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Na podlagi 7. člena SISTEMSKIH OBRATOVALNIH NAVODIL ZA DISTRIBUCIJSKO 
OMREŽJE ZA OSKRBO S TOPLOTO ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE 
KOČEVJE, direktor Javnega komunalnega podjetja KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o., kot 
izvajalec izbirne gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem 
območju občine Kočevje, izdaja: 
 
 
 
PRAVILNIK O TEHNIČNIH POGOJIH ZA GRADITEV, OBRATOVANJE IN 
VZDRŽEVANJE NAPRAV DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI KOČEVJE. 
 
 

2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV, UPORABLJENIH V NAVODILIH 
TOPLOTNA POSTAJA  sklop naprav, ki vročevodno omrežje povezuje z internimi 

toplotnimi napravami odjemalcev 
DIREKTNA TOPLOTNA 
POSTAJA 

 toplotna postaja, pri kateri javno vročevodno omrežje ni 
fizično ločeno   od   internih   toplotnih   naprav   odjemalca   
(ogrevna   voda   izvročevodnega   omrežja   je   prisotna   v   
internih   toplotnih   napravahodjemalca) 

INDIREKTNA TOPLOTNA 
POSTAJA 

 toplotna postaja, pri kateri so javno vročevodno omrežje in 
interne toplotne naprave odjemalca fizično ločene s 
prenosnikom toplote 

PRIKLJUČNA POSTAJA  del toplotne postaje, ki definira odjemno mesto; določa jo 
količinska regulacija oz. omejitev nazivnega pretoka 
ogrevnega medija (vroče vode) 

HIŠNA POSTAJA  del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne 
postaje na interne toplotne naprave odjemalca 

  (Pojme pojasnjujejo sheme v prilogah 3 in 4.) 
INSTALIRANA TOPLOTNA MOČ  toplotna moč stavbe, dobljena kot vsota nazivnih moči 

vgrajenih internih toplotnih naprav 
PRIKLJUČNA MOČ  instalirana moč, korigirana po določilih dobavitelja toplote 
GLAVNI VROČEVOD  vročevod, ki z ogrevno vodo oskrbuje več kot eno stavbo 
PRIKLJUČNI VROČEVOD  odsek vročevodnega omrežja od glavnega vročevoda do 

toplotne postaje v stavbi 
PRIMARNA STRAN TOPLOTNE 
POSTAJE 

 del toplotne postaje v stiku z vročo ogrevno vodo iz javnega 
vročevodnega omrežja 

SEKUNDARNA STRAN 
TOPLOTNE POSTAJE 

 del toplotne postaje v stiku z ogrevno vodo internih toplotnih 
naprav odjemalca 

INTERNE TOPLOTNE NAPRAVE  instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere 
v stavbi (ogrevanje, prezračevanje in  klimatizacija, vodovod, 
tehnološke instalacije…) 
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3. SPLOŠNO 

3.1. Področje veljavnosti 
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega 
ogrevanja v OBČINI KOČEVJE. 
 
Tehnični pogoji za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev 
stavb na vročevodni sistem (v nadaljevanju Tehnični pogoji) veljajo za priključitev in obratovanje 
internih toplotnih naprav (v nadaljevanju toplotnih naprav) odjemalcev, ki se priključujejo ali so 
že priključeni na vročevodno omrežje Komunale Kočevje, d.o.o. (v nadaljevanju dobavitelj). 
 
Tehnični  pogoji  so sestavni del pogodbenega odnosa med odjemalcem in dobaviteljem. 
 
Oskrba s toploto, pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca toplote so urejene 
v Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz vročevodnega omrežja Komunale Kočevje, d.o.o. (v 
nadaljevanju Pogoji). 
 
 
Ti Tehnični  pogoji  stopajo v veljavo z  11. 4. 2008.  
 
Vse toplotne naprave, ki so bile priključene v skladu s predhodnimi tehničnimi smernicami, še dalje 
obratujejo v soglasju z dobaviteljem. Pri popravilih in predelavah je potrebno upoštevati zahteve 
iz aktualne izdaje tehničnih navodil. 
 
Dobavitelj lahko zagotavlja nemoteno obratovanje toplotnih naprav odjemalca, če so izdelane in 
obratujejo v skladu s temi Tehničnimi pogoji.. Dobavitelj lahko odjemalcu ustavi dobavo toplote do 
odprave napak, če toplotne naprave odjemalca ne izpolnjujejo pogojev Tehničnih pogojev in niso 
varne za obratovanje. Napak in težav pri obratovanju toplotnih naprav odjemalca ni možno odpraviti s 
priklopom na vročevodno omrežje. 
 
Nejasnosti glede uporabe Tehničnih pogojev, ki bi se pojavile pred pričetkom projektiranja in 
pred izvedbo toplotnih naprav, je potrebno rešiti skupaj z dobaviteljem. 
 
Tehnika daljinskega ogrevanja se nenehno razvija, prilagaja razvoju in vedno ostrejšim 
energetskim razmeram ter konkurenčnim virom energije. Dobavitelj si zato pridržuje pravico do 
spremembe nekaterih tehničnih rešitev, če se bo izkazalo, da so objektivno boljše. 
 
Investitor oz. projektant, ki nastopa v njegovem imenu, si mora pred začetkom projektiranja od 
dobavitelja pridobiti projektne pogoje, s katerimi bodo določene morebitne posebne zahteve glede 
gradnje in priključitve stavbe na vročevodno omrežje in glede internih toplotnih naprav. 

3.2  Projektna dokumentacija 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana po veljavnih predpisih. 
Dobavitelju je potrebno dostaviti povzetke toplotnih izračunov stavbe, zbrane v naslednjih 
obrazcih: 
izkaz toplotnih karakteristik stavbe (v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti 
rabi energije v stavbah) 
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe (v skladu s Pravilnikom o prezračevanju 
in klimatizaciji stavb). 
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3.2.1 Načrt centralnega ogrevanja 
Načrt centralnega ogrevanja za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo, 
skupno instalirano toplotno moč in instalirano toplotno moč, ločeno po posameznih ogrevalnih 
sistemih, v W; 
osnovne podatke za izračun toplotnih izgub po SIST EN 12831-2004 ali DIN 4701 z 
upoštevanjem računske zunanje temperatura tz = -16 °C. V primeru, da je v obdelavi del stavbe z 
obstoječim ogrevalnim sistemom (dodatna priključitev, vzdrževanje), je treba upoštevati enake 
parametre kot pri obravnavi obstoječe instalacije; 
metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (toplotnih izgub, temperatur dovoda in povratka, 
pretoka ogrevne vode v m3/h, tlačnih padcev, ureguliranja cevne mreže, sistema varovanja pri 
zaprtih ali odprtih sistemih ipd.); 
sestav toplote, ki je osnova za določitev priključne moči, naj vsebuje najmanj naslednje podatke: 
oznako prostora, 
notranjo temperatura, 
normne toplotne izgube, 
vgrajena ogrevala, 
instalirano moč vgrajenih ogreval; 
popis materiala in del, 
risbe: 
situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na osnovi 
katastra JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. v merilu 1:500, 
funkcionalno shemo ogrevalnih sistemov in naprav s tehničnimi podatki, 
vse tlorise v merilu  1:50 ali izjemoma 1:100 z vrisanim razporedom sistemov in naprav s 
tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami ter povezavami na obstoječe naprave, 
sheme dvižnih vodov z vrisanim sistemom varovanja in odzračevanja naprav. 

3.2.2 Načrt prezračevanja in klimatizacije 
Načrt prezračevanja in klimatizacije za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo, 
skupno instalirano toplotno moč in instalirano toplotno moč, ločeno po posameznih sistemih, v 
W; 
pregled maksimalnih    pretokov ogrevne vode s pregledom dovodnih in povratnih temperatur 
grelnikov zraka. Pri dimenzioniranju grelnikov prezračevalnih in klimatizacijskih naprav je treba 
upoštevati naprave za izkoriščanja toplote odpadnega zraka, potrebno toploto za vlaženje zraka in 
temperaturni diagram ogrevne vode dobavitelja; 
metode  tehničnih   izračunov  in   njihove   rezultate  (toplotnih   izgub,   prezračevanja   in   
klimatizacije  s pripadajočimi h - x diagrami, temperatur dovoda in povratka, pretoka ogrevne 
vode v m3/h, naprav za izkoriščanje toplote odpadnega zraka, tlačnih padcev, ureguliranja cevne 
mreže ipd.); 
popis materiala in del, 
risbe: 
situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na osnovi 
katastra JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. v merilu 1:500, 
funkcionalno shemo prezračevalnih oziroma klimatizacijskih sistemov in naprav s   tehničnimi 
podatki, 
vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z vrisanim razporedom sistemov in naprav s 
tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami ter povezavami na obstoječe naprave. 
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3.2.3 Načrt vodovodne napeljave 
Načrt vodovodne napeljave za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo, 
seznam vseh odjemalcev oziroma iztočnih mest, ki   so   priključeni   na centralno pripravo 
sanitarne tople vode, ločeno glede na namen uporabe; 
metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (porabe vode, ločeno po tlačnih conah,    
temperatur sanitarne tople vode, cirkulacije, tlačnih padcev, ureguliranja cevne mreže ipd.); 
popis materiala in del, 
risbe: 
situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na osnovi 
katastra JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. v merilu 1:500, 
funkcionalno shemo vodovodnih sistemov in naprav s tehničnimi podatki, 
vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z  vrisanim razporedom sistemov in naprav s 
tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami ter povezavami na obstoječe naprave, 
sheme dvižnih vodov. 

3.2.4 Projekt toplotne postaje 
Projekt toplotne postaje mora vsebovati načrt strojnih in elektroinstalacij. 

3.2.4.1 Načrt strojnih instalacij 
Načrt strojnih instalacij za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo z opisanim režimom obratovanja, skupno instalirano toplotno moč in 
instalirano toplotno moč, ločeno po posameznih hišnih postajah v W z navedbo pretočnih količin 
v m3/h; 
metode tehničnih  izračunov in  njihove rezultate (elementov toplotne postaje, temperatur dovoda  
in povratka, tlačnih padcev toplotne postaje, centralne priprave sanitarne tople vode, sistema 
varovanja pri zaprtih ali odprtih sistemih ipd.); 
popis materiala in del, 
risbe: 
situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na osnovi 
katastra JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. v merilu 1:500 in vrisano lokacijo toplotne 
postaje 
funkcionalno shemo toplotne postaje s tehničnimi podatki in temperaturnimi diagrami, 
vse tlorise v merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z   vrisanim razporedom elementov toplotne postaje 
s tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi povezavami, 
detajle. 

3.2.4.2 Načrt elektroinstalacij 
Načrt elektroinstalacij za pridobitev soglasja k priključitvi mora vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo, 
metode tehničnih izračunov in njihove rezultate, 
popis materiala in del, 
risbe: 
vse  tlorise  v   merilu 1:50 ali izjemoma 1:100 z  vrisanim razporedom elementov toplotne 
postaje s tehničnimi podatki in njihovimi medsebojnimi električnimi povezavami, 
vezalne sheme. 
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3.2.4.3 Dokumentacija za toplotne postaje moči do 100 kW 
Za tipske toplotne postaje toplotne za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode na preklop moči 
do 100 kW za izdajo soglasja k priključitvi načrt toplotne postaje ni potreben. Zadošča shema 
toplotne postaje s seznamom vgrajene opreme in kontrolo ustreznosti glede na potrebe 
konkretnega objekta. 

3.2.5 Načrt vročevodnega omrežja 
Strojni in gradbeni del načrta za pridobitev soglasja k priključitvi morata vsebovati: 
projektno nalogo, 
tehnično poročilo, 
metode tehničnih izračunov in njihove rezultate (hidravlični in trdnostni izračun omrežja ali 
navedbo načina kontrole trdnosti), 
popis materiala in del, 
risbe: 
situacijski prikaz lege stavbe v prostoru vključno z vrisanim vročevodnim omrežjem na osnovi 
katastra JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. v merilu 1:500, z vrisanimi ostalimi komunalnimi 
vodi in karakterističnimi točkami trase, 
vzdolžni profil trase, 
razpored elementov posameznih odsekov, 
detajle odcepnih, priključnih mest in križanj, detajle odzračevanja, izpustov, podpornih 
elementov, priključkov na toplotne postaje, detajl vgradnje predizoliranih cevovodov v jarek 
ipd., 
načrt sistema za nadzor vlažnosti izolacije vročevoda, če ga zahtevajo projektni pogoji 
dobavitelja toplote, 
ostale gradbene detajle. 
Za tehnične izračune iz predhodnih točk je potrebno navesti le metode njihovega izračuna in 
rezultate izračunov. Tehnične izračune hrani projektant in jih mora na zahtevo dobavitelja 
dostaviti v pregled. 

3.3 Gradnja vročevodnega omrežja in toplotnih postaj 
Gradnjo vročevodnega omrežja in toplotnih postaj lahko izvaja samo strokovno usposobljen 
izvajalec. Pri delu mora upoštevati veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in urejanja 
prostora ter naselij. 
Najmanj 14 dni pred začetkom del morata investitor ali izvajalec pri dobavitelju naročiti nadzor 
nad gradnjo. 
Dobavitelj med gradnjo nadzoruje izpolnjevanje veljavnih predpisov, standardov in drugih 
zahtev ali pogojev, ki so opredeljeni v teh Tehničnih pogojih. 

 4. DOLOČITEV PRIKLJUČNE MOČI TOPLOTNIH NAPRAV 
 
Zaradi izenačevanja pogojev med obstoječimi in novimi odjemalci upošteva dobavitelj 
priključno moč, določeno na podlagi: 
izračuna toplotnih izgub v skladu s SIST EN 12831-2004 oz. DIN 4701/83 pri računski zunanji 
temperaturi -16 °C z ustrezno korekcijo instalirane moči na zunanjo temperaturo -18 °C, 
10 % dodatka na instalirano toplotno moč ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih 
sistemov zaradi toplotnih izgub razvodnega omrežja. 
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4.1  Priključna moč centralnega ogrevanja stavb 
 
Izračun toplotnih izgub, ki je osnova za dimenzioniranje ogreval in določitev priključne moči, 
mora biti opravljen v skladu s SIST EN 12831-2004 oz. z DIN 4701/83 oziroma v skladu z 
veljavnimi predpisi in standardi za dnevno neprekinjeno obratovanje. Posebni dodatki, določeni v 
starejših izdajah DIN 4701, pri izračunu toplotnih izgub niso dovoljeni. 
 
Za dodatne priključitve ali delne predelave obstoječih stavb je potrebno izračun toplotnih izgub, 
dimenzioniranje toplotnih naprav in določitev priključne moči izvesti pod enakimi pogoji kot v 
osnovnem projektu. 
 
Za obstoječe stavbe z že izvedenimi toplotnimi napravami, ki se priključujejo na vročevodno 
omrežje, se priključna moč določi iz toplotne moči vgrajenih toplotnih naprav. Za izdajo soglasja 
k priključitvi mora investitor priložiti dokumentaciji projekte za izvedbo ali projekte izvedenih 
del toplotnih naprav. 
Če so bile toplotne izgube za obstoječo stavbo izračunane z dodatkom za prekinjeno ogrevanje, 
kar je razvidno iz priloženega obstoječega izračuna, se novo priključno moč določi računsko na 
podlagi novega izračuna toplotnih izgub z upoštevanjem neprekinjenega ogrevanja. Glede na 
novo vrednost toplotnih izgub se določi znižanje temperature dovoda in povratka ogrevne vode 
toplotnih naprav, vendar največ do temperaturnega režima, ki omogoča pokrivanje toplotnih 
izgub v vseh prostorih. Toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij morajo ustrezati dejanski 
gradbeni izvedbi. 
Pri prostorih z naravnim in mehanskim prezračevanjem velja izračun toplotnih izgub v skladu z 
DIN 4701/83. Pri notranje ležečih prezračevanih sanitarnih in ostalih prostorih brez oken je pri 
izračunu toplotnih izgub potrebno upoštevati predpisano izmenjavo zraka. 

4.2  Priključna moč prezračevalnih in klimatizacijskih naprav 
Pri določitvi priključne moči prezračevalnih in klimatizacijskih naprav v skladu z DIN 1946 je 
treba upoštevati potrebno toploto za segretje svežega zraka na ustrezno vpihovalno temperaturo 
dovodnega zraka. Pri dimenzioniranju grelnikov prezračevalnih in klimatizacijskih naprav je 
treba upoštevati naprave za izkoriščanje toplote odpadnega zraka, potrebno toploto za vlaženje 
zraka in temperaturni režim ogrevne vode dobavitelja. 
Če je s projektom določeno, da dogrelniki služijo le za izvedbo klimatizacijskega procesa v času 
izven ogrevalne sezone, se njihova priključna moč ne upošteva pri določitvi priključne moči 
stavbe. 
V toplotni bilanci je treba ločeno prikazati delež moči grelnika prezračevalne ali klimatizacijske 
naprave, ki je namenjen za pokrivanje transmisijskih izgub stavbe. 

4.3  Priključna moč za pripravo sanitarne tople vode 
Poraba sanitarne tople vode se določa po veljavnih standardih in normativih. Pri tem je treba 
določiti priključno moč glede na režim obratovanja in faktor istočasnosti. Pri predelavah 
toplotnih postaj za pripravo sanitarne tople vode obstoječih objektov priporočamo, da se 
predhodno izvede kontrolne meritve porabe sanitarne tople vode in se nov sistem projektira na 
osnovi dobljenih izmerjenih vrednosti. 
Pri stanovanjskih stavbah se priključna moč določi le po številu glavnih porabnikov (kadi, prhe) 
v skladu z DIN 4708. 
Režim obratovanja za določitev priključne moči naj bo za stanovanjske stavbe dveurna poraba in 
štiriurno segrevanje. 
Pri stavbah, kjer je poraba sanitarne tople vode posebno velika (akumulacija večja od 3000 l ali 
priključna moč večja od 100 kW), mora biti sistem za pripravo sanitarne tople vode izveden tako, 
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da je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C sanitarna topla voda polovično segreta z vodo 
povratka ogrevalnih sistemov. 

4.4 Priključna moč za posebne (tehnološke) namene 
Priključno moč za posebne (tehnološke) namene je treba prikazati posebej. O možnem režimu 
obratovanja in priključni moči se je potrebno posebej dogovoriti z dobaviteljem. 

4.5  Sprememba priključne moči 
Sprememba priključne moči je dovoljena s Splošnimi pogoji. Odjemalec obvesti dobavitelja o 
spremembi priključne moči zaradi: 
spremembe toplotne zaščite stavbe, 
spremembe namembnosti in uporabe stavbe ali dela stavbe, 
spremembe namembnosti in uporabe toplotnih naprav, 
razširitve toplotnih naprav, 
modernizacije toplotnih naprav, ki ima za posledico varčnejšo rabo toplote, 
ukinitve ali delne ukinitve toplotnih naprav, 
računskih pomot pri ugotavljanju priključnih moči ali razlik med izračuni v posameznih fazah 
izgradnje. 
 
Ugotovljene spremembe vplivajo na: 
pogodbeno priključno moč, 
maksimalni pretok, 
natančnost merjenja in reguliranja dobave toplote. 
Pred predvidenim zmanjšanjem ali povečanjem priključne moči mora odjemalec naročiti 
dobavitelju ali drugemu projektantu preverjanje ustreznosti elementov toplotne postaje in 
priključnega vročevoda. Za povečanje ali zmanjšanje priključne moči je potrebno izdelati 
ustrezen projekt predelave internih toplotnih naprav in toplotne postaje ter ga predložiti 
dobavitelju v soglasje. Če je potrebno na toplotni postaji odjemalca zaradi spremembe priključne 
moči zamenjati merilne, regulacijske ali druge naprave, poravna stroške nabave in zamenjave 
odjemalec. 
 
Sprememba priključne moči je možna tudi med ogrevalno sezono. 
Pri spremembi priključne moči je treba upoštevati sledeče: 
priključne moči nikakor ni mogoče znižati pod vrednost toplotnih izgub stavbe, 
spremembo priključne moči prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov v stavbah, kjer se 
namembnost ne spreminja, je možno izvesti po pridobitvi novega uporabnega dovoljenja. 
 
Zmanjšanje priključne moči je možno doseči z znižanjem temperaturnega režima ogrevne vode 
toplotnih naprav enakomerno v celotni stavbi (zaključeni celoti glede na toplotno postajo) brez 
fizičnih posegov v interne toplotne naprave odjemalca. Če se temperaturni režim ogrevne vode 
zniža, mora biti priložen ustrezen izračun toplotnih moči pri novem temperaturnem režimu. 
Ustreznost znižanega temperaturnega režima mora biti dokazana z novim izračunom toplotnih 
izgub stavbe. 
 
Vse izračune morajo izdelati za to strokovno usposobljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za 
projektanta, določene v veljavnem Zakonu o graditvi objektov. 
 
Če pa se toplotne naprave spremenijo le delno, je treba te naprave pred uveljavitvijo spremembe 
priključne moči fizično prilagoditi spremenjenim razmeram (fizično odklopiti posamezne 
obstoječe naprave ali jih zamenjati z ustreznimi novimi). 
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Odjemalec mora dobavitelju omogočiti občasni nadzor nad spremenjenim stanjem na kraju 
samem brez poprejšnjih obvestil. Dobavitelj in odjemalec potrdita spremembo odjemalčevih 
toplotnih naprav in spremembo priključne moči z zapisnikom, izdelanim na osnovi izdanega 
soglasja in izvedene spremembe. 

5 VROČEVODNO OMREŽJE 

5.1 Splošno 
Vročevodno omrežje dobavitelja dobavlja odjemalcu toploto v ogrevalni sezoni, neprekinjeno 24 
ur na dan. Dobavitelj zagotavlja odjemalcu na odjemnem mestu potrebno količino ogrevne vode 
oziroma toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je 
dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote. Redne in izredne ustavitve vročevodnega omrežja oz. 
dobave toplote so navedene v Pogojih. 

5.1.1 Trasiranje vročevoda 
Vročevode v javnih in zasebnih zemljiščih je treba trasirati po zakonskih zahtevah in zahtevah 
glede lokacije in odmikov po določilih tega pravilnika. 
 
Kjer je to možno, naj se v urbanih naseljih glavni vročevodi položijo v javna zemljišča, in sicer v 
pločnike ali čim bliže robovom cestišča. 
 
Pred gradnjo vročevoda je treba z lastnikom zemljišča skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti 
gradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vročevoda za vsakokratnega lastnika ali upravljalca 
vročevodnega omrežja. 
V pogodbi je treba opredeliti potrebne varnostne ukrepe za varno obratovanje vročevodov ter 
omogočiti upravljavcu omrežja dostop do zemljišča za obratovalne in vzdrževalne namene. 
Pogodba mora zagotavljati, da na varnostnem pasu zemljišča ob vročevodu ne bo drugih 
posegov, ki bi lahko ogrožali vročevod. 
V primeru, da predvidena dela v bližini vročevoda predstavljajo nevarnost za vročevod, ima 
upravljavec omrežja pravico zahtevati ustrezne spremembe načina izvajanja ali zaustavitev del v 
primeru, ko dela že potekajo. 
 
Če se vročevodi položijo nad zemljo, jih je treba razpoznavno namestiti in primerno zavarovati 
pred zunanjimi vplivi (kot npr. vremenskimi vplivi, UV sevanjem, toplotnimi raztezki, 
obremenitvami, poškodbami idr.). Način zavarovanja določi projektant v soglasju z 
dobaviteljem. 
 
V zaščitnem območju podzemnih in vidno vodenih cevovodov niso dovoljeni nadgradnja, 
zazidava in sajenje dreves ter grmičevja. 

5.2 Tehnični podatki 
Tehnični podatki dobaviteljevega vročevodnega omrežja so: 
nazivni tlak  pnaz = 10,0 bar 
nazivna temperatura tnaz = 100 0 C 
diferenčni tlak na odjemnem mestu ∆p = 0,5 bar 
 
Diferenčni tlak na odjemnem mestu je različen in je odvisen od dimenzije priključnega 
vročevoda, obremenitev vročevodnega omrežja in oddaljenosti odjemnega mesta od proizvodnega 
vira oziroma črpališča. Dobavitelj zagotavlja odjemalcu diferenčni tlak min. 50 kPa (0,5 bar). 
Vsota tlačnih padcev elementov primarnega dela toplotne postaje ne sme presegati navedene 
vrednosti. Če se odjemalec oskrbuje s toploto iz povratnega voda ali zahteva večji diferenčni 
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tlak, kot je na tistem delu omrežja na razpolago, je v toplotno postajo treba vgraditi dodatne 
črpalke. O tem se mora odjemalec predhodno posvetovati z dobaviteljem in pridobiti njegovo 
soglasje. 
 
 
Temperatura vroče vode v omrežju je odvisna od zunanje temperature (priloga 1): 
maksimalna dovodna temperatura :     t max  = 100° C  
minimalna dovodna temperatura :    t min  =  60° C    
Temperaturni režimi za projektiranje toplotnih postaj so definirani v poglavju Toplotna postaja. 
Računska temperatura za izračun trdnosti vročevodnih cevovodov, armatur in naprav je 130°C 
(413 K). Glede na stanje tehnike in dejanske temperaturne razmere v vročevodnem omrežju je 
dopustna vgradnja predizoliranih cevi, primernih za temperaturo do 130° C. 
 
Temperaturo dovoda ogrevne vode v vročevodnem omrežju lahko dobavitelj zaradi posebnih 
obratovalnih razmer spremeni. 
 
V vročevodnem omrežju se za distribucijo toplote uporablja kemično pripravljena, 
demineralizirana in odplinjena voda, ki je ogreta na zahtevano temperaturo. 
 
Vode iz vročevodnega omrežja ni dovoljeno uporabljati za polnjenje internih toplotnih naprav 
odjemalca ali v druge namene brez predhodnega dovoljenja dobavitelja. 

5.3 Tehnične zahteve za vročevodno omrežje 
Vročevodno omrežje dobavitelja je izvedeno kot dvocevni (izjemoma kot trocevni) sistem z 
dovodnim in povratnim cevovodom. 
 
Dobavitelj si glede na kakovost posameznih sistemov in položaj na terenu pridržuje pravico do 
izbire sistema in načina izvedbe vročevoda. 

5.3.1 Vročevodno omrežje iz predizoliranih cevi 

5.3.1.1 Strojna dela 
Glede na stanje tehnike se vročevodno omrežje izven stavb prednostno izdeluje iz predizoliranih 
cevi in fazonskih kosov. Vgrajeni materiali morajo ustrezati naslednjim standardom: 
predizolirane cevi:       SIST EN 253 
predizolirani fazonski kosi: SIST EN 448 
predizolirane armature: SIST EN 488 
spoji za predizolirane cevi: SIST EN 489 
Cevovodi iz predizoliranih jeklenih cevi se polagajo neposredno v zemljo. Debelina izolacije 
predizoliranih cevovodov je serije 1. Cevi morajo imeti vgrajene senzorske žice za kontrolo 
prisotnosti vlage, razen fleksibilnih predizoliranih cevi za izvedbo priključnih vročevodov 
individualnih stavb. 
Pri izvedbi je treba žice pravilno povezati, preveriti sklenjenost tokokroga in izmeriti začetno 
vrednost upornosti, ki je referenčni podatek za kasnejše kontrole vlažnosti. O meritvi je treba 
izdelati zapisnik, ki ga potrdi nadzorna služba dobavitelja in se arhivira pri dobavitelju. Sestavni 
del zapisnika mora biti posnetek ožičenja obravnavanega odseka vročevoda, izdelan na osnovi 
geodetskega posnetka izvedenega vročevoda. 
 
Za večja zaključena območja, ki bodo oskrbovana s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja, je 
treba predvideti kontinuiran nadzor vlažnosti cevovodov z možnostjo lociranja napake. 
Dobavitelj toplote s projektnimi pogoji določi, kdaj je potrebno izvesti nadzorni sistem. 
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Na vročevodnem omrežju dobavitelja se uporablja izključno Brandes sistem nadzora vlažnosti. 
 
Na predizoliranih odsekih vročevoda se vgrajujejo predizolirane krogelne pipe PN 16 za 
temperaturo do 130° C. Vreteno mora biti zaščiteno s cestno kapo na armiranobetonski temeljni 
plošči. Za pipe dimenzije DN 125 in večje je treba predvideti pogon s prigrajenim reduktorjem. 
Konec vretena z nastavkom za ključ je lahko max. 30 cm pod nivojem cestne kape. 
 
Spoje cevi in fazonskih kosov predizoliranega vročevoda je potrebno izvesti s termosteznimi 
spojkami, prirejenimi za zalivanje s poliuretansko izolacijsko peno. Spojka mora biti opremljena 
z najmanj dvema termosteznima manšetama na koncih. V primeru vodenja vročevoda po vlažnem 
terenu je obvezna namestitev tretje spojke preko čepa odprtine za vlivanje izolacijske mase. 
Zahteve za uporabo in montažo so navedene v navodilih proizvajalca predizoliranih cevovodov in 
jih je treba dosledno upoštevati. Posebno pozornost mora izvajalec posvečati kvalitetni izdelavi 
spojev predizoliranih cevi, kar je osnovni predpogoj za doseganje pričakovane življenjske dobe 
vročevoda. 

5.3.1.2 Gradbena dela 
Gradbena dela je treba izvajati po predpisih za tovrstna dela in navodilih proizvajalca cevi. 
 
Pomembno: V posebnih primerih, ko poteka vročevod v slabo nosilnih tleh in se priključuje na 
stavbe, ki so globoko temeljene (npr. na pilotih), je potrebno pridobiti mnenje projektanta ali 
geomehanika (nevarnost diferenčnih posedkov). 

5.3.1.2.1 Zemeljska dela 

Dimenzije izkopnega profila so odvisne od premera načrtovanih vročevodnih cevi (priloga 13). 

Na primerno utrjeno podlago izkopa se vgradi najprej peščena posteljica (zrnavost § 0-4 mm, 
brez ostrorobih delcev), zatem se položijo cevi, ki se jih z vseh strani zavaruje (obsipa) s peskom 
enake zrnavosti. Zaščitna globina med temenom cevi in terenom mora biti vsaj 50 cm, optimalna 
globina znaša 70 cm. Če te zaščitne globine ni mogoče doseči in je teren nad temenom cevi 
obremenjen še s koristno (prometno) obtežbo, je treba cevi dodatno zavarovati (npr. z 
armiranobetonsko ploščo). 
 
Na kompenzacijskih conah vročevoda je treba zagotoviti možnost ustreznega pomika zaradi 
toplotnih raztezkov vročevoda. To je možno izvesti z namestitvijo elastičnih blazin ali z obsutjem 
cevi s peskom enakomerne zrnavosti § 8-10 ali § 10-12 mm brez ostrorobih delcev (prodec), ki 
ga je treba oviti s polstjo. 

5.3.1.2.2 Fiksne točke 

Fiksne točke so izvedene iz predfabriciranega elementa v armiranobetonskem temelju ustreznih 
dimenzij, ki jih podaja proizvajalec pri določenih predpostavkah glede lastnosti zemljine. Če 
lastnosti v konkretnem primeru bistveno odstopajo od teh predpostavk, je treba dimenzije 
temelja preveriti. Uporabita naj se beton MB 20 in armatura GA 40/50. 
 
Fiksne točke se v predizolirane cevovode vgrajujejo le izjemoma. 

5.3.1.2.3 Zidna tesnila 

Posebno pozornost je treba posvetiti prehodu predizoliranih vročevodnih cevi skozi temeljne 
zidove stavb. Zidno tesnilo mora biti ustrezno obbetonirano, da je zagotovljena tesnost preboja. 
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5.3.2 Vročevodno omrežje v betonskih kinetah 
Kjer izvedba s predizoliranimi cevmi ni možna, se lahko vročevodno omrežje izvaja z jeklenimi 
cevmi, položenimi v betonski kineti. Z odsekom kinete je obvezno treba izvesti odcepe od 
obstoječega omrežja, vodenega v kinetah. 
 
 

5.3.2.1 Gradbene zahteve za kinete  
Glede na način izdelave kinete delimo na: 
 
a.   Tipizirane AB kinete s pokrovom 
To so industrijsko izdelani elementi, ki se transportirajo na mesto vgradnje. Tipizacija obsega vse 
sestavne konstrukcijske elemente kot so npr. lire, fiksne in pomične točke ter bočna vodila. 
Statični račun, ki je prav tako tipski, obravnava vsako velikost kinete posebej, privzeta obtežba je 
enaka kot za cestne mostove. Višina nadkritja zemljine nad pokrovi mora biti večja od 50 cm in 
manjša od 200 cm. Proizvajalec elementov mora ob dobavi predložiti vse z zakoni predpisane 
ateste in dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov in načinu izvedbe. 
 
b.   Klasično grajena kineta 
Kjer ni mogoče uporabiti tipske kinete, jo je treba izvesti na klasičen način na gradbišču. Posebej 
pomembno je, da vgrajeni beton v potrebnem času, ki je predpisan za izbrano MB, pred zasipom 
doseže predpisano trdnost. Taka kineta potrebuje statični račun. Izvajalec del mora po izdelavi 
predložiti vse z zakoni predpisane ateste in dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov in načinu 
izvedbe. 

5.3.2.2 Izvedba kinet 
Na utrjeno površino izkopa se vgradi podložni beton MB 10 v debelini 7-10 cm. Sledi izvedba 
(ali montaža) korita kinete. Pri stikovanju nove kinete na odcepnem mestu na obstoječi kineti in 
(ali) obstoječi stavbi je treba oblikovati strižni stik, s katerim se prepreči pojav diferenčnih 
posedkov. 
 
Po končanih montažnih in strojnih delih sledi pokrivanje kinete z AB pokrovi. Uporaba 
neskrčljive malte na naležnih površinah zagotavlja trajno nepomičnost pokrovov. Morebitne 
neravnine in odprte stike med pokrovi je potrebno zapolniti z malto. Sledi izvedba hidroizolacije, 
ki je lahko izdelana na polimerni ali bitumenski osnovi -pri tem je treba upoštevati navodila 
proizvajalca hidroizolacije. Hidroizolacija, ki je nanešena na osnovni premaz - ta zagotavlja 
sprijemljivost med izolacijo in betonom - mora biti čvrsto spojena s podlago pokrovov. Po vsej 
dolžini mora pokrivati tudi horizontalni stik, kjer pokrovi nalegajo na korita ( cca. 15-20 cm čez 
spojno ravnino). Hidroizolacijo je treba polagati brez ostrih robov in prelomov, kar se doseže s 
primerno pripravo podlage. Za zaščito izolacije pred mehanskimi poškodbami naj se uporabljajo 
točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po dolžini. Nanjo se vgradi nekaj cm debela plast 
okroglozrnatega peska granulacije § 8-16 mm za lažje odvodnjavanje gornje površine (meteorne 
vode). Sledi zasipavanje, pri čemer mora biti prvi sloj zasipnega materiala brez večjih kamnov, 
začetno zasipavanje pa je treba izvesti zelo pazljivo. 

5.3.2.3 Uporabljeni materiali 
Za izvedbo kinet se uporabljajo vodotesni beton najmanj MB 30, mrežna armatura ČBM 50/60 
in armatura RA 40/50, neskrčljiva malta za spoje pokrov-kineta, različne hidroizolacije in 
njihove zaščite. Posebno pozornost je treba posvetiti zadovoljivi debelini krovne plasti nad 
armaturo. 
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Opozorilo: V zemljiščih z visoko podtalnico (nivo vode lahko preseže niveleto) ali tam, kjer je 
možno občasno zalitje vročevoda iz kakršnega koli drugega razloga, uporaba kinet ni dovoljena. 

5.3.3 Vodenje vročevodov po stavbah 
Zaradi pocenitve gradnje, zaradi drugih tehničnih razlogov in kjer je to mogoče in ni nevarnosti, 
da bi se cevovodi poškodovali, je vročevodno omrežje možno voditi skozi stavbe (kleti, pritličja 
ipd.) ali skozi druge skupne nebivalne prostore po predhodnem soglasju lastnikov stavbe in 
pridobitvi služnosti. 
 
Cevovodi morajo biti zaradi možnosti pregleda, vzdrževanja in odpravljanja okvar vedno 
dostopni. 
Vročevodno omrežje mora biti izvedeno tako, da se upoštevajo vse mehanske obremenitve in 
temperaturni raztezki v skladu s predvideno tehnično rešitvijo po projektni dokumentaciji. 
 
Priključni vročevod se po vstopu v prostor toplotne postaje zaključi z umirjevalnimi cevmi, na 
katerih se izvede izpust, glede na nagib vročevoda pa tudi odzračevanje. Med umirjevalnima 
cevema naj bo izvedena kratka vez z zaporno armaturo, ki omogoča minimalni pretok skozi 
priključni vročevod v času zaustavitve toplotne postaje. Umirjevalne cevi naj predstavljajo 
nepomično podporo vročevoda. Izpusti in odzračevanja morajo biti speljani v odtočni lijak, 
povezan s talnim odtokom. 
 
Male kompaktne toplotne postaje in toplotne postaje do 150 kW toplotne moči je možno 
priključiti brez vgradnje umirjevalnih cevi. 

5.3.4 Zahteve za materiale vročevodov, vodene v kinetah, stavbah ali nadzemno 

5.3.4.1 Cevi in fazonski kosi 
Vročevodi, vodeni v kinetah, v stavbah ali nadzemno do dimenzije DN 200, morajo biti izdelani 
iz jeklenih cevi iz celega, ki ustrezajo naslednjim standardom: 
 
SIST ENV 10220 en: mere, mase 
DIN 2448: mere, mase 
DIN 1629: dobavni pogoji 
 
Vročevodi večjih dimenzij se izdelujejo iz jeklenih spiralno varjenih cevi, opredeljenih v 
naslednjih standardih: 
 
DIN 2458: mere, mase 
DIN 1626: dobavni pogoji 
 
Cevni loki morajo ustrezati DIN 2605-2 in biti oblike 5 (r =~2,5 d). 
Material cevi je St 37-0. 

5.3.4.2 Armature 
Zaporne armature na vročevodnem omrežju v kinetah, stavbah ali na vročevodih, vodenih 
nadzemno, so do dimenzije DN 100 zaporni ventili PN 16 z mehastim tesnenjem ali pipe, za 
večje pa zaporne lopute ali pipe z ročnim ali motornim pogonom. 
Lokacijo in vrsto zaporne armature ter način vgradnje določi dobavitelj. 
Kot glavni zaporni organ pred toplotno postajo (ventila 1,2) se uporabljajo zaporni ventili z 
mehastim tesnenjem ali pipe. 
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5.3.4.3 Toplotna izolacija 
Pri izvedbi toplotne izolacije cevovodov, armatur, prenosnikov toplote, odzračevalnih in razteznih 
posod je treba upoštevati ustrezne standarde in normative. Toplotno izolacijo se izvede po 
končani montaži in uspešno opravljenem tlačnem preizkusu ter dvakratnem barvanju s temeljno 
barvo, primerno za temperaturo do 130° C. 
Cevovode, vodene po stavbah, na prostem in v kinetah, je treba izolirati ločeno (dovod in 
povratek) z blazinami izolacijskega materiala iz mineralnih vlaken, ojačanimi s pocinkano žično 
mrežo ali aluminijasto folijo. Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. 
 
Toplotna prevodnost izolacijskega materiala mora pri 25 0C znašati max. 0,040 W/mK. 
 
Blazine morajo biti spete na razdalji max. 0,3 m s pocinkano žico ali plastičnimi trakovi 
minimalne debeline 4 mm. Pri izolaciji debeline od 50 do 100 mm je potrebno izvesti izolacijo z 
dvojnimi blazinami. Vzdolžni in prečni spoji prvega sloja morajo biti prekriti z drugim slojem 
blazine. 
 
Izolacijski sloj cevovodov, vodenih po stavbah ali na prostem, mora biti zaščiten s plaščem 
aluminijaste ali jeklene pocinkane pločevine. Debelina aluminijaste pločevine mora znašati v 
odvisnosti od premera cevovoda med 0,8 in 1 mm. Pločevina mora biti speta minimalno 6 krat na 
tekoči meter z nerjavečimi vijaki ali kovicami. Izolacijo je potrebno ustrezno prilagoditi v 
področju obešal, armatur in drugih elementov cevne napeljave. V področju zaključnih kap 
izolacije je potrebno nanesti izolacijski trak širine 20 mm, ki preprečuje prehod toplote iz cevi na 
aluminijasti plašč. 
 
Oplaščenje na prostem potekajočih vročevodov mora biti izvedeno vodotesno, pohodno in 
zaščiteno pred odtujitvijo. 
 
Izolacijski sloj cevovodov, vodenih v kinetah, mora biti zaščiten z bitumensko lepenko. 
Bitumenska lepenka mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala. 
 
Armature je treba izolirati z izolacijskim kapami. Kape morajo biti izvedene tako, da omogočajo 
nemoteno demontažo po odprtju veznih sponk. 
 
Potrebna minimalna debelina izolacije je podana v spodnji tabeli. 
 
DN  Vročevodno omrežje Interne 

napeljave 
odjemalca 

Min. odmik 
 

 
 

kineta na prostem  izol. od armatur 
 

 
 

dovod 
(mm) 

povratek 
(mm) 

dovod (mm) povratek 
(mm) 

dov., povr. 
(mm) 

(mm) 
 

≤25 
 

30 30 40 40 30 70 

32 40 30 40 40 30 80 

40 40 30 40 40 30 80 

50 40 30 50 50 40 90 

65 50 30 60 60 50 90 

80 50 40 80 80 60 90 

100 60 40 80 80 60 100 
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125 60 40 100 100 80 110 

150 70 40 100 100 80 120 

200 70 40 100 100 80 130 

250 70 40 100 100 100 140 

300 70 50 100 100 / 150 

350 80 50 100 100 / 160 

5.4  Dimenzije cevovodov 
Dobavitelj toplote si pridržuje pravico predpisati dimenzijo vročevoda glede na hidravlične 
razmere v omrežju in planirano širitev oskrbe s toploto. Investitor oz. projektant ali izdelovalec 
lokacijskega načrta je dolžan pri dobavitelju pridobiti projektne pogoje za priključitev stavbe na 
vročevodno omrežje. 

5.5 Odzračevanja in izpusti 
Lokacijo in izvedbo odzračevanj in izpustov mora projektant predhodno uskladiti z 
dobaviteljem. Izvesti jih je treba v sledečih dimenzijah: 
 
Dimenzija 
vročevoda 

Dimenzija 
odzračevanja 

Dimenzija 
Izpusta 

   
do   DN   32 DN 15 DN 20 
do   DN   50 DN 15 DN 25 
do   DN   80 DN 20 DN 25 
do   DN 150 DN 25 DN 50 
nad DN 150 DN 40 DN 65 

5.6 Označevanje elementov 
Pozicijo in tip vgrajenih elementov v vročevodno omrežje je potrebno označiti s pozicijskimi 
tablicami v skladu z DIN 4065 ali DIN 4069 (skica v prilogi B). 

 

5.7 Odmiki od drugih komunalnih vodov in ostalih objektov 

5.7.1 Splošno 
Ob načrtovanju vročevodnega omrežja mora biti tveganje zaradi vpliva okolice, kot so drugi 
položeni vodi, premiki zemlje, dreves, stavbe ali prometa, zmanjšano na najnižjo možno še 
sprejemljivo mejo. Pri križanjih in vzporednem vodenju vročevodov z drugimi komunalnimi 
vodi je treba upoštevati veljavne predpise ter zahteve dobavitelja toplote in upravljavcev drugih 
komunalnih vodov. Izjemoma se lahko s posebnimi varnostnimi ukrepi in v soglasju z 
upravljavci komunalnih vodov razdalje med vodi glede na predpisane tudi zmanjšajo. 
 
Pri projektiranju stavbe ali drugega gradbenega objekta, katerega rob ali gabarit gradbene jame je 
v neposredni bližini obstoječega vročevoda, je treba projektno predvideti ukrepe, ki bodo 
nesporno zagotovili varno in nemoteno obratovanje vročevoda med gradnjo. Dela morajo biti 
izvedena tako, da ne bodo povzročila mehanskih poškodb na obstoječem vročevodu. V primeru 
povzročene poškodbe vročevoda je investitor gradbenega objekta dolžan zagotoviti sanacijo 
vročevoda, ki poteka pod nadzorom dobavitelja toplote. Projektno rešitev mora potrditi 
dobavitelj toplote. 



 
-- 

20 

5.7.2 Zahtevani odmiki 
Stavba/kom. vod Svetli odmik (cm) 
 križanje, vzporedni potek do 

5 m 
vzporedni potek nad 5 m 

plinovod do 5 bar Po določilih Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom 
do vključno 16 barov 

plinovod nad 5 bar 

vodovod 30 40 
drug vročevod 30 40 
kanalizacija 30 50 
signalni kabel, telekom, kabel do 1 kV 30 30 
10 kV kabli ali en 30 kV kabel 60 70 
več 30 kV kablov ali kabel nad 60 kV 100 150 
min.   odmik   stavbe   od obstoječega 
vročevoda 

100 

min. odmik vročevoda od obstoječe 
stavbe 

50 

5.8 Geodetski posnetek vročevodnega omrežja 
Po izvedenih montažnih delih in pred zasutjem jarka je treba izvesti geodetski posnetek 
vročevodnega omrežja. Poleg lege v prostoru (lokacijsko, višinsko) mora geodetski posnetek 
vsebovati tudi podatke o dimenziji in izvedbi vročevoda ter vgrajenih elementih (fiksnih točkah, 
kompenzatorjih, spojkah). 
 

6 TOPLOTNA POSTAJA 

6.1 Splošno 
Toplotna postaja je vezni člen med vročevodnim omrežjem dobavitelja in toplotnimi napravami 
odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje ter s svojim delovanjem uravnava dobavo 
toplote v toplotnih napravah. Namen priključne postaje je, da preda pogodbeno količino ogrevne 
vode oziroma toplote toplotnim napravam odjemalca. 
 
Na vročevodno omrežje JKP KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. je stavbe dovoljeno priključevati 
le preko indirektnih toplotnih postaj. 
 
Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj. Toplotno postajo definira 
vgrajen količinski regulator, ostale postaje brez količinskega regulatorja so hišne postaje na 
skupni toplotni postaji. 
 
V primeru, da se za obstoječo stavbo, ki se priključuje na vročevodno omrežje, ohranja lastni 
energetski vir kot rezervni vir ali se pri novih stavbah projektira dodatni rezervni vir, mora biti ta 
priključen na toplotne naprave potrošnika vzporedno, in sicer za hišno postajo, ter z zaporno 
armaturo ločen od elementov in funkcionalnih povezav toplotne postaje. 
 
Konstrukcijsko naj bodo toplotne postaje izvedene kot kompaktne enote, montirane na jekleno 
ogrodje in z izvedenimi vsemi električnimi povezavami. Elementi in cevne povezave morajo biti 
v največji možni meri izolirani. Za debelino izolacije naj se smiselno uporablja tabela v poglavju 
3.3.4.3. 
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Pri poslovno-stanovanjskih stavbah je treba izvesti ločene toplotne postaje za stanovanjski in 
poslovni del, kar omogoča ustrezno regulacijo in obratovanje internih toplotnih naprav 
odjemalcev ter jasno delitev stroškov ogrevanja. 
 
Načeloma je treba za vsako stavbo predvideti lastno toplotno postajo. Prav tako mora biti za 
vsako zaključeno funkcionalno enoto v sklopu skupnega gradbenega kompleksa predvidena 
lastna toplotna postaja. 
 
Konkretne pogoje za priključitev določi dobavitelj s projektnimi pogoji, ki jih morata investitor 
ali projektant pridobiti pred začetkom projektiranja. 
 
Klimatizacijske naprave je potrebno dimenzionirati tako, da povratek ne preseže maksimalne 
temperature 35°C. 
 
Hidravlične vezave in temperaturne regulacije, ki omogočajo neposredno zvezo dovoda in 
povratka na primarni ali sekundarni strani toplotne postaje brez predhodne ohladitve ogrevne 
vode, niso dopustne (priloga 10). 

6.1.1 Projektni parametri za dimenzioniranje toplotnih postaj 

6.1.1.1 Nove ali rekonstruirane stavbe – ogrevanje, prezračevanje 
Glede na določila Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 

42/15.5.2002) je projektna temperatura za Kočevje –16° C. Za vse stavbe z internimi toplotnimi 
napravami, dimenzioniranimi na zunanjo temperaturo –16° C, naj se uporabljajo naslednji 
parametri: 
 
temperaturni režim na primarju (vročevodna stran):   100/60° C 
temperaturni režim na sekundarju (interne naprave odjemalca): max. 75/55° C 
Elementi toplotne postaje na primarju morajo biti izdelani za temperaturo do 130° C in PN 16. 
 

6.1.1.2 Stavbe z obstoječimi internimi napeljavami 
Za stavbe z internimi toplotnimi napravami, dimenzioniranimi na zunanjo projektno temperaturo 
–18° C in manj, naj se uporabljajo naslednji parametri: 
 
temperaturni režim na primarju (vročevodna stran):                     100/70° C 
temperaturni režim na sekundarju (interne naprave odjemalca): max. 85/65° C 

6.1.1.3 Priprava sanitarne tople vode 
Toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode naj se dimenzionirajo na najnižji obratovalni 
režim vročevodnega omrežja: 
temperaturni režim na primarju (vročevodna stran):             70/35° C 
temperaturni režim na sekundarju 
(odjemalčeve naprave - sanitarna voda):    10/60° C 

6.2 Prostor in namestitev toplotne postaje 
Toplotna postaja se praviloma namešča v skupnih nebivalnih prostorih. Investitor oziroma 
odjemalec je dolžan priskrbeti prostor brezplačno. Z lokacijo in velikostjo prostora za namestitev 
toplotne postaje mora soglašati dobavitelj (okvirna velikost prostora v prilogi 2). 
 
Velikost prostora je odvisna od: 
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nazivne toplotne moči toplotne postaje, 
internih toplotnih naprav, 
načina priprave sanitarne tople vode. 
 

6.2.1 Gradbeno-tehnične zahteve za prostor toplotne postaje 
Prostor toplotne postaje mora biti zaklenjen in čim bliže vstopu priključnega vročevoda v stavbo. 
Prostor mora biti dostopen za pooblaščene uslužbence dobavitelja v vsakem trenutku brez težav. 
Odvisno od stavbe je izjemoma potrebno predvideti ločen direkten zunanji dostop do prostora. 
 
Vstopna vrata se morajo odpirati v smeri izhoda in morajo biti ustrezno označena. Poleg vhoda v 
prostor je potrebno na vidnem in dostopnem mestu namestiti gasilni aparat S-9. Za vnos in iznos 
opreme je potrebno predvideti dovolj velike montažne odprtine, ki se jih ne sme zazidati. Tla 
prostora morajo biti nepropustna za vodo. 
 
Uporaba prostora za druge namene, razen za skupne strojnice, ni dovoljena. 
 
Upoštevati je potrebno veljavne predpise o toplotni izolaciji naprav in o zaščiti proti hrupu. 
Prostor toplotne postaje v stanovanjskih stavbah naj ne bo nameščen poleg ali pod spalnicami ali 
drugimi prostori, kjer se zahteva povečana zaščita proti hrupu. 
 
Prostor mora biti ustrezno naravno ali prisilno prezračevan, tako da temperatura v prostoru ne 
preseže 35° C, oziroma da ni nevarnosti zmrzovanja. Odpadni zrak iz toplotne postaje se lahko 
vpihuje tudi v sosednje pomožne prostore. 
 
Prostor mora imeti izveden priključek na kanalizacijo ali jašek za namestitev potopne črpalke. 

Odtok naj bo lociran čim bliže vstopu priključnega vročevoda v prostor toplotne postaje. Na 
vhodnih vratih naj se izvede prag, ki varuje ostale prostore pred nekontroliranim izlivom vode. V 
prostoru toplotne postaje naj bo priključek hladne vode s pipo in priključkom za fleksibilno cev, 
namenjen za polnjenje toplotnih naprav, in po potrebi umivalnik. 
 
Na steno, ob kateri bo locirana toplotna postaja, mora biti speljana odtočna cev, povezana s 
talnim sifonom ali odtočnim jaškom. Nanjo bo priključen iztok odtočnega lijaka. 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje, sheme in trajne označbe naprav morajo biti nameščeni 
na vidnem mestu. 

6.2.2 Izjema pri gradbeno-tehničnih zahtevah za prostor toplotne postaje 
Izjema glede gradbeno-tehničnih zahtev za prostore toplotne postaje so male kompaktne toplotne 
postaje nazivne toplotne moči do 50 kW, ki so lahko nameščene v stanovanjskih prostorih 
individualnih ali večstanovanjskih stavb in v delovnih prostorih poslovnih stavb, ter kompaktne 
toplotne postaje nad 50 kW, nameščene v obstoječih stavbah. Priporočljivo je, da je v prostoru 
talni sifon. 
 
Kompaktna toplotna postaja nad 50 kW je lahko v obstoječi stavbi nameščena tudi v 
večnamenskem dostopnem prostoru (kleti, sušilnici perila ipd.) V tem primeru mora biti del 
prostora toplotne postaje ločen od ostalega dela prostora (z žično ograjo, pregradnim zidom 
ipd.). Pri izvedbi zaščite je treba upoštevati predpise o varstvu pred požarom. Namestitev 
toplotne postaje mora omogočati neovirano posluževanje in vzdrževanje. Ne sme biti nameščena 
v skupnih prostorih tako, da bi ogrožala evakuacijo iz stavbe. 
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6.3 Priključna postaja 

6.3.1 Splošno 
Priključna postaja je odjemno mesto pogodbene količine ogrevne vode oziroma toplote. Vgrajeni 
elementi morajo biti izbrani v skladu s prilogo A. 
Sestavljena je iz naslednjih elementov: 
zaporne in ostale armature, 
lovilnika nesnage, 
diferenčnotlačnega regulatorja (v primeru potrebe) 
količinskega regulatorja z omejitvijo pretoka, 
toplotnega števca, 
naprav za merjenje tlaka in temperature, 
toplotne izolacije. 

6.3.2 Zaporna in ostala armatura 
Armatura mora biti izbrana za nazivni tlak PN 16 in temperaturo 130° C. Priključki armatur so 
prirobnični ali za uvaritev. Konične tesnilne površine niso dovoljene. 
 
Kot zaporna armatura lahko uporabljajo pipe ali ventili z mehastim tesnenjem. 
 
Vgradnja gumijastih kompenzatorjev ni dovoljena. 
 
Material armatur do PN 16 je siva, jeklena ali barvna litina. 

6.3.3 Diferenčnotlačni in količinski regulator 
Diferenčnotlačni regulator regulira diferenčni tlak med dovodom in povratkom na primarni strani 
priključne postaje. Vgradi se ga na področjih, kjer nastopa velika tlačna razlika med dovodom in 
povratkom vročevodnega omrežja. Zahtevo za vgradnjo poda dobavitelj s projektnimi pogoji. 
 
Količinski regulator je namenjen za nastavitev največjega pretoka ogrevne vode, ki je določen na 
podlagi priključne moči toplotnih naprav z upoštevanjem doseganja čim nižjih temperatur povratka 
ogrevne vode na primarni strani. Nastavljeni pretok na količinskem regulatorju je plombiran. 
Plombe diferenčnotlačnega in količinskega regulatorja se ne sme poškodovati ali odstraniti. 
 
Njuna karakteristika delovanja mora biti zanesljiva in zvezna v celotnem območju delovanja in 
poljubno nastavljiva. 

6.3.4 Toplotni števec 
Toplotni števec, vgrajen na primarni strani toplote postaje, je edino obračunsko merilo za 
določanje porabe toplote stavbe. 
 
Ker je dobavitelj dolžan števce redno vzdrževati in menjati, je dovoljena le vgradnja merilnikov, 
ki so odobreni s strani pristojnih inštitucij. Uporabljajo naj se števci z ultrazvočnim principom 
merjenja pretoka. 
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overovitev. Posamezne preizkuse, overovitve in 
izdajo odobritve tipa merila urejajo ustrezni predpisi in zakoni. Plombe toplotnega števca se ne sme 
poškodovati ali odstraniti. 
Tip, velikost in način vgradnje toplotnega števca določi projektant po navodilih in s soglasjem 
dobavitelja. Pri projektiranju in vgradnji toplotnega števca je potrebno upoštevati navodila proizvajalca 
glede natočnih dolžin pred in za števcem ter načina priključitve računske enote. 
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Računska enota toplotnega števca mora omogočati daljinski prenos podatkov. 
 
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi dobavitelj na 
odjemalčeve stroške. Vsa nadaljna dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja 
dobavitelj ali z njegove strani pooblaščena oseba. 
Priporočamo, da se dobavljena količina toplote za pripravo sanitarne tople vode meri z ločenim 
toplotnim števcem. Ločena meritev porabe toplote za pripravo sanitarne tople vode pa je obvezna v 
primeru internih meritev porabe toplote in sanitarne tople vode v stavbi. 
 
Toplotni števci na sekundarju in vodomeri za sanitarno toplo vodo (v sklopu internih toplotnih 
naprav odjemalca) so internega značaja in služijo medsebojni delitvi porabljene toplote, odčitane na 
obračunskem toplotnem števcu (na primarni strani toplotne postaje). V primeru, da si odjemalci želijo 
vgraditi interne toplotne števce, priporočamo vgradnjo istega tipa števcev pri vseh odjemalcih. 
 

6.4 Hišna postaja 

6.4.1 Splošno 
Hišna postaja je vezni člen med priključno postajo in toplotnimi napravami odjemalca in služi za 
prenos toplote. Sestavljajo jo naslednji elementi: 
zaporne armature, 
armature za regulacijo pretoka, 
lovilniki nesnage, 
armature in naprave za temperaturno regulacijo, 
prenosnik toplote, 
črpalke, 
razdelilniki, 
varnostne armature, 
raztezne posode, 
naprave za merjenje tlaka in temperature, 
naprave za mehčanje sanitarne vode, 
električne napeljave. 
Vgrajena oprema na primarni strani mora biti izbrana v skladu s tabelo v prilogi A. 
Hišne postaje se glede na način priključitve na vročevodno omrežje delijo na: 
direktne hišne postaje,  
indirektne hišne postaje, 
 
glede na funkcijo internih toplotnih naprav odjemalca pa na postaje za: 
ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, 
pripravo sanitarne tople vode, 
tehnološke in druge namene. 

6.4.2 Direktna hišna postaja 
Direktna hišna postaja je tista, pri kateri interne toplotne naprave odjemalca in javno vročevodno 
omrežje nista ločena s prenosnikom toplote (shema v prilogi 4). Priključevanje z novimi 
direktnimi postajami v vročevodnem omrežju JKP KOMUNALA KOČEVJE ni dovoljeno.  
V vsakem drugem primeru, to je ob dodatni priključitvi, zmanjšanju priključne moči, 
rekonstrukciji toplotne postaje (npr. zamenjavi regulacijske opreme), drugi posodobitvi internih 
toplotnih naprav ali rekonstrukciji celotne stavbe je treba toplotno postajo preurediti na 
indirektni sistem. 
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Interne toplotne naprave odjemalca morajo biti atestirane za najvišji obratovalni tlak, ki znaša po 
redukciji v toplotni postaji 6 bar . Izdelane morajo biti iz materiala, obstojnega na kemično 
sestavo ogrevne vode iz vročevodnega omrežja. Uporaba aluminija in bakra v toplotnih napravah 
(za razvodno omrežje, ogrevala) zaradi tega ni dopustna. 
 
Uporaba avtomatskih odzračevalnih ventilov ni dovoljena. 

6.4.3 Indirektna hišna postaja 

6.4.3.1 Splošno 
Indirektna hišna postaja je tista, pri kateri je ogrevna voda vročevodnega omrežja na primarni 
strani s prenosnikom toplote ločena od ogrevne vode na sekundarni strani (shemi v prilogah 3 in 

5). Indirektni način priključitve je obvezen za vse odjemalce, ki se bodo priključili na vročevodno 
omrežje dobavitelja. 

6.4.3.2 Prenosnik toplote 
Površino prenosnika toplote je potrebno dimenzionirati na največjo moč toplotnih naprav 
odjemalca pri izbrani temperaturi ogrevne vode na primarni in sekundarni strani prenosnika. 
 
Pri dimenzioniranju prenosnika toplote je treba poleg tehnične zasnove toplotne postaje 
upoštevati tudi zadostno ohladitev ogrevne vode na primarni strani toplotne postaje v vseh 
obratovalnih razmerah. 
 
Med primarno in sekundarno nazivno povratno temperaturo ne sme biti manjše temperaturne 
razlike od 5 K. Primarna stran mora biti dimenzionirana in izdelana za nazivni tlak 16 bar (PN 
16) in temperaturo 130 °C, sekundarna stran pa mora biti dimenzionirana in izvedena za 
zahtevane maksimalne obratovalne tlake in temperature toplotnih naprav odjemalca. 

6.4.3.3 Obtočne črpalke 
Zaradi varčevanja z električno energijo in zaradi izboljšanja hidravličnih razmer v omrežju 
toplotnih naprav odjemalca je priporočljiva vgradnja obtočnih črpalk z zvezno regulacijo vrtilne 
hitrosti oziroma vgradnja obtočnih črpalk z možnostjo stopenjskega preklopa vrtilne hitrosti v 
kombinaciji s prestrujnim ventilom (če obstaja nevarnost prekinitve pretoka skozi sistem). 
Prestrujni ventil mora biti vgrajen v obvod s priključkoma na tlačni in sesalni strani obtočne 
črpalke, ne pa kot kratkostična zveza med dovodom in povratkom. 

6.4.3.4 Temperaturna regulacija 
Za pokrivanje potreb toplotnih naprav se izvaja glavna temperaturna regulacija v odvisnosti od 
zunanje temperature na primarni strani toplotne postaje in vpliva na spreminjajoči se pretok 
ogrevne vode iz vročevodnega omrežja. Pri tem moramo doseči čim nižjo možno temperaturo 
povratka.  
Izvajalni organ glavne temperaturne regulacije na primarju je prehodni regulacijski ventil s 
pogonom z varnostno funkcijo, vgrajen v povratek primarja. Na sekundarni strani hišne postaje je 
možna dodatna regulacija posameznih krogov interne instalacije glede na različne obratovalne 
režime, ki se pojavljajo pri sistemih za oskrbo stavb s toploto. Možna je tudi dodatna lokalna 
regulacija na posameznih toplotnih napravah s termostatskimi ventili ali conskimi ventili ipd. 
 
Regulacijski ventil mora biti izbran tako, da zanesljivo deluje tudi v mejnih območjih 
(maksimalni in minimalni pretok). 
 
Zaradi racionalizacije naj se prednostno uporabljajo kombinirani regulacijski ventili za 
količinsko in temperaturno regulacijo. 
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Elektronski regulator mora imeti najmanj naslednje funkcije: 
uravnava temperaturo ogrevne vode v dovodu sekundarja v odvisnosti od zunanje temperature, 
uravnava najvišjo in najnižjo temperaturo v dovodu sekundarja, 
vodi najvišjo dopustno temperaturo povratka na primarni strani v odvisnosti od zunanje 
temperature, 
omogoča časovno programiranje obratovanja posameznih sistemov. 
 
Pri enodružinskih stavbah, kjer se uporabljajo male kompaktne toplotne postaje, mora imeti 
elektronski regulator možnost priključitve prostorskega tipala, nameščenega v referenčnem 
prostoru. 
 
Regulacija toplotne postaje je lahko vezana tudi na centralni nadzorni sistem celotnega objekta, 
obvezna pa je taka rešitev, ki omogoča tudi delovanje regulatorja neodvisno od delovanja 
nadzornega sistema. 
 
Če je predvidena povezava nadzornega sistema stavbe z nadzornim sistemom dobavitelja, mora 
biti izvedena na način, ki omogoča povezavo na obstoječ nadzorni sistem dobavitelja. Zahteve za 
vsak konkreten primer poda dobavitelj. 

6.4.3.5 Varovanje 
Za izvedbo varovanja toplotnih naprav odjemalca je treba upoštevati določila DIN 4747 
(november 2003) in DIN 4751. 

6.4.3.6 Varovanje toplotnih naprav odjemalca pred previsoko temperaturo 
V sistemu daljinskega ogrevanja Kočevje je temperatura dovoda primarja vodena v odvisnosti od 
zunanje temperature, od 5 °C navzgor pa je konstantna 70 °C in ne presega 130 °C. Glede na 
določila DIN 4747 iz novembra 2003 mora biti za tovrstni temperaturni diagram varovanje pred 
previsoko temperaturo v ogrevalnih toplotnih napravah odjemalca izvedeno z varnostnim 
termostatom (funkcija STW). Vgrajen mora biti na sekundarni strani takoj za priključkom 
dovoda ogrevanja na prenosnik toplote. 
 
Pri izpadu električne napetosti regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo po DIN 32730 
zapre dovod ogrevne vode na primarju. Pogon je neposredno povezan z varnostnim termostatom. 
Gornja določila veljajo za vse toplotne postaje ne glede na priključno moč oz. pretok na 
primarju. 
Vsi varnostni elementi in izvajalni organ (regulacijski ventil s pogonom) morajo biti tipsko 
preizkušeni. 

6.4.3.6.1 Varovanje toplotnih naprav odjemalca pred previsokim tlakom 

V ta namen se lahko uporablja zaprta raztezna posoda z varnostnim ventilom ali odprta raztezna 
posoda s pripadajočimi varnostnimi vodi. Preliv odprte raztezne posode mora biti speljan v 
prostor toplote postaje in se zaključiti s priključitvijo v odtočni lijak. Možna je tudi uporaba 
avtomatskih naprav za vzdrževanje tlaka v kombinaciji z odplinjevanjem in avtomatsko 
kontroliranim polnenjem toplotnih naprav. 
 
Zaradi preprečevanja raztapljanje kisika iz zraka v vodi in posledično povečane nevarnosti 
korozije priporočamo uporabo zaprtih razteznih posod. 
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6.5 Sistemi za pripravo sanitarne tople vode 

6.5.1 Splošno 
Pripravo sanitarne tople vode je potrebno v stavbah, ki so za ogrevalne potrebe priključene na 
vročevodno omrežje, urediti na enak način, to je s priključitvijo sistemov za pripravo sanitarne 
tople vode na vročevodno omrežje. V novih in obstoječih obnovljenih stavbah s poslovnimi in 
stanovanjskimi prostori je potrebno izvesti pripravo sanitarne tople vode in vodovodno napeljavo 
ločeno za stanovanjski in poslovni del. Taka izvedba omogoča ločen režim obratovanja in 
ločen obračun toplote med poslovnim in stanovanjskim delom stavbe. 
 
Priporočamo, da se sistem za pripravo sanitarne tople vode izvede kot ločena toplotna postaja - 
torej z lastno količinsko regulacijo in meritvijo porabe toplote. Taka izvedba pa je obvezna v 
primeru internih meritev porabe toplote in sanitarne tople vode v stavbi. 
 
Ogrevna voda v vročevodnem omrežju je kemično pripravljena in ne sme priti v neposredni stik 
s pitno sanitarno vodo. Sanitarna topla voda se zaradi tega segreva preko prenosnika toplote. 
 
V sistemih za pripravo sanitarne tople vode je potrebna vgradnja naprav za preprečevanje 
izločanja vodnega kamna. 
 
Priporočamo, da se sanitarna topla voda ogreva na 55 - 60 °C. 
 
Z namenom preprečevanja pojava legionele v sistemih priprave sanitarne tople vode je obvezna 
uporaba elektronskega regulatorja, ki ima vgrajeno funkcijo občasne avtomatske termične 
dezinfekcije sistema. 
 
Zaradi zmanjšanja izločanja vodnega kamna naj se na primarju uporablja vezava z vzdrževanjem 
konstantne temperature ogrevne vode, kar omogoča vgrajena črpalka za primešavanje. 
Regulacija mora vzdrževati konstantno temperaturo dovoda primarja 70 °C. 
 
Odvisno od števila porabnikov ločimo naslednje sisteme za pripravo sanitarne tople vode: 
bojlerski sistem, 
akumulatorski sistem z ločenim prenosnikom toplote, 
akumulatorski sistem s predgrelnim in dogrelnim prenosnikom toplote. 

6.5.2 Bojlerski sistem 
To je najbolj enostaven način priprave sanitarne tople vode (shema v prilogi 7). Uporabljamo ga 
povsod tam, kjer potrebna akumulacija sanitarne tople vode ne presega 1000 l. 
 
Grelni register iz nerjavečega jekla tlačne stopnje PN 16 in za temperaturo do 130 °C je v 
spodnjem delu bojlerja, ki je antikorozijsko zaščiten in praviloma pokončne izvedbe. 
 
Temperatura sanitarne tople vode se regulira s temperaturnim regulatorjem, ki ima tipalo 
vgrajeno na polovici višine bojlerja. Glede na temperaturo v bojlerju regulator vodi regulacijski 
ventil na primarju in s spreminjanjem količine ogrevne vode vzdržuje konstantno temperaturo 
sanitarne tople vode. 
 
Na izstopu sanitarne vode iz bojlerja mora biti nameščen varnostni termostat s funkcijo TR-
STW, vezan direktno na pogon regulacijskega ventila. Izvršni organ regulacije je prehodni ventil s 
pogonom z varnostno funkcijo v skladu z DIN 32730, nameščen na dovodu ogrevne vode v 
register. 
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Pri izračunu grelnega registra je treba upoštevati najnižji možni režim ogrevne vode 70/35° C na 
primarni strani toplotne postaje. 
 
Temperaturno regulacijo je potrebno izvesti z omejevanjem temperature povratka primarja na 
max. 35 °C. 

6.5.3 Akumulatorski sistem z ločenim prenosnikom toplote 
Sistem se uporablja pri potrebni akumulaciji sanitarne tople vode od 1000 do 3000 l. 
Sanitarna topla voda se segreva v ločenem prenosniku toplote (shema v prilogi 8). Prenosnik 
mora biti dimenzioniran na temperaturni režim 70/35 °C. 
 
Pogon regulacijskega ventila z varnostno funkcijo v skladu z DIN 32730 mora biti neposredno 
povezan z varnostnim termostatom s funkcijo TR-STW, ki mora biti vgrajen v polnilnem 
tokokrogu na izstopu sanitarne tople vode iz prenosnika toplote. 
 
Temperaturno regulacijo je potrebno izvesti z omejevanjem temperature povratka primarja na 
max. 35° C. 
Med akumulatorjem in prenosnikom je vgrajena polnilna črpalka. Črpalka mora biti 
večstopenjska. Njeno delovanje vodi elektronski regulator glede na vklopno in izklopno tipalo, 
ki sta nameščeni v akumulatorju. Tipalo za vklop je nameščeno v zgornji tretjini akumulatorja, 
tipalo za izklop pa v spodnji tretjini višine akumulatorja. Namestitev obeh tipal naj omogoča 
optimalno izkoriščenost akumulacije. 
 
Polnilna in cirkulacijska črpalka morata imeti prigrajeno protipovratno armaturo, ki ob 
mirovanju črpalke preprečuje cirkulacijo vode v nasprotni smeri. Cirkulacijski krog mora imeti 
vgrajen regulacijski ventil za nastavitev pretoka, polnilni tokokrog pa količinski regulator brez 
pomožne energije, ki vzdržuje konstanten pretok ne glede na hidravlične razmere v vodovodni 
instalaciji. 

6.5.4 Akumulatorski sistem s predgrelnim in dogrelnim prenosnikom toplote 
Sistem se uporablja pri potrebni akumulaciji večji od 3000 l ali priključni moči nad 100 kW. 
Primer so velike stanovanjske stavbe, hoteli, restavracije, bolnišnice, kopališča ipd. 
Sanitarna topla voda se segreva v predgrelnem in dogrelnem prenosniku toplote (shema v prilogi 

9). Prenosnika morata biti dimenzionirana na sledeči temperaturni režim: 
 
 primar sekundar 
- predgrelni prenosnik 40/25 °C 10/35 °C 
- dogrelni prenosnik 70/40 °C 35/60 °C 
 
Temperaturni regulator uravnava temperaturo sanitarne tople vode na izstopu iz dogrelnega 
prenosnika. Na predgrelnem prenosniku ni temperaturne regulacije. 
 
Regulacijski ventil je nameščen na dovodu primarja v dogrelni prenosnik toplote. 
 
Zaradi povečane količine ogrevne vode skozi predgrelni prenosnik je pred njim v posebnih 
primerih za premagovanje uporov možna vgradnja obtočne črpalke. 
 
V dovod primarne ogrevne vode k dogrelnemu prenosniku je potrebno vgraditi količinski 
regulator. 
 
Temperaturno regulacijo je potrebno izvesti s tipalom za omejevanje temperature povratka. 
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6.5.5 Priprava sanitarne tople vode na sekundarju toplotne postaje 
Za individualne stanovanjske hiše je možen sistem priprave sanitarne tople vode na sekundarni 
strani toplotne postaje in sicer po sistemu »na preklop«. Elektronska regulacija v tem primeru 
vodi sistem tako, da se ob potrebi po sanitarni topli vodi prekine ogrevanje in se vsa moč usmeri 
v pripravo sanitarne tople vode. 
 
Ta varianta je možna pri stavbah z do dvema kopalnicama v enodružinskih hišah in pri 
akumulaciji do max. 150 l, saj bi bile sicer prekinitve ogrevanja predolge. 
 
Za stavbe z do 5 stanovanjskimi enotami je možna izvedba priprave sanitarne tople vode na 
sekundarni strani s paralelnim (hkratnim) sistemom – ogrevanje in priprava sanitarne tople vode 
potekata sočasno. 
V obeh primerih je treba ustrezno dimenzionirati prenosnik toplote v toplotni postaji. 
 
Elektronska regulacija priprave sanitarne tople vode na sekundarju mora biti izvedena tako, da je 
preprečeno povišanje temperature povratka primarja ob zagonih; ogrevanje sanitarne tople vode 
se lahko začne šele, ko so temperaturne razmere na prenosniku toplote take, da omogočajo tok 
toplote v smeri internih naprav odjemalca. 
Obstaja tudi možnost priključitve kombiniranega bojlerja (na elektriko in ogrevno vodo) za 
pripravo sanitarne tople vode posredno na razvod ogrevalnega sistema odjemalca. Tovrstni način 
priključitve se izjemoma dopušča pri obstoječih stavbah za pripravo sanitarne tople vode v 
posameznih stanovanjih. 
 
Tak način priključitve ne omogoča kvalitetne in neprekinjene priprave sanitarne tople vode preko 
celega leta. Vzrok je temperatura ogrevne vode za ogrevalni sistem, ki je vodena v odvisnosti od 
zunanje temperature. Dobavitelj dopušča tak način priprave sanitarne tople vode le pogojno v 
primeru medsebojnega soglasja med dobaviteljem in vsemi odjemalci na skupni toplotni postaji. 
Preprečeno mora biti morebitno povratno segrevanje ogrevne vode, ko je temperatura ogrevne 
vode nižja od temperature sanitarne tople vode v bojlerju. 

6.5.6 Material prenosnikov toplote 
Ogrevne površine prenosnikov toplote morajo biti iz korozijsko odpornih materialov, ki 
preprečujejo vdor ogrevne vode v sanitarno vodo ali obratno. 
 
Dovoljena je uporaba prenosnikov, izdelanih iz bakra ali nerjavečega jekla. Kombinacija 
materialov prenosnika toplote in odjemalčevih naprav mora biti taka, da ne povzroča 
elektrokorozije. Kombinacija baker - cink (npr. bakren prenosnik toplote in pocinkane cevi) je 
izrecno prepovedana. 

6.5.7 Varovanje sistemov za pripravo sanitarne tople vode 
Poleg že omenjenega varovanja pred previsoko temperaturo sanitarne tople vode z varnostnim 
termostatom s funkcijo TR-STW je treba izvesti tudi varovanje pred previsokim tlakom. Za to 
skrbi varnostni ventil, nameščen na dovod hladne vode v bojler ali prenosnik toplote. Varnostni 
ventil mora biti primeren za sisteme priprave sanitarne tople vode in dimenzioniran po zahtevah 
DIN 4753. 
 
Priporočljiva je vgradnja raztezne posode na sistem priprave sanitarne tople vode, s čimer je 
preprečeno občasno puščanje varnostnega ventila. Raztezna posoda mora biti atestirana za 
sisteme sanitarne tople vode obvezno pretočne izvedbe. 
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Pri manjših sistemih za pripravo sanitarne tople vode na sekundarju mora biti dovodni tlak 
hladne vode reguliran na 3 bar (nadtlak). 

6.6  Označevanje cevnih napeljav 
Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po 
vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora 
opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč. 
 
Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403 in navedena v 
spodnji tabeli. 
 
Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR. 
 
Za označevanje cevnih napeljav malih kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči do 50 
kW se naj porabljajo označevalni okvirji dimenzije 55 x 36 mm z jeklenim zateznim pasom. V 
zgornjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena 
nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 2,5 
mm. 
označevanje cevnih napeljav kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se 
naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V 
zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je 
namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora 
znašati 4 mm. 
 
 
 
VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO 

RAL 
BARVA 
TABLICE 

Ogrevanje – primar – dovod Rdeča RAL 3000 rdeča 
Ogrevanje – primar-povratek modra RAL 5019 modra 
Ogrevanje-sekundar-dovod Temno rdeča RAL 3002 rdeča 
Ogrevanje-sekundar-povratek Temno modra RAL 5013 modra 
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 zelena 
Sanitarna topla voda oranžna RAL 2008 oranžna 
Sanitarna voda cirkulacija vijoličasta RAL 4005 vijoličasta 
Izpust Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava 
Plin Rumena RAL 1012 rumena 
Kurilno olje Svetlo rjava RAL 8001 rjava 
Komprimiran zrak Siva RAL 7037 siva 
Odzračevalni vodi Barva medija  / 
Konzole črna RAL 9005 / 

6.7 Elektroinstalacije toplotne postaje 

6.7.1 Splošno 
Električna napeljava mora biti izvedena po veljavnih predpisih za vlažne prostore (JUS N. 
B2.751, JUS N.B2.730, JUS N.A5.070). V prostoru mora biti nameščena vtičnica za potrebe 
vzdrževalnih del. Razsvetljava prostora mora biti zadostna in mora omogočati nemoteno 
odčitavanje merilnih in kontrolnih naprav. Odjemalec mora zagotoviti priključitev električnih 
regulacijskih omar in merilnih naprav.  



 
-- 

31 

Pri izdelavi elektroinstalacij toplotne postaje je treba dosledno upoštevati projektno 
dokumentacijo. 

6.7.2 Zahteve za izvedbo elektroinstalacij kompaktne toplotne postaje (KTP) 
izvedene morajo biti vse elektro povezave, 
na dovodnem kablu mora biti vgrajeno glavno stikalo. Stikalo mora biti označeno z napisom 
GLAVNO STIKALO; 
KTP mora biti opremljena s kompletno električno omarico s: 
kontaktorji za krmiljenje črpalk, 
varovalkami (črpalka, avtomatika, rezerva), 
tropoložajnim preklopnim klecnim stikalom za črpalke, s katerim je omogočen preklop črpalk 
(vklop ročno - izklop - vklop avtomatsko). Posamezni položaji stikala morajo biti označeni z 
napisi ROČNO, IZKLOP, AVTOMATSKO; 
izvedena mora biti električna premostitev prirobnic z zobčasto podložko. Vijak mora biti 
označen z rdečo barvo; 
na ogrodju KTP mora biti izvedena zbirna letev za izenačitev potencialov; 
proizvajalec oz. dobavitelj mora pridobiti izjavo pooblaščene organizacije, da električna 
instalacija KTP ustreza trenutno veljavnim predpisom v R Sloveniji; 
izvajalec je dolžan pred predajo KTP nastaviti avtomatiko. 
 

6.7.3 Električne napeljave za priklop toplotne postaje 
Priklop toplotne postaje na električno napeljavo stavbe in splošne elektroinstalacije v prostoru 
topotne postaje morajo biti izvedeni po naslednjih načelih: 
 
vsi kabli morajo biti položeni v kabelska korita ali cevi za mehansko zaščito, 
vgrajena mora biti nadometna razdelilna elektro omarica po projektu, 
razsvetljava naj bo izvedene z nadometnimi ladijskimi svetilkami, 
tipala in KTP morajo biti povezani z vodnikom Iy-st-y 1 x 2 x 0,8 mm2 Cu, 
ozemljitveni valjanec mora biti povezan na ohišje KTP, 
glede na izvedbo morajo biti ozemljena vrata in ograja toplotne postaje, 
izvedena mora biti izenačitev potencialov s P/F žico 10 mm2 in  z zobčastimi podložkami pod 
vijaki. Vijaki morajo biti označeni z rdečo barvo. 

6.7.4 Elektro meritve 
Po izvedbi elektroinstalcijskih del je treba opraviti naslednje meritve elektroinstalacij: 
 
kontrolo neprekinjenosti glavnega in zaščitnega vodnika ter vodnika za izenačitev potencialov, 
kontrolo zaščite pred prevelikim električnim tokom, 
meritev impedanc okvarnih zank tokokrogov, 
meritev izolacijske upornosti, 
meritev upornosti galvanskih povezav, 
meritev ponikalne upornosti ozemljila. 
 
O opravljenih meritvah je treba v sklopu dokumentov toplotne postaje predložiti zapisnike z 
rezultati. 

6.8 Dokumentacija toplotne postaje 
Izvajalec oz. proizvajalec KTP mora predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 
specifikacijo opreme kompaktne toplotne postaje, 



 
-- 

32 

atest kompletne KTP po Zakonu o varstvu in zdravju pri delu, 
ateste elementov KTP, ki jih dobavi in vgradi izvajalec, po Zakonu o standardizaciji, 
navodila za obratovanje in vzdrževanje KTP, 
shemo vezave elektro napeljav KTP ter shemo avtomatike KTP. 

7 INTERNE TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA 

7.1 Splošno 
K toplotnim napravam odjemalca spadajo vse naprave, ki so vezane na toplotno postajo in 
oddajajo toploto za različne namene.  
 
Interne toplotne naprave odjemalca morajo biti projektirane in izvedene po veljavnih splošnih 
normativih in standardih ter teh Tehničnih pogojih. Dobavitelj ne odgovarja za obratovalne motnje, ki 
nastanejo zaradi napak internih toplotnih naprav odjemalca. 
 
V stavbah s toplotnimi napravami za poslovne prostore in stanovanja morajo biti razvodna 
omrežja izvedena ločeno. 
 

7.2 Ogrevalne naprave 

7.2.1 Radiatorsko ogrevanje 
Temperaturni režim radiatorskega ogrevanja mora biti izbran v skladu z navedenimi maksimalnimi 
režimi (možen je nižji temperaturni, režim kot je navedeno v poglavju o toplotnih postajah 
4.1.1.), temperatura povratka pa ne sme presegati navedenih vrednosti. 

7.2.2 Konvektorsko ogrevanje 
Pri dimenzioniranju konvektorjev je treba upoštevati glede na specifični način oddaje toplote 
ustrezno temperaturno diferenco in predvideti samostojen razvod in temperaturno regulacijo. 

7.2.3 Talno ogrevanje 
Talno ogrevanje ne sme biti vezano na direktno toplotno postajo. Poskrbeti je treba za zanesljivo 
varovanje proti prekoračitvi najvišje dovoljene temperature v dovodu. 

7.2.4 Razdelilni sistem 
Skupni razvodi od hišne postaje do posameznih enot naj bodo izveden dvocevno. Razdelilnike z 
dvojno komoro je dovoljeno uporabiti samo v primeru, če sta dovodna in povratna komora med 
seboj ločeni s toplotno izolacijo. 
Posamezni odcepi v toplotni postaji in priključki na razdelilnikih morajo biti na povratkih 
opremljeni z regulacijskimi ventili za nastavitev pretokov in na dovodih in povratkih s 
termometri ter po potrebi tudi z manometri in armaturo za polnjenje in praznjenje sistema. Če je v veji 
vgrajena obtočna črpalka z zvezno spremenljivo vrtilno hitrostjo in možnostjo omejitve pretoka, je možno 
regulacijske ventile opustiti. 
Za doseganje ustrezne hidravlične uravnoteženosti in posledično optimalnejšega delovanja 
ogrevalnega sistema je priporočljivo v cevno mrežo vgraditi armaturo za hidravlično ureguliranje 
sistema. 
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7.2.5 Ogrevala 
Ogrevala morajo biti dimenzionirana glede na potrebno toplotno moč, ki jo določa izračun toplotnih 
izgub prostora. Temperaturo ogrevanega prostora in izbrani temperaturni režim je potrebno 
upoštevati pri določitvi instalirane moči ogreval. Korekcijske faktorje podaja tehnična 
dokumentacija proizvajalca ogreval. 
 

7.2.6 Prostorska temperaturna regulacija 
Za prostorsko temperaturno regulacijo se v skladu s predpisi o toplotni zaščiti stavb in učinkoviti 
rabi energije uporabljajo termostatski radiatorski ventili ali conski ventili, ki omejujejo pretok ogrevne 
vode skozi ogrevalo. Termostatski ventili morajo biti take kvalitete, da držijo temperaturo prostora 
v toleranci + 1 K. Kot radiatorski termostatski ventili naj se uporabljajo ventili z možnostjo 
brezstopenjske prednastavitve nazivnega pretoka skozi ogrevalo in termostatske glave z 
možnostjo nastavitve proti zmrzovanju. 
Namestitev termostatskega ventila je obvezna v vseh prostorih s površino več kot 6 m2 . 

7.2.7 Odzračevanje toplotnih naprav 
Toplotne naprave je treba na najvišjih mestih instalacije pravilno odzračiti, da se pri polnjenju v 
višjih delih naprav ne bi nabiral zrak, ki bi oviral pretok ogrevne vode ali da jih pri praznitvi 
nastajajoči podtlak ne bi poškodoval. 

7.3 Prezračevalne in klimatizacijske naprave 
Za priključevanje prezračevalnih in klimatizacijskih naprav na vročevodno omrežje veljajo enaka 
splošna pravila kot za ogrevalne naprave. 

7.3.1 Način priključitve 
Prezračevalne in klimatizacijske naprave se priključujejo preko indirektnih toplotnih postaj. Če 
so z radiatorskim ogrevanjem priključene preko skupne toplotne postaje, mora biti ogrevalna krivulja 
osnovne regulacije nastavljena na višjo krivuljo, primerno za prezračevanje. Za ogrevanje mora biti 
izvedena dodatna regulacija na sekundarni strani toplotne postaje. 

7.3.2 Temperaturni režim 
Temperaturni režim mora biti izbran v skladu z določili v poglavju Toplotna postaja. Pri 
dimenzioniranju grelnikov prezračevalnih in klimatizacijskih naprav na obtočni zrak je treba 
upoštevati obratovalno karakteristiko vročevodnega omrežja (priloga 1). Zaradi mešanja svežega in 
obtočnega zraka potreba po pretoku ogrevne vode ni linearno odvisna od zunanje temperature. 
Hidravlična vezava grelnikov 
 
Hidravlično vezavo grelnikov je potrebno izvesti na način, ki preprečuje poviševanje temperature ogrevne 
vode v povratku (shema v prilogi 6). Kot regulacijski organ se lahko uporabljata tripotni ali 
prehodni regulacijski ventil v kombinaciji z obtočno črpalko, ki preprečuje zmrzovanje grelnikov. 
Kratkostična zveza s prehodom dovoda v povratek brez ohladitve ogrevne vode ni dopustna. 

7.4 Zaščita pred hrupom 
Pri dimenzioniranju in gradnji naprav je potrebno upoštevati veljavne predpise in standarde s 
področja zaščite pred hrupom. Pravilna izbira lokacije toplotne postaje in drugih strojnic v stavbi 
lahko veliko pripomore k zaščiti proti hrupu v bivalnih prostorih, kot so npr. spalnice ipd. S pravilno 
izvedbo izolacije cevovodov in naprav pri pritrditvi na ali prehodu skozi gradbene konstrukcije se 
mora preprečiti prenos zvoka na gradbeno konstrukcijo. 
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7.5 Cevovodi sanitarne tople vode in cirkulacije 
Cevovode sanitarne tople vode in cirkulacije je potrebno dimenzionirati in izolirati tako, da na 
vsakem priključku sanitarne tople vode v stavbi temperatura vode ni za več kot 5° C nižja od 
nastavljene v bojlerju ali akumulatorju. 
V večstanovanjskih stavbah je potrebno speljati cirkulacijski vod do iztočnega mesta oziroma 
najmanj do priključka stanovanjske enote. 
Cevovode sanitarne tople vode in cirkulacije je treba napeljati ločeno od cevovodov za sanitarno 
hladno vodo. 
 

8 POMEN OZNAK NA PRILOŽENIH SHEMAH 
A) Priključna postaja 
1. Zaporni ventil ali krogelna pipa 
2. Krogelna pipa za manometer 
3. Zaporni ventil ali krogelna pipa za kratkostično zvezo 
4. Lovilnik nesnage 
5. Diferenčnotlačni in količinski regulator 
6. Krogelna pipa za izpust (primarna stran) 
7. Manometer, 0 - 16 bar 
8. Termometer, 0 - 150° C 
9. Toplotni števec 
10. Temperaturno tipalo toplotnega števca 
11. Tlačni regulator 
B) Hišna postaja z interno napeljavo 
20. Zaporna armatura 
21. Varnostni ventil 
22. Varnostni termostat s funkcijo TR-STW 
23. Varnostni ventil za sanitarno vodo 
24. Protipovratna armatura napeljave ogrevanja 
25. Prehodni ventil z motornim pogonom 
26. Krogelna pipa za manometer 
27. Manometer 0 - 6 bar, 0 – 10 bar 
28. Termometer 0 - 110°C 
29. Omejevalnik temperature povratka 
30. Obtočna črpalka (ogrevne vode) 
31. Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo 
32. Polnilna črpalka za sanitarno vodo 
33. Zaprta raztezna posoda 
34. Lovilnik nesnage 
35. Prenosnik toplote 
36. Temperaturni regulator 
38. Grelnik sanitarne tople vode 
39. Akumulator sanitarne tople vode 
40. Temperaturno tipalo 
41. Posoda za polifosfatno raztopino z dozirno črpalko 
42. Bojler z grelnim registrom 
43. Prenosnik toplote - predgrevanje sanitarne tople vode 
44. Regulator pretoka brez pomožne energije 
45. Prenosnik toplote - dogrevanje sanitarne tople vode 
46. Krogelna pipa za izpust (sekundarna stran) 
47. Tipalo zunanje temperature 
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48. Impulzni vodomer hladne sanitarne vode 
49. Protipovratna armatura vodovodne napeljave 
50. Zaporni ventil raztezne posode z varovalko 
51. Varnostni termostat s funkcijo STW 
52. Raztezna posoda za sanitarno toplo vodo – pretočna izvedba 
53. Prestrujni ventil 
54. Obtočna črpalka – primar 
55. Kombinirani regulacijski ventil 
56. Protipovratni ventil – primar 
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PRILOGA A:    SEZNAM OPREME, PRIMERNE ZA VGRADNJO V VROČEVODNO 
OMREŽJE IN TOPLOTNE POSTAJE 
 
A.1 OBVEZNA UPORABA NAVEDENIH ELEMENTOV 
ELEMENT PROIZVAJALEC 
MERILNIK TOPLOTE ALLMESS 
ARMATURE 
Zaporne lopute na omrežju 
 
 
Krogelne pipe 
 
 
 
 
 
Ventili 
 

 
ADAMS 
TYCO 
 
KLINGER 
BOHMER 
NAVAL 
JIP 
VEXVE 
 
ARI 
KLINGER 
KROMBACH 

KOLIČINSKI IN TLAČNODIFERENČNI 
REGULATOR 

DANFOSS  
REGULATOR BREŽICE  
SAMSON 

A.2 PRIPOROČENA UPORABA NAVEDENIH ELEMENTOV 
REGULACIJSKA OPREMA 
• elektromotorni ventil za temperaturno 
regulacijo 
• temperaturna tipala 
• elektronski regulator 
• krmilnik 

 
DANFOSS 
REGULATOR 
BREŽICE 
SAMSON 
SAUTER 

PRENOSNIKI TOPLOTE ALFA LAVAL 
CETETHERM 
SWEEP 
DANFOSS LPM 

OBTOČNE ČRPALKE GRUNDFOS 
IMP PUMPS 
WILO 

DOZIRNE NAPRAVE ZA TEKOČI 
VODOFOS 

CMC 
TKI 

MATERIAL ZA VROČEVODE 
Predizolirane cevi, fazonski kosi, spojke 

 
ABB 
ISO PLUS 
LOGSTOR 
SOCOLOGSTOR 
ISO BRUGG 

ZA VGRADNJO OPREME, KI NI NA GORNJEM SEZNAMU, MORA PROJEKTANT ALI 
IZVAJALEC PREDLOŽITI DOKAZE O USTREZNOSTI IN PRIDOBITI SOGLASJE 
DOBAVITELJA. 
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PRILOGA 1 
 
 
Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18 °C 
 

Temperaturni diagram za zunanjo temperaturo -18 
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Opomba:  
 
Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v 
dovodnem vodu je ± 3° C. 
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PRILOGA 2: TOPLOTNA POSTAJA – OKVIRNE DIMENZIJE PROSTORA 
 
Toplotna moč 
(kW) 

Centralno 
ogrevanje 

Centralno 
ogrevanje in 
prezračevanje 

Centralno 
ogrevanje in 
priprava 
san. 
tople vode 

Centralno 
ogrevanje, 
prezračevanje in 
priprava san. 
tople 
vode do 25 2 X 1,5 2 X 2 2 X 2  

25 – 50 3 X 3 3 X 4 3 X 5 3 X 5 
50 – 100 3 X 3 3 X 4 3 X 5 3 X 5 
100 – 150 3 X 4 3 X 4 3 X 6 3 X 6 
150 –200 3 X 4 3 X 4 3 X 6 3 X 6 
200 – 500 3 X 4 3 X 5 4 X 6 4 X 6 
500 – 1000 4 X 5 4 X 5 4 X 6 4 X 7 
1000 – 2000 5 X 5 5 X 6 4 X 8 4 X 8 
2000 – 3500 5 X 5 5 X 6 5 X 8 5 X 8 
 
Svetla višina prostora: 
min    2,1 m - centralno ogrevanje 
min    3,0 m - centralno ogrevanje in priprava sanitarne tople vode 
Mere so informativne ! 
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