifaznega kratkega stika. Poleg dimenzioniranja opreme je ta tok relevanten tudi za 

določanje minimalnega preseka vodnikov, da se le-ti ne segrejejo nad dopustno vrednost, 

ki je določena glede na vrsto uporabljene izolacije. 

 

Tok trifaznega kratkega stika izračunamo po obrazcu: 

  
3

3
3

1,1

K

N
K

Z

U
I




=   kjer pomenijo: 

  UN nazivna napetost omrežja 

  ZK3 kratkostična impedanca trifaznega okvarnega KS tokokroga 

Minimalni presek vodnika, da se le-ta tekom trajanja kratkega stika ne pregreje znaša: 

  iKMIN tI
k

S = 3

1
  kjer pomenijo: 

  k snovna konstanta, ki znaša za baker in PVC izolacijo 115 

Če za vodnik velja S > SMIN izbrani vodnik ustreza kratkostičnim razmeram. 

 

2.4.IZRAČUN PADCA NAPETOSTI 

 

Glede na obremenitev in dolžino tokokrogov je potrebno izračunati padce napetosti v 

posameznih priključnih točkah, katerih vsota od vira napajanja v objektu do priključnega 

mesta bremena ne sme biti višja od: 

- če je transformatorska postaja izven objekta: 

 - 3% za razsvetljavne in 

 - 5% za ostale tokokroge 

- če je transformatorska postaja v objektu: 

 - 5% za razsvetljavne in 

 - 8% za ostale tokokroge. 

 

Padec napetosti za enofazni tokokrog se izračuna po sledeči enačbi: 

  
2

2100

NUS

lP
U




=


 

Za trifazni tokokrog pa: 

  
2

100

NUS

lP
U




=


  kjer pomenijo: 

  UN nazivna napetost omrežja  S prerez vodnika 

   specifična prevodnost vodnika l dolžina tokokroga 

  P konična moč tokokroga 

Za ustrezno dimenzioniran tokokrog mora veljati: 

  UD < U  kjer pomenijo: 

  UD dovoljeni padec napetosti 

Dovoljene vrednosti padcev so komulativnega značaja in veljajo za skupni padec napetosti 

na mestu priključitve bremena. Glede na konfiguracijo napeljave lahko velikost padcev 

poljubno razdelimo po posameznih odsekih, da le skupni padec ne presega dopustne 

vrednosti.  

dUd > dUi 
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2.5. REZULATI IZRAČUNOV 

 

 

Način določitve konične moči objekta 

 

V  enopolnih shemah so točno odrejene moči posameznih  tokokrogov razsvetljave  in 

ostalih potrošnikov.  Konične  moči  posameznih razdelilcev so odrejene tako, da so 

upoštevane moči  posameznih  tokokrogov  razsvetljave 80%, vtičnic 10% in ostalih 

porabnikov glede na pogostnost njihovega obratovanja od 10 do 80%. 

 

RAZDELILEC Pinst (kW) Pkon (kW) 

R-TOPL.ČRP. 121,6 97,28 

SKUPAJ   

 

                  Pk                                     97280 

Ik =  -----------------------  =  -------------------------  =     148 A 

          U x 1,73 x cof fi             400 x 1,73 x 0,95          ====== 

 

kar je obenem tudi konični tok v napajalnem kablu ob  pričakovanem cos fi = 0,95 

 

 

 

1. pogoj: 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒛 → 148 𝑨 < 200 𝑨 < 308 𝑨 
 
2. pogoj: 

ZII  45,12  → 320 𝑨 < 446,6 𝑨 

 
𝑰𝟐 < 𝟏,𝟒𝟓 ∙ 𝑰𝒛 =  1,45  .  308 = 446,6 𝑨 
 
𝑰2 = k ∙ 𝑰n = 𝟏,6  .  200 A =  320 𝑨  

 

 

Napajalni kabel FG160R16 -4x120mm2  (Iz= 308A –E polaganje kabla) in varovalke NV-

3x200A ustrezajo potrebam! 

 


