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K AZ AL O  V S E B I N E  N A Č R T A:  
S T R O J N E  I N Š T A L A C I J E  I N  S T R O J N A  O P R E M A  – N A Č R T  
P R I P R A V E  V O D E  I N  V O D N I  E F E K T I   
 
š t .  n a č r t a :  G B . 0 0 2 - P Z I   š t .  p r o j . :  2 3 2 / 2 0 1 7 , n o v e m b e r  2 0 1 7  
 

Št. Dokument Id. oznaka: Strani 

Št. mape:  

5.1   Naslovna stran načrta  1 

5.2   Kazalo vsebine načrta  1 

5.3   -   

5.4   Tehnično poročilo   

    1.Projektna naloga  3 

    2.Elaborat o varstvu pri delu  6 

    3.Tehnično poročilo  5 
    4.Tehnični izračun  2 

    5.Projektantski popis del in opreme  13 

5.5   Risbe   

     1. Razporeditev naprav in opreme za pripravo vode in 
vodne efekte v zunanji fontani 

GB.002.01 1 

     2. Funkcionalna shema priprave vode in delovanja 
vodnih efektov v zunanji fontani 

GB.002.02 1 
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PROJEKTNA NALOGA 
 

Priprava vode in vodni efekti v zunanji fontani v Radencih 
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 Na osnovi podlog arhitekture, ki jih je izdelalo podjetje Korpnik produkcija d.d. je potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo za pripravo vode v bazenu fontane ter delovanje vodnih 
efektov v zunanji fontani v Radencih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. 
RS. št. 55/2008). 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati: 
 

1. Pripravo vode je potrebno predvideti v skladu s smernicami za pripravo vode v privatnih 
bazenih. 

 
2. Pri izračunu pretočnih količin filtrirane vode je potrebno upoštevati naslednji faktor 

obremenitve: 
 zunanja fontana – faktor za majhno obremenitev bazena, 

 
3. Velikost bazena fontane je potrebno določiti na osnovi volumna vode, ki je potreben za 

delovanje vseh predvidenih šob ter možnosti vstopa v sam bazen v času čiščenja bazena 
in servisa opreme za delovanje vodnih efektov in reflektorjev, 

 
4. Filtriranje vode v bazenu fontane je potrebno izvesti s kartušnim filtrom, 
 
5. Bazen fontane bo napolnjen z vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  

 
6. Vodni program v fontani obsega:    
 

 pokriti bazen zunanje fontane, površine 25,2m2, globina vode do 1,0m,  
 zunanja fontana s 6 vodnimi curki v obliki parabole različnih višin in dolžin (do 5m 

dolžine in do 2,5m višine). Vrste curkov izbere arhitekt. 
 

7. Predvidi se sledeča vezava na filtrirni SISTEM: 
 
    7.1. Filtrirni SISTEM:  

 bazen zunanje fontane 
 

8. Filtrirni sistem za bazen se naj namesti v podzemni prostor - strojnico ob samem bazenu 
fontane. 

 
9. V bazenu zunanje fontane naj bo horizontalni pretok vode (100% iz stene), odvod vode 

pa naj bo izveden preko »skimerja« in sesalne košare na dnu bazena.  
 

10. Prvo polnjenje bazena se naj vrši direktno v bazen zunanje fontane. Šele, ko je bazen 
zunanje fontane napolnjen z vodo do predpisane višine se naj prične s filtriranje vode in 
vklopijo črpalke za ustvarjanje vodnih efektov. 

 
11. Praznjenje bazena zunanje fontane, se naj izvede po možnosti gravitacijsko v 

kanalizacijo, v kolikor je kanalizacija na višji koti je potrebno praznjenje izvesti s pomočjo 
prenosnih potopnih črpalk. S praznjenjem se lahko prične šele takrat, ko vsebnost broma 
v vodi zmanjšamo pod mejno vrednost, ki je določena za izpust v kanalizacijo. 

    
12. Ogrevanje vode ni predvideno. Temperatura vode bo odvisna od temperature polnilne 

vode, ter temperature okoliškega zraka. 
 

13. Dezinfekcijo vode je potrebno predvideti z bromovimi tabletami. Brom se naj dozira 
preko v obvod vgrajenega bromatora. Predvidijo se ročne meritve vsebnosti broma in pH 
vrednosti vode. Po potrebi se pH vrednost korigira z ročnim dodajanjem pH korektorja v 
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sam bazen zunanje fontane. Prav tako se po potrebi v sam bazen predvidi ročno 
dodajanje sredstva proti razraščanju alg. 

 
14. Potrebno je predvideti osvetlitev vodnih curkov. Vsak vodni curek naj ima lastno 

osvetlitev – reflektor. 
                  

15. Predmet projektne dokumentacije (načrta strojnih inštalacij in strojne opreme) za 
pripravo vode in vodnih efektov ni: 
 dovod in morebitna priprava polnilne vode za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje 

v strojnico, 
 kanalizacija prostorov v kleti, kjer se nahaja oprema za pripravo vode in vodnih 

efektov, 
 kanalizacija za praznjenje bazena zunanje fontane in varnostnega preliva, 
 uporaba oz. obdelava odpadne vode in 
 dovod elektroinštalacij v strojnico ter vse elektro inštalacije za potrebe delovanja 

predvidene strojne opreme razen tistih, ki so potrebne za regulacijo in delovanje 
vodnih curkov in reflektorjev. 

 
 
 
Datum:         INVESTITOR: 
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ELABORAT O VARSTVU PRI DELU 
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ELABORAT O VARSTVU PRI DELU 
 
za opredelitev nevarnosti in škodljivosti za poškodbe ali zdravstvene okvare delavcev 
 

 
 Številka projekta:    232/2017, november 2017 
 
 Številka načrta:               GB.002 - PZI 
  
 Številka elaborata:    002.1/17 
 
 Datum:                              november 2017 
 
Elaborat o varstvu pri delu obravnava z zakonom predvideno problematiko v naslednjih 
poglavjih: 
 
 
1. Namembnost 
 

S projektom predvideno postrojenje služi za pripravo vode in za ustvarjanje vodnih 
efektov v zunanji fontani v krožišču v Radencih. 

 
 
2. Funkcionalni opis 
 

Priprava vode obsega naslednje procese: 
 
 filtriranje in 
 dezinfekcijo z bromovimi tabletami 

 
 Za filtriranje kopalne vode je predviden kartušni filter. 
 
 Dezinfekcija kopalne vode je predvidena z bromom. Brom doziramo s pomočjo 

bromatorja, ki je vgrajen v obvod tlačne instalacije, ki dovaja filtrirano vodo v bazen. 
Količina doziranja se ročno nastavi na samem bromatorju. 

 
 
3. Delovni prostor 
 

Postrojenje za pripravo vode v zunanji fontani je nameščeno v strojnici zraven bazena 
fontane. Upravljalec vstopa v območje strojnice zaradi kontrole delovanja postrojenja, ter 
v času čiščenja bazena in servisnih popravil tudi v sam bazen fontane. 

 
 
4. Nevarnosti 
 

Pri uporabi in pri delu z napravami je upravljalec izpostavljen naslednjim nevarnostim: 
 nevarnost neposrednega dotika delov pod napetostjo, 
 nevarnost posrednega dotika delov pod napetostjo, 
 mehanske nevarnosti, 
 neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, 
 nevarnost zadušitve pri vstopu v strojnice, 
 nevarnost pri delu z bromom in 
 nevarnost pred požarom. 
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5. Ukrepi za odpravo nevarnosti 
 

5.1. Nevarnost napetosti dotika je opravljena z ničenjem. Vsi kovinski deli in črpalke in so 
ozemljeni. 

 
5.2. Nevarnost poškodbe vodnikov je odpravljena s tem, da so vodniki položeni v 

zaščitnih PVC ceveh. 
 

5.3. Rotirajoči deli na elektromotorjih in črpalkah so vgrajeni v ohišja tako, da ni možen 
direktni pristop. Vse posode so konstrukcijsko izvedene tako, da so stabilne in ker so 
s cevmi in armaturami povezane v sistem, so s tem varovane pred prevrnitvijo. 

 
5.4. Nevarnost neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje je odpravljeno s tem, da 

lahko z napravami in postrojenji rokuje samo pooblaščen upravljalec – strojnik, ki ima 
od proizvajalca oz. dobavitelja opreme potrdilo o usposobljenosti. Strojnik mora biti 
prisoten že v času montaže filtrirnega in dezinfekcijskega postrojenja tako, da je 
seznanjen z vsemi sestavnimi deli naprav. Popravila pa lahko opravlja samo 
pooblaščeni serviser. 

 
5.5. Pred samim vstopom v strojnico in bazen (jaške) je potrebno prostor strojnice dobro 

prezračiti ter preveriti kvaliteto zraka.  V času zadrževanje v jaški je potrebo poskrbeti 
za zadostno prezračevanje, ter ves čas spremljati kvaliteto zraka v jaških. Pri delu v 
jašku, morata biti vedno prisotni vsaj dve osebi, ena od njiju mora biti vedno zunaj 
jaška, da lahko nemudoma priskoči na pomoč. V strojnici je predvideno ustrezno 
mehansko prezračevanje. 

 
5.6. Najboljši način za preprečevanje nesreč pri delu z napravami za dezinfekcijo vode je 

strokovna poučitev strojnikov, ravnanje s kemikalijami v skladu z varnostnimi listi ter 
strokovna montaža in vzdrževanje naprav v skladu z navodili proizvajalca naprav. 

 
5.6.1. Bromokloro-5,5-dimentilimidazolidin-2,4dion lahko okrepi požar. Pri zaužitju je 

zdravju škodljiv, pri stiku s kislinami se sprošča strupen plin, povzroča hude opekline 
kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Zelo strupeno za vodne 
organizme.  

 
Primarna dražljivost na kožo: povzroča hude opekline kože  
Primarna dražljivost na oči: povzroča hude poškodbe oči 
Ob požiranju močno razjeda ustno votlino in žrelo. 
Obstaja tudi nevarnost performacije požiralnika in želodca. 

 
Ukrepi prve pomoči                          
Splošni ukrepi: Ravnati v skladu z navodili na varnostnem listu. Takoj priskočiti na 

pomoč, ter poiskati zdravniško pomoč. 
 

Pri vdihavanju: Prizadetega je potrebno prenesti na svež zrak ali ga oskrbeti s 
svežim zrakom ali kisikom. Pri tem je potrebno paziti na lastno 
zaščito. Če je prizadeti nezavesten, ga je potrebno postaviti v 
stabilno bočno lego in zaščititi pred podhladitvijo. Pri dihalni stiski 
je potrebno ponesrečenemu dovajati kisik. Priskrbeti zdravniško 
pomoč. 
 

Pri stiku s kožo: Takoj odstraniti kontaminirano obleko in obutev. Pri tem je 
potrebno paziti na lastno zaščito. Prizadete dele kože takoj 
temeljito umiti milom in tekočo vodo, spirati najmanj 15 minut. Pri 
vidnem draženju kože ali pri draženju, ki se samo občuti ter pri 
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vsakem intenzivnem stiku sredstva s kožo, poskrbeti za 
zdravniško oskrbo. 
 
 

Pri stiku z očmi: Oko, ob zaščiti zdravega očesa, pri odprtih vekah vsaj 15 minut 
spirati s tekočo vodo. Takojšnji pričetek spiranja je zelo 
pomemben za stopnjo poškodb in možnost njihovega zdravljenja. 
Tukaj so pomembne sekunde. Potrebna je takojšnja zdravniška 
oskrba. 
 

Pri zaužitju: Tekočino izpljuniti. Spiti veliko količino vode in dovajati svež zrak. 
Nemudoma poklicati zdravnika. V odvisnosti od velikosti želodca 
mora ponesrečeni popiti pol litra ali več mlačne vode. Ne smemo 
izgubljati časa. Prizadetemu v nobenem primeru ne smemo dajati 
piti kuhinjskega olja, ricinusovega olja ali alkohola. Ne izzivati 
bruhanja. Pri spontanem bruhanju postavimo prizadetemu glavo v 
stransko lego, še bolje pa, da je zaradi velike nevarnosti 
aspiracije, poškodovančeva glava nižje od telesa. Na mesto 
nesreče čim prej pokličemo zdravniško pomoč. 
 

Zapozneli in 
takojšnji ter 
kronični učinki 
po kratkotrajni 
ali dolgotrajni 
izpostavljenosti: 

Znaki zastrupitve se lahko pojavijo šele čez nekaj ur, zato je 
potrebno ponesrečenca nadzorovati še najmanj 48 ur po nesreči. 

 
Ukrepi ob nezgodnih izpustih 
Osebni varnostni 
ukrepi: 

Preprečiti prašenje. Namestiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno 
zaščitno opremo. Osebe brez zaščitne opreme odstraniti iz 
nevarnega območja. Upoštevati previdnostne ukrepe iz poglavja 
Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje in Nadzor nad 
izpostavljenostjo in varnost pri delu. Izprazniti ogroženo področje. 
Računati na slabo vidljivost. Obvestiti prebivalce na ogroženem 
območju. Pri odstranjevanju lahko sodelujejo le s popolno 
zaščitno opremo. Nositi dihalni aparat, zaščitne očala, zaščitne 
čevlje in zaščitne rokavice. 
 

Okoljevarstveni 
ukrepi: 

Potrebno je preprečiti kontaminiranje podtalnih in drugih voda, 
drenažnih sistemov in tal s pomočjo peščenih jezov in pregrad. 
Zagotoviti ustrezno prezračevanje. V primeru razsutja večjih 
količin snovi je potrebno poklicati Center za obveščanje na 
telefonsko št. 112. 
 

Postopki 
čiščenja: 

Razsuto snov mehansko pobrati. Kontaminiran material odstraniti 
kot nevaren odpadek. Poskrbeti za zadostno prezračevanje. 
Onesnažene predmete očistiti. 

             
            Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje  

Ravnanje: Skrbeti za zadostno prezračevanje/zračenje in čistočo na 
delovnem mestu. Na delovnem mestu imeti le toliko sredstva kot 
se ga potrebuje v delovnem procesu. Posode s sredstvom na 
delovnem mestu morajo biti zaprte. Preprečiti prašenje. Pri delu 
uporabljati lokalno odsesovanje. Pripravljena mora biti zaščita za 
dihala. 
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Nasveti o 
splošni higieni 
dela: 

Skrbeti za čisto delovno okolje. Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. 
Preprečiti stik s kožo in očmi ter vdihavanje. Po končanem delu se 
umiti ter sleči in oprati onesnažena oblačila. Delovno mesto mora 
biti opremljeno s tekočino za spiranje oči. 
 

Skladiščenje: Hraniti v originalni embalaži. Posode skladiščiti dobro zaprte, na 
suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Posode morajo biti 
dobro označene in iz nelomljivega materiala. Zaščiti pred svetlobo 
in sonćnimi žarki. Preprečiti segrevanje/pregretje proizvoda. 
Prepovedano je skladiščiti skupaj s kislinami, zdravili, hrano in 
vnetljivimi snovmi. Zaščititi pred vlago in vodo. 
 

Posebne 
končne 
uporabe: 

Proizvod dodati v bazen preko dozirne postaje (bromatorja). Prvo 
doziranje 6 tablet na 10m3. 

 
 

Nadzor nad izpostavljenostjo in varnost pri delu 
Nadzor nad 
izpostavljen-
ostjo: 
 

Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Skladiščiti ločeno od hrane. 
Preprečiti stik z očmi in kožo. Skrbeti za umivanje rok. Umazano 
in zmočeno obleko takoj sleči.  
 

Zaščita dihal: Pri kratkotrajni izpostavljenosti uporabljati respirator. V primeru 
intenzivne ali daljše izpostavljenosti uporabiti dihalni aparat z od 
okolice neodvisnim izvorom zraka (EN 137). 
 

Zaščita rok: Zaščitne rokavice iz plastičnih ali gumijastih materialov, ki so 
obstojni in ne prepuščajo sredstva. Zaradi različnih materialov, iz 
katerih so narejene rokavice, je potrebno rokavice pred uporabo 
preizkusiti. Primerni materiali za rokavice (EN 374): guma.  
Zaščitna delovna obleka (iz bombaža ali podobno) in obutev, ki 
pokriva celotno stopalo (EN 13034) 
 

Zaščita oči - 
obraza: 

Zaščitna očala. V primeru, da je ogrožen tudi obraz, uporabiti 
ščitnik za obraz v skladu s SIST EN 166. 
 

Zaščitna obleka: Zaščitna delovna obleka, dolg predpasnik in zaščitni čevlji ali 
zaščitna obleka, odporna na kemikalije. Zaščitna obleka mora 
dobro tesniti. 

 
Fizikalne in kemijske lastnosti 
Izgled: trdna snov 
Barva: rumenkasta 
Vonj: značilen 
Tališče: 156 ºC do 162 ºC 
Vrelišče: ni podatka 
Eksplozivnost: nima eksplozivnih lastnosti 
Gostota pri 
20ºC: 

 
ni podatka 

Topnost v vodi 
pri 20ºC: 

 
topno 

pH (5 g/L) pri 
20ºC: 

 
ni podatka 
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Obstojnost in reaktivnost 
Reaktivnost: Burno reagira s kislinami in oksidanti. 
Kemijska 
stabilnost: 

Pri normalnih pogojih je stabilen. 

Nezdružljive 
snovi: 
 

Kisline, kovine, baze, kovinski oksidi, vnetljive snovi. 
 

Nevarne 
reakcije: 
 

V stiku s kislinami se sproščajo strupeni plini. 
 

Nevarni produkti 
razkroja: 
 

HCl, klor, brom. 
 

Nevarni pogoji: Pri pravilni uporabi niso znani. 
 

5.7. V cilju zaščite pred požarom je potrebno izvajati vse preventivne ukrepe, da ne pride 
do požara. 

            Če kljub vsem zaščitnim ukrepom pride do požara, moramo nujno upoštevati, pri delu 
z  bromom, naslednje ukrepe ob požaru: 

 
Brom 
Sredstva za 
gašenje: 
 

Za gašenje uporabiti peno ali vodno meglo.  
 

Neustrezna 
sredstva za 
gašenje: 
 

Za gašenje NE UPORABITI vodnega curka. 

Nevarnosti 
stranskih 
produktov/plin
ov pri požaru: 
 

Pri požaru se lahko sprošča vodikov klorid (HCl). 
 

Posebna 
zaščita pri 
požaru: 

Nositi zaščitno masko z od okolice neodvisnim izvorom zraka ali 
dihalni aparat z od okolice neodvisnim izvorom zraka. Nositi 
zaščitno obleko odporno na kemikalije. V primeru požara je nujen 
nadzor okolice.  Preprečiti iztekanje produktov gašenje v odvodne 
kanale. Izpostavljene posode hladiti z vodno meglo. 
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TEHNIČNO POROČILO 
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1.  UVOD 
 

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme za pripravo vode in vodnih efektov je izdelan na 
osnovi gradbenega načrta ureditve krožišča v Radencih v skladu s smernicami za 
pripravo vode v privatnih bazenih. 
  
Vodni program obsega: 
 
 pokrit bazen zunanje fontane, površine 25,2m2, globina vode do 1,0m,  
 zunanja fontana s 6 vodnimi curki v obliki parabole različnih višin in dolžin (do 5m 

dolžine in do 2,5m višine). Vrsto curkov je izbral in potrdil arhitekt. 
 
 

2.  FILTRIRNI SISTEM 
 

Za filtriranje vode je uporabljen filtrirni sistem, ki ga sestavlja en kartušni filter in sicer: 
 za pokrit bazen zunanje fontane je predviden filtrirni SISTEM, ki ga sestavlja en 

kartušni filter premera 267mm, višine 902mm, filtrirne površine 11,2m2 
 

Obtočna količina vode v bazenu je razvidna v tehničnem izračunu. Dimenzija kartuše 
znaša, premer 230mm, višina 589mm. 
 
 
Filtrirni sistem sestavljajo: 
 
Za filtriranje vode v pokritem bazenu zunanje fontane je uporabljeni kartušni filtrirni 
sistem.  
 
Filtrirni sistem sestavljajo: 
 fini kartušni filter, 
 nizkotlačna pretočna črpalka z grobim filtrom, 
 cevni sistem iz PCV-ja za povezavo vseh elementov in naprav in 
 komandna omara z elementi za delovanje filtrske črpalke (vklop-izklop črpalke z 

možnostjo nastavitve časa delovanja, regulacija nivoja vode v bazenu, ter 
avtomatsko dopolnjevanje) 

 
Glavni element filtrirnega sistema je tlačni kartušni filter. Filtrska posoda je izdelana iz 
ojačanega poliestra ter ima priključka za vstop surove in izstop filtrirane vode. Posoda je 
opremljena s pokrovom za hitro odpiranje, ki omogoča enostaven in lahek dostop do 
glavnega elementa filtra, to je poliestrske filtrske kartuše z ostrino filtriranja 15 do 20μm. 
Posoda je opremljena še s pipico za praznjenje posode ter manometrom, za spremljanje 
stopnje zamašenosti kartuše. 
 
Pri strujanju vode skozi filter se na površini kartuše zadržijo nečistoče velikosti večje od 
20μm in se tako odstranijo iz nadaljnjega toka. Pri tej vrsti filtracije ni potrebno dodajati 
nobenih kemijskih sredstev kot npr. razni flokulansi itd. 
 
Ko se na površini nabirajo nečistoče se postopoma povečuje pretočni upor, ter zmanjša 
pretok skozi filter. Ko se upor poveča za 0,5bar pristopimo k pranju kartuše. To izvedemo 
na način, da iz filtra vzamemo kartušo ter jo s pomočjo čistilnih sredstev ter curka vode 
očistimo nabranih nečistoč. Ko s čiščenjem več ne moremo bistveno zmanjšati upora 
skozi filter je potrebno kartušo nadomestiti z novo. 
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3. POLNJENJE BAZENA 
 

Prvo polnjenje bazena se vrši z vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Voda iz javnega 
vodovodnega omrežja mora ustrezati postavljenim zahtevam za polnilno vodo s strani 
dobavitelja glavne tehnološke opreme. Najprej je potrebno napolniti bazen in šele potem 
lahko pričnemo s filtriranjem vode. Bazen je poln, ko voda doseže maksimalni nivo, ki je 
določen z nivojsko regulacijo. 
Filtrska črpalka sesa vodo deloma iz skimerja in deloma iz sesalne košare na dnu 
bazena. Črpalka transportira vodo skozi kartušni filter ter jo preko razvodne tlačne 
inštalacije in posebnih usmerjevalnih šob pošilja v bazen.  

 
 
4. DOPOLNJEVANJE VODE 
 

Namen dopolnjevanja je nadomeščanje vode, ki jo izgubimo zaradi izhlapevanja vode iz 
vodne površine ter škropljenjem vode pri delovanju efektov. Dopolnjevanje vode je 
izvedeno avtomatsko s pomočjo EM ventila, ki so krmiljen preko nivojske sonde. 
 

 
5. PRETOK VODE V BAZENU 
 

V bazenu zunanje fontane imamo horizontalni pretok vode. Vsa filtrirana voda vstopa v 
bazen skozi stenski usmerjevalni šobi in se odvaja delno preko skimerja cca. 35%, delno 
pa preko sesalne košare na dnu bazena cca. 65%.  
S tem načinom kroženja vode dosežemo optimalni iznos nečistoč iz bazena in 
zagotovimo enakomerno porazdelitev dezinfekcijskega sredstva po volumnu bazena. 
 
 

6. RECIRKULACIJA VODE V BAZENU 
 

Pri obdelavi vode je v času obratovanja predvidena naslednja recirkulacija: 
Umazano vodo iz bazena delno preko skimerja delno pa preko sesalnega koša na dnu 
bazena sesamo s pomočjo filtrske črpalke z integriranim grobim filtrom. Črpalka 
transportira vodo preko kartušnega filtra ter jo tako očisti nečistoč. Po izstopu iz filtra 
voda sprejme določeno količino dezinfekcijskega sredstva (brom) in tako pripravljena 
prihaja preko razvodne tlačne inštalacije in posebnih usmerjevalnih šob nazaj v bazen.  
 
 

7. DEZINFEKCIJA VODE 
 
Dezinfekcija vode v bazenu se vršimo z bromovo raztopino, ki jo pridobimo iz bromovih 
tablet. Bromove tablete raztapljamo s pomočjo bromatorja, ki je vgrajen v obvod tlačne 
instalacije. Količino doziranja uravnamo z gumbom za nastavitev količine doziranja na 
samem dozatorju, ter količino pretočne vode. Optimalna količina broma v vodi za 
dezinfekcijo vode znaša 1,0 – 3,0 mg/l. Količino broma preverjamo z ročnimi meritvami, 
prav tako z ročnimi meritvami preverjamo pH vrednost vode v samem bazenu. V kolikor 
je potrebno izvesti regulacijo pH vrednosti le to izvedemo z dodajanje pH regulatorja 
direktno v bazen fontane. 
V primeru razvoja alg po potrebi ročno dodamo neposredno v bazen ustrezno količino 
sredstva za uničevanje alg – algicid, v skladu z navodili proizvajalca kemikalije. 
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8. PRAZNJENJE BAZENA IN ODVOD ODPADNIH VOD 
 

Praznjenje pokritega bazena (min. 1x letno) se vrši preko izpusta v kanalizacijo. Čiščenje 
AB sten in dna bazena je predvideno le s čisto vodo pod pritiskom (brez uporabe čistil). S 
praznjenjem lahko pričnemo šele takrat ko vsebnost broma v vodi znižamo pod zakonsko 
določeno mejno vrednost za izpust v kanalizacijo.   

 
Predvidena letna količina odpadnih vod ob 1x praznjenju bazena znaša cca. 25m3. 
Pretok pri samem praznjenju se regulira s pomočjo zaporne lopute in sicer do cca. 3l/s. 
Pretok preko varnostnega preliva bazena, ki istočasno služi tudi kot odvod meteornih vod 
iz samega korita fontane, znaša v primeru naliva cca. 9l/s. 
 
Ker se predvideva, da fontana v zimskem času ne bo obratovala je potrebno pred 
zaustavitvijo sistema v celoti izprazniti bazen fontane, vso instalacijo in opremo in jo tako 
zavarovati pred zmrzaljo. Loputo na izpustu iz bazena fontane pa je potrebno pustiti 
odprto, da bo vsa meteorna voda, ki se bo iz korita stekala v sam bazen odtekala v 
kanalizacijo oz. v ponikovalnico.  
 

 
9. CEVNA INŠTALACIJA 
 

Predvidena cevna inštalacija do dimenzije DN25 je iz PVC-U cevi 16 bar (PN16) nad 
dimenzijo DN25 pa je iz materiala PVC-U za tlak 10 barov (PN10), razen cevi za 
praznjenje bazena, varnostnega preliva in cevi za prezračevanje, ki pa so iz materiala 
PVC-U za tlak 6 barov (PN6). Cev DN25 za polnjenje in dopolnjevanje zunanje fontane, 
ki poteka v zemlji je iz PEHD materiala in se v strojnici preko prehodnega kosa PEHD-
PVC priključi na PVC-U instalacijo. Cevi in fazonski komadi iz PVC-U materiala se 
spajajo z lepljenjem, pri vgradnji armatur pa z veznimi pušami in prostimi prirobnicami. 
Vse cevi, ki potekajo v strojnici morajo biti konzolirane na ustreznih razdaljah. Cevi je 
potrebno vgrajevati in konzolirati po navodilih proizvajalca. Cevi, ki potekajo v zemlji ali 
betonu je potrebno položiti na peščeno posteljico ali obetonirati pod padcem min 0,2%, 
tako da je omogočeno popolno praznjenje inštalacije. Vse prehode cevi skozi stene 
strojnice je potrebno izvesti vodotesne. 
 

 
10. VODNI EFEKTI 

 
V zunanji fontani je predvideno 6 vodnih curkov v obliki parabole različnih dolžin in višin. 
Uporabljene so specialne varčne šobe z integriranimi umirjevalnimi ploščami ter 21 
luknjicami premera 3,5mm, ki so kocentrično razporejene po osnovni ploskvi šobe 
premera 49mm. 21 manjših curkov tako tvori vizualno enovit curek premera 38mm na 
izstopu iz same šobe. Šobe so vgrajene pod kotom 65º, tako da ustvarjajo želene dolžine 
parabol in sicer A) dimenzije parabole cca. 5 x 2,5m in B) dimenzije parabole 4 x 1,8m. 
Vsaka šoba je vezana na lastno DMX-RDM kompatibilno regulacijsko cirkulacijsko 
črpalko z integriranim grobim filtrom, kar pomeni, da je možno dimenzije parabole 
samega curka poljubno nastavljati in sicer v območju kot ga omogočajo karatkteristike 
izbrane črpalke (Q, H). Hidravlični zagonski čas črpalke (0-100%) znaša 1s. Črpalke za 
ustvarjanje vodnih curkov so nameščene čim bližje posamezni šobi in sicer na stenskih 
konzolah potopljene v samem bazenu fontane. Vodni curki lahko deluje statično ali po 
naprej določenem programu dinamično, kar pomeni, da se tako lahko spreminja dolžina 
in višina parabol, prav tako je omogočena trenutna prekinitev curka. Vsak vodni curek je 
osvetljen s svojim reflektorjem. 
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11. ELEKTROOPREMA 
 

11.1 Elektrooprema za delovanje vodnih efektov in osvetljava vodnih curkov 
Elektro oprema za delovanje vodnih curkov in osvetljave le teh je napajana in krmiljena 
preko elektro komandne omare dobavljene s strani dobavitelja tehnološke opreme za 
ustvarjanje curkov. Vsaka DMX-RDM kompatibilna regulacijska črpalka je napajana  s 
svojim kablom 240V iz same elektro komandne omare, krmiljena pa preko DMX kabla. 
Vsak curek je osvetljen s svojim energetsko varčnim LED RGB DMX/02 reflektorjem 24V 
DC, ki je prosto stoječe postavljen ob šobi pod samim curkom. Vsak posamezen reflektor 
je preko posebnega hibridnega kabla (napajanje + krmiljenje) povezan na LED DMX/02 
napajalnik. Kabli od samega bazena do reflektorjev potekajo v zaščitnih ceveh nad AB 
ploščo korita fontane ter pod nasutjem prodca. LED DMX/02 napajalnika sta vgrajena v 
sam bazen fontane. Vsak omogoča vezavo do 4 RGD LED DMX/2 reflektorjev preko 
posebnih hibridnih kablov. LED DMX/02 napajalnik ima dva vhoda in sicer za napajanje 
24V DC in krmiljenje preko DMX-RDM. LED DMX/02 napajalnika sta preko napajalnih 
24V DC kablov povezana s podvodnim transformatorjem 240V AC / 24V DC, do čim pa 
je sam transformator preko kabla 240V napajan iz same elektro komandne omare. Za 
krmiljenje DMX-RDM kompatibilnih regulacijskih obtočnih črpalk ter LED RGB DMX/02 
reflektorjev služi WECS II 512 pred programiran krmilnik, ki je z DMX kablom povezan do 
prve DMX-RDM kompatibilne črpalke. DMX-RDM kompatibilne črpalke se nato vključno z 
LED DMX/02 napajalniki zaporedno povezujejo z DMX kablom. Ko so z DMX kablom 
povezane vse DMX-RDM kompatibilne črpalke in LED DMX/02 napajalnika se kabel 
zaključi z zaključnim elementom BUS linije DMX/01.    
Vsa oprema razen elektro komadne omare ima zaščito IP68. 
 
Tako izbrana oprema in način vezave omogočata različne scenarije in termine delovanja 
posameznega scenarija (posamezni dinamični scenarij lahko traja max. do tri minute), ki 
se vnaprej sprogramirajo in krmilijo preko WECS II 512 krmilnika. 
 
Zaradi relativno velikih dimenzij samih curkov ter lokacije le teh znotraj krožišča je 
predvidena tudi vgradnja anemometra za merjenje hitrosti vetra. Podatke o izmerjenih 
hitrostih vetra anemometer preko kabelske povezave pošilja WECS II 512 krmilniku, ki na 
osnovi nastavljenih parametrov zmanjšuje ali povečuje dolžino posameznih curkov. V 
primeru močnejšega vetra pa se lahko delovanje curkov po naprej nastavljeni mejni 
vrednosti tudi izključi.  
 
Dovod napajanja v elektro komandno omaro in izenačevanje potencialov vse vgrajene 
opreme je predmet oz. obdelano v ločenem projektu elektroinstalacij.  
 
 
11.2 Elektrooprema za delovanje ostale strojne opreme 
 Filtrski SISTEM I ima lastno elektro komadno omaro in sicer v sami strojnici. Vklop 
filtrske črpalke mora biti  izveden ali ročno ali avtomatsko preko nastavljive programske 
ure. Preko nivojske regulacije se po potrebi vklaplja oz. izklaplja tudi EM ventil za 
dopolnjevanje vode v sam bazen. Ta del projekta in dovod elektromoči v samo strojnico, 
kabliranje, razsvetljava v strojnici, prezračevanje in izenačitev potenciala vseh vgrajenih 
elementov je obdelano v ločenem projektu elektroinstalacij. 
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TEHNIČNI IZRAČUN 



       
 
 

                                                 d.o.o. 
 

 

-18- 

1. DOLOČITEV PRETOČNE KOLIČINE FILTRIRNE NAPRAVE 
 

Q = 
t
V

 

 
kjer pomenijo: 

Q  - pretočna količina filtrirne naprave [m3/h], 
V  - volumen vode v bazenu v [m3] 
 t  - čas izmenjave vode [h] 

 
 
 1.1. Določitev pretočne količine bazena  
 

Q = hm
t
V /04,5

5
2,25 3  

 

t =5 h (za bazene z volumnom do 30m3 in majhno obremenitvijo) 
 
 

Glede na izračunano vrednost pretoka ter zahtevanih minimalnih pretokov za 
zagotavljanje higienskih in hidravličnih razmer izberem pretočno količino in 5m3/h.  
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PROJEKTANSTKI POPIS DEL IN OPREME 
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Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

1. ZUNANJA FONTANA

1.1. Filtrirni SISTEM I

Dobava in montaža naslednjih elementov:

●

Dimenzije filtrske posode:
● premer:                             Ø 330 /  Ø 267 mm
● skupna višina:                    902 mm
● filtrirna površina:                 11,2 m2
● teža filtra                           13kg

Priključki na posodi:
● vstop surove vode:                  1"1/2
● izstop filtrirane vode:               1"1/2
● praznjenje filtrske posode:         1/2"

Posoda je opremljena z avtomatskim odzračnikom kpl 1

●
kos 1

●

Karakteristike:             
● pretočna količina:      5 m3/h     
● manometrična višina: 8,5 mVS         
● moč elektromotorja:   0.45 kW
● število vrtljajev:          2840 min-1
● sesalni priključek:     Ø 50
● tkačni priključek:      Ø 40
● napetost:                 240V kos 1

1.1. Filtrirni SISTEM I, skupaj: -                        

1.2. Elementi v dnu in steni školjke bazena,
talni plošči zunanje fontane in stenah
strojnice

Zajemajo:
●

fini kartušni filter z ojačano poliestrsko kartušo z
ostrino filtracije 15 do 20 μm. Filtrska posoda je
opremljena s pokrovom za enostavno hitro
odpiranje in zapiranje z namenom dostopa do
filtrske kartuše, pipico za popolno praznjenje
posode in manometrom za kontrolo tlaka v filtrski
posodi. Filtrska posoda je izdelana iz poliestra
odpornega na kemikalije. Maksimalni obratovalni
tlak filtrske posode znaša 3,5bar.

nizkotlačna samosesalna centrifugalna črpalka 1 z
integriranim grobim filtrom iz plastike volumna 0,5l,
širina rež na grobem filtru 2,8x2,8mm s
transparentnim pokrovom za hitro odpiranje. Max.
temp. vode 60C, zaščita IP X4

dobava dodatne rezervne kartuše za zgoraj 
naveden filter

tlačno inštalacijo v dnu in stenah školjke bazena 
fontane,
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Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● skimer,
● sesanje na dnu škojlke fontane,
● varnostni preliv,
● priključno cev praznjenje bazena,
● dopolnjevanje,
● električne povezave,
●

● instalacijo v steni strojnice

Dobava in montaža naslednjih elementov:

● skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za cev
Ø 160 kos 1
Ø 110 kos 4
Ø 63 kos 9
Ø 32 kos 2

● cev vključno s spojkami, PVC - 10 bar
Ø 63 m 30

● T-kos 90°, PVC
Ø 63 kos 1

● koleno 90°, PVC
Ø 63 kos 11

● koleno 90°, PVC - PE-HD
Ø 32 kos 1

● koleno 45°, PVC
Ø 63 kos 5

● lok 22,5°, PVC
Ø 63 kos 6

● adapter, PVC
Ø 63-2" NN kos 4

●

Ø 108 x 2" kos 2

● kapa, PVC
Ø 63 kos 7

● čep, pocinkan
R 2", ZN kos 2

●

dim. 325 x 335 x 150mm kpl 1  

tlačno instalacijo od bazena do šob pod talno ploščo 
fontane in

vstopna šoba iz plastike ABS za vgradnjo v beton z
nastavljivo kroglico z luknjo Ø12mm za pretok
2,5m3/h

skimer za vgradnjo v AB steno s košaro za lovljenje
nečistoč dostopno s strani (iz bazena fontane),
plavajočo ploščo, sesalnim priključkom G2" ZN.
Skimer mora biti pripravljen za vbetoniranje v AB
steno bazena fontane
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Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

●

dim. Ø 203 x 226mm kpl 1

●

kpl 2

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.2. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj: -                        

1.3. Vezne inštalacije

1.3.1 Sesalni in tlačni cevovod od skimerja
fonatne do priključka na tlačno inštalacijo
fontane položeno v AB plošči

Dobava in montaža naslednjih elementov:

● cev vključno s spojkami, PVC - 10 bar
Ø 63 m 8
Ø 50 m 0,5
Ø 40 m 0,5

● T-kos 90°, PVC
Ø 63 kos 1

● koleno 90°, PVC
Ø 63 kos 8

● reducirka, PVC
Ø 63 - 50 kos 3
Ø 63 - 40 kos 1

● spojka, PVC
Ø 63 kos 1

● cevni odcep, PVC
Ø 63 x 20 kos 2

● holandec - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 63 - 2", ZN kos 2
Ø 50 - 1"1/2, ZN kos 2

● krogelni ventil, PVC
DN50 kos 4

prehodni element s podaljškom cevi za izvedbo
vodotesnih prehodov kablov skozi AB steno školjke
bazena zunanje fontane za potrebe delovanja črpalk
za curke, RGB-LED reflektorje vključno z rezervo za
možno kasnejše povečanje števila efektov.
Prehodni element omogoča vodotesne prehod do 7
kablov - tipski element dobavitelja tehnologije. 

sesalna košara iz nerjavnega jekla za zaščito pred
listjem in ostalimi nečistočami, vgrajena nad
sesalno cev na dnu školjke s priključkom 2" ZN
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Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● pipica za manometer, MS
1/2" x 1/2" kos 2

● manovakumeter, Ø130 mm, merno področje,
( - 1 do + 1,5 bar)
R 1/2" kos 1

● manovakumeter, Ø130 mm, merno področje,
( 0 do + 3 bar)
R 1/2" kos 1

● cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi
Ø 63 kos 8
Ø 20 kos 6

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.3.2. Ostale vezne inštalacije

Zajemajo:
● praznjenje bazena fontane v kanalizacijo,
● varnostni preliv,
● dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo

polnjenje bazena in dopolnjevanje
● praznjenje filtra in odvzem vzorca vode,

Dobava in montaža naslednjih elementov:

● cev vključno s spojkami, PVC - 6 bar
Ø 160 m 6
Ø 110 m 1

● cev vključno s spojkami, PVC - 16 bar
Ø 32 m 6

●

Ø 20 m 3

●

DN 25 m 8

● T-kos 90°, PVC
Ø 160 kos 1
Ø 32 kos 2

● koleno 90°, PVC
Ø 160 kos 2
Ø 110 kos 1
Ø 32 kos 3

cev vključno s spojkami, PVC - 16 bar, vključno z 
vsemi fazonskimi in prehodnimi elementi

cev, PE-HD - 16 bar z vsemi potrebnimi fazonskimi 
ter prehodinimi elementi PE-PVC vključno s spojnim 
in tesnilnim materialom
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Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● koleno 45°, PVC
Ø 160 kos 1

● reducirka, PVC
Ø 160 - 110 kos 1

● cevni odcep, PVC
Ø 110 x 32 kos 1

● krogelni ventil, PN16, PVC
DN25 kos 3
DN15 kos 1

● vezna puša, PVC
Ø 110 kos 2

●

Ø 110, DN100 kos 2

●

DN100 kpl 1

●

DN25 kos 1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.3. Vezne inštalacije, skupaj: -                        

1.4. Dezinfekcija vode

Dobava in montaža naslednjih elementov:

●

kpl 1

●

Ø 20 m 3

● krogelni ventil, PVC, PN16
DN15 kos 2

eletromagnetni ventil za dopolnjevanje vode, PN16, 
napetost 24V - 50Hz

bromator iz kemično odporne plastike ABS, s
pokrovom za enostavno in hitro odpiranje za
polnjenje z bromovini tabletami, kapacitete 4kg za
vgradnjo v obvod "by-pass" z gumbom za nastavitev
kapacitete doziranja

cev vključno s spojkami, PVC - 16 bar, vključno z 
vsemi fazonskimi in prehodnimi elementi

ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na
bromirano bazensko vodo namenjena za
medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz aluminija
- barvano, disk - AISI 316, os - AISI 304, manšeta -
Hypalon CSM, delovni tlak max. 3bar. Posebno
vzdrževanje lopute ni potrebno. (kot npr. EBRO ali
podobno)

prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in 
tesnilnim materialom

-24-



                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

●
kpl 1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.4. Dezinfekcija vode, skupaj: -                        

1.5. Prečrpavanje odpadnih vod

Zajema:
●

Dobava in montaža naslednjih elementov:

● cev vključno s spojkami, PVC - 16 bar
Ø 32 m 6

● koleno 90°,PVC
Ø 32 kos 3

● koleno 45°,PVC
Ø 32 kos 1

● krogelni ventil, PVC, PN16
DN25 kos 1

● nepovratni ventil, PVC, PN16
DN25 kos 1

● holandec - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 32 - 1 1/4", NN kos 1

● cevna objemka-konzola, PP, za PVC cevi 
Ø 32 kos 8

●

Karakteristike:
● pretočna količina:      4 m3/h
● manometrična višina: 5 mVS
● moč elektromotorja:   0,45 kW
● število vrtljajev:          2900 min-1
● tlačni priključek:        R 1 1/4"
● napetost:                  240V kpl 1

kemikalije za prvi zagon ter osebna zaščitna
sredstva za varno delo s kemikalijami

prečrpavanje odpadnih vod iz jaška v strojnici do 
priključka za loputo za praznjenje bazena fontane

potopna črpalka 3 za umazano vodo z možnostjo
izčrpanja vode iz jaška do višine 2 mm. Ohišje
črpalke iz PP-GF30, tekač PP-GF300, ohišje
motorja 1.4301, tesnila iz NBR, drsno tesnilo iz
keramike. Temperaturno območje medija od 3 do
30ºC, kratkotrajno do 90ºC. Vključno z nivojsko
regulacijo (plovno stikalo), hupo za opozorilo v
primeru poplave v trojnici, zaščito pred
obremenitvijo ter vgrajenim kablom dolžine 4m za
enostavno priključitev v šuko vtičnico 240V, 50Hz.
Zaščita IP 68
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.5. Prečrpavanje odpadnih vod, skupaj: -                        

1.6. Prezračevanje strojnice

Zajema:
●
●

Dobava in montaža naslednjih elementov:

● cev vključno s spojkami, PVC - 6 bar
Ø 110 m 7

● koleno 90°,PVC
Ø 110 kos 3

●

Ø 110 kos 2

● cevna objemka-konzola, PP,za PVC cevi 
Ø 110 kos 4

●

Karakteristike:
● pretočna količina:      100 m3/h
● moč elektromotorja:   0,02 kW
● število vrtljajev:          2550 min-1
● priključek:                 Ø100 kpl 1

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.6. Prezračevanje strojnice, skupaj: -                        

1.7. Vodni curki in razsvetljava fontane

Zajemajo:
●
●
●

Dobava in montaža naslednjih elementov:

LED RGB DMX / 02 reflektorje,
DMX 02 kompatibilne črpalke za vodne curke,

zaščitna zaključna kapa za prezračevanje oblika in 
barva po izboru arhitekta

cevi za prezračevanje z zaključnimi kapami

ventilator iz umetne mase za prezračevanje
strojnice z vgrajeno nepovratno loputo, dodatno
opremljen s senzorjem vlažnosti, ki vklopi ventilator
v kolikor je prekoračen nastavljen prag vlažnosti ter
programsko uro za nastavitev časa delovanja
ventilatorja, 240V, 50Hz.

ventilator

šobe za ustvarjanje vodnih curkov,
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● cev vključno s spojkami, PVC - 10 bar
Ø 63 m 6

● koleno 90°,PVC
Ø 63 kos 6

● adapter - ojačan, PVC
Ø 63 - 2" NN kos 6

●

2" ZN kos 6

● reducirka iz nerjavnega jekla  1.4301
2" - 1 1/2" NN kos 6

● holandec - lepilni nastavek / navoj, PVC
Ø 63 - 2" NN kos 6

●

dim. Ø49 x 110 mm x G 1 1/2" ZN kpl 6  

●

dim. Ø125 x 87 mm kpl 6  

cev iz nerjavnega jekla 1.4301 z navojem na obeh
koncih - dolžina cca. 150mm prilagoditi debelini
nasutja prodca 

specialna, varčna šoba z integriranimi umirjevalnimi
ploščami za ustvarjanje vodnega curka s premerom
curka na izstopu iz šobe Ø38mm. Curek se sestoji
iz 21 manjših curkov premera Ø3,5mm, ki so
koncentrično razporejeni po osnovni ploskvi šobe.
Material šobe nerjavno jeklo 1.4301. Želene
dimenzije parabol vodnih curkov, ki jih morajo
ustvariti šobe A) l=5m, h=2,5m in B) l=4m in
h=1,8m, s premerom vodnega curka na izhodu iz
šobe Ø38mm.
(kot npr. šoba OASE Cluster Eco 15-38 ali 
podobno)

varčni LED RGB reflektor za osvetlitev vodnega
curka z regulacijo delovanja, svetilnostjo 573
lumnov, kotom svetilnosti 16º, vgrajeno termično
zaščito, držalo za namestitev in pozicioniranje.
Izvedba reflektora omogoča vgradnjo v vodo ali na
suho. Barve reflektorja je možno nastavljati (rdeča
172 lm, zelena 307 lm, modra 94 lm). Energijski
razred A, napetost 24V/DC, moč max. 16W, tok
0,7A, dolžina priključnega kabla 1m (RDM-DMX /
24VDC) s hibridnim vtikačem, ki je kompatibilen
celotnemu sistemu napajanja in regulacije. Material
ohišja nerjavno jeklo 1.4404 z zaščitnim steklom.
Zaščita IP68. Reflektor dobaviti skupaj s tipsko
ploščo za možnost prostostoječe postavitve
reflektorja. material plošče nerjavno jeklo 1.4404,
dim. 149x127x17mm, teža 0,55kg.
(kot npr. reflektor OASE ProfiLux LED 320 / DMX / 
02 ali podobno)
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

●

Karakteristike:
● max. pretočna količina:        270 l/min
● max. manometrična višina:    10 m
● moč elektromotorja:             380 W
● hidravlični zag. čas (0-100%):   1 s
● število vrtljajev (min/max):        500 - 2700 min-1
● tlačni priključek:         G 2"

kpl 6

● material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in
razredčilo ter ostali drobni montažni material kpl 1

1.7. Vodni curki in razsvetljava fontane, skupaj: -                        

1.8. Elektrooprema za delovanje curkov in
reflektorjev

OPOMBA:
●

Zajemajo:
●
●
●
●

●

elektro komandno omaro za napajanje in regulacijo
črpalk za vodne curke in reflektorje za osvetlitve
curkov, regulacijo nivoja vode v bazenu ter
regulacije višine curkov glede na jakost vetra,

LED napajalnika,
transformator 240 / 24V,
priključne in podaljševalne kable DMX,

napajanje ostalih naprav, razsvetljava, upravljanje
sistema za pripravo vode, izenačevanje potenciala,
itd…. je obdelano v posebnem projektu
elektroinstalacij in elektroopreme

DMX-RDM kompatibilna regulacijska centrifugalna
črpalka z grobim filtrom 2 za vodne curke.
Vodotesna izvedba čpalke iz PA-GF materiala z
motorjem, integrirano DMX-RDM kontrolno enoto,
sesalno košaro iz nerjavnega jekla 1.4301,
priključnim napajalnim kablom dolžine 10m,
vtikačem 240V, termično zaščito in nogicami za
postavitev črpalke. Brez oljna črpalka, prilagojena
za postavitev v vodi ali na suhem. Velikost rež na
sesalni košari mora biti prilagojena zahtevam šobe
za ustvarjanje curkov. Št. DMX kanalov 2, napetost
240V, moč max. 380W, tok 1,8-2,0A. Zaščita IP68.
Črpalka mora biti kompatibilna celotnemu sistemu
napajanja in regulacije. Skupaj s črpalko dobaviti
konzole iz nerjavnega jekla za vgradnjo črpalke na
zid bazena vključno z vsem pritrdilnim materialom.

Vsa dobavljena elektrooprema za napajanje in
krmiljenje črpalk za ustvarjanje vodnih curkov in
reflektorjev mora biti med sabo popolnoma
kompatibilna!

(kot npr. črpalka OASE Varionaut 270 / DMX / 02 ali 
podobno)
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

Dobava in montaža naslednjih elementov:

●

dim. 153 x 130 x 89 mm kpl 2  

●

dim. 260 x 162 x 77 mm kpl 1  

●

dim. 320 x 640 x 200 mm kpl 1  

podvodni LED napajalnik za napajanje in regulacijo
do štirih LED-RGB reflektorjev z možnostjo
individualnega napajanja in regulacije. Ohišje
napajalnika in izvedba priključnih mest je
vodotesna. LED napajalnik je opremljen z DMX
enoto z 1m DMX kabla zaključenega z DMX
priključkom in napajalno enoto z 1m priključnega
napajalnega kabla zaključenega s 24V DC
priključkom. Vhod 1x 24 V DC, 1x DMX-RDM, 4x
hibridna priključna mesta (krmiljenje in napajanje
LED RGB reflektorjev) s patentiranimi priključki.
Zaščita IP68.   
(kot npr. napajalnik OASE Underwater LED Driver / 
DMX / 02 ali podobno)

energetsko učinkovit podvodni transformator 240V
AC / 24V DC za napajanje LED napajalnikov. Ohišje
transformatorja in izvedba priključnih mest je
vodotesna. Podvodni transformator je opremljen z
10 m priključnega napajalnega kabla ter 4x
patentiranimi vtičnicami 24V DC za priključitev
napajanja LED napajalnikov. Nazivna vhodna
napetost 240V AC, sekundarna napetost 24V DC,
sekundarni tok 10,5A. hibridna priključna mesta
(krmiljenje in napajanje LED RGB reflektorjev) s
patentiranimi priključki. Zaščita IP68  
(kot npr. podvodni transformator OASE
Underwater power supply 250 / 24V / 01 ali
podobno)

elektro komandna omara z vsemi potrebnimi
elementi za napajanje in regulacijo vgrajenih črpalk
za ustvarjanje curkov, trafota, LED napajlnikov in
RGB-LED reflektorjev (zaščitno stikalo FID,
avtomatske varovalke, priključna mesta za
napajanje črpalk za ustvarjanje curkov in
transformatorja). Vključno s predprogramiranim
krmilnikom WECS II 512 za krmiljenje delovanja
črpalk za ustvarjanje curkov, ter RGB-LED
reflektorjev po vnaprej pripravljenih scenarijih in
časovnih terminih (dinamični ali statični scenarij, 1x
dinamični scenarij traja do max. 3 min), avtomatsko
delujočo nivojsko regulacijo in avtomatsko
kontrolo hitrosti vetra in prilagajanje višine curkov
vetrovnim razmeram. Priključna moč elektro omare
3kW.
(kot npr. elektro komandna omara OASE Control
panel  ali  podobno)

-29-



                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

●

hibridni podaljševalni kabel 7,5 m / 01 kos 6

●

priključni kabel 24V DC 7,5 m / 01 kos 2

●

priključni kabel DMX / 20 m / 01 kos 1
priključni kabel DMX / 5 m / 01 kos 3
priključni kabel DMX / 3 m / 01 kos 4

● zaključni element BUS linije DMX / 01 kos 1

●

kpl 1

● sonda za reguliranje nivoja vode v bazenu fontane kpl 1

●

kpl 1

●

Ø 65 kos 6

● drobni in nespicificiran montažni material z
zaščitnimi cevmi, uvodnicami in GI spojkami kpl 1

1.8. Elektrooprema za delovanje curkov in reflektorjev, skupaj: -                        

1.9. Splošno

●

kpl 1

anemometer vključno s kablom in zaščitno cevjo do
elektro omare v strojnici, lokacija vgradnje po izboru
arhitekta

programiranje WECS II 512 krmilnika in
programiranje scenarijev delovanja z željami
arhitekta in naročnika

hibridni podaljševalni kabel (napajanje + krmiljenje)
za priključitev RGB-LED reflektorjev na LED
napajlanik s tovarniško vgrajenimi priključnimi mesti
(vtičnica, vtikač). Zaščita IP68

priključni kabli za priključitev podvodnega LED
napajalnika na podvodni transformator 24 V s
tovarniško vgrajenimi priključnimi mesti. Zaščita
IP68

(kot npr. OASE Extension cable hybrid ali
podobno)

kronsko vrtanje lukenj v AB strop bazena za prehod
kablov za napajanje in reguliranje LED DMX/02
reflektorjev vključno s perforiranimi pokrovi material
1.4404 za pokritje luknje po končani montaži

(kot npr. OASE Connection cabel 24 V DC ali
podobno)

(kot npr. OASE Connection cabel DMX ali
podobno)

priključni kabel DMX za priključitev DMX
kompatibilnih črpalk za ustvarjenja vodnih curkov in
LED napajlanikov na WECS II 512 krmilnik s
tovarniško vgrajenimi priključnimi mesti (vtičnica,
vtikač). Zaščita IP68

morebitna nepredvidena dela, ki se pojavijo in niso
zajeta v zgornjem popisu. Nepredvidena dela mora
pred izvedbo potrditi investitor in nadzor
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

● transportni in manipulativni stroški, kpl 1
● izvedba tlačnih preizkusov, kpl 1
●

kpl 1
●

kpl 1
● zagon vseh naprav, nastavitve  in uravnavanje, kpl 1
● meritev delovanja vgrajene opreme in instalacij kpl 1
●

kpl 1
●

kpl 1
●

kpl 1
● projektantski nadzor kpl 1
●

kpl 1

1.9. Splošno, skupaj: -                        

REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL IN OPREME ZA PRIPRAVO VODE IN VODNE
EFEKTE

1. ZUNANJA FONTANA
1.1. Filtrirni SISTEM I -                        

-                        
1.3. Vezne instalacije -                        
1.4. Dezinfekcija vode -                        
1.5. Prečrpavanje odpadnih vod -                        
1.6. Prezračevanje strojnice -                        
1.7. Vodni curki in razsvetljava fontane -                        
1.8. Elektrooprema za delovanje curkov in reflektorjev -                        
1.9. Splošno -                        

Vrednost del in opreme za pripravo vode in vodnih efektov: -                       
22% DDV: -                       

Vse skupaj: -                        

izdelava navodil, tehnološke sheme obratovanja in
označitev opreme za pripravo vode in vodne efekte

šolanje osebja za upravljanje z vso vgrajeno
opremo za pripravo vode v bazenu fontane ter
vodne efekte

1.2. Elementi v dnu in steni školjke bazena, talni
plošči zunanje fontane in stenah strojnice

dobljenje, vrtanje za potrebe vgradnje navedene
opreme iz zgornjega popisa

izdelava PID projektne dokumentacije na osnovi 
vrisanih sprememb, ki so nastale v času gradnje in 
jih je potrdil odgovorni nadzornik

izdelava in predaja potrebne dokumentacije za
tehnični pregled

izpiranje izvedenih instalacij in čiščenje bazena 
fonatne in jaška v tleh strojnice
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                                             d.o.o.

Št. in opis pozicije: En.: Kol.: Cena na enoto: Cena skupaj:

2. DELA, KI NISO ZAJETA V NAČRTU STROJNIH INŠTALACIJ
 IN STROJNE OPREME ZA PRIPRAVO VODE IN
 VODNE EFEKTE

2.1. Gradbena dela

● vbetoniranje vseh priključnih cevi v dno in zidove školjke bazena fontane,
● vbetoniranje vseh cevi strojnih instalacij v tla školjk bazena,
● izdelava prečrpalnega jaška in AB školjke bazena,
● izdelava betonskih temeljev za vse črpalke in filter
● izdelava betonskih temeljev za komandne omare,
● izdelava betonskih podpor za instalacije, ki potekajo nad tlemi strojnic.

2.2. Vodovodna inštalacija

● dovod vodovodne vode v strojnico,

2.3. Kanalizacija

● kanalizacija v tleh strojnice za odvod vode iz območij, kjer so postavljene črpalke 
filtrirnih sistemov in črpalk za vodne efekte s povezavo kanalizacijskih cevi

2.4. Elektro inštalacije

● dovod električne energije v strojnico do razdelilne omare, napajanje,
krmiljenje sistema za prirpavo vode

● razsvetljava strojnice
● izenačevanje potenciala
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Prerez 1-1:

Detajl vgradnje šobe

Prerez 2-2:

Prerez 3-3: Prerez 4-4:

Prerez 5-5:

Karakteristike naprave

Q=5m3/h   H=8,5m  N=0,45kW
centrifugalna črpalka z integriranim grobim filtrom

Poz. Namen uporabe:Št. kos

11 filtrska črpalka bazena fontane

DMX-RDM komp. centrifugalna črpalka z integr. grobim f.2 črpalka za vodne curke Varionaut 270/DMX/026

Občina Radenci

Izvajalec:

Podizvajalec:

Investitor:

5 Načrt strojnih inštalacij in 

Objekt/Lokacija:

Vrsta načrta:

Del objekta / Sistem:

Ureditev krožišča
Radgonska cesta 9
9252 Radenci

strojne opreme

Razporeditev naprav in opreme
Vsebina / Naslov risbe:

5 Priprava vode in vodni efekti 

Faza:Št. risbe:
GB.002.01 PZI

Sprememba in datum:

Id . št.

Datum:

Odg. projektant:

Odg. vodja projekta:

Id. st. pri IZS:

Kontroliral:

Izdelal:

Merilo:

Bojan RIZMAN, univ.dipl.inž.str.

Ime:

Bojan RIZMAN, univ.dipl.inž.str.

Podpis:

november 2017

Nande KORPNIK, uni.dipl.inž.arh.
S-1598
A-0600

Št. projekta:
232-2017

Št. načrta:
GB.002 - PZI

S-1598

v Radencih

za pripravo vode in vodne efekte
v zunanji fontani

Q=0-270l/min   H=0-10m  N=0,38kW  

potopna črpalka za odpadno vodo3 potopna črpalka za črpanje odpadne vode iz jaška1
Q=4m3/h   H=5m  N=0,45kW

Member of Clozed Loop Energy AG 
Nova vas pri Markovcih 91
SI - 2281 Markovci - Slovenija
geoterme.boing@gmail.com

Geoterme BOING d.o.o.
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FUNKCIONALNA  SHEMA  PRIPRAVE  VODE  IN  VODNIH EFEKTOV     

Karakteristike naprave

Q=5m3/h   H=8,5m  N=0,45kW
centrifugalna črpalka z integriranim grobim filtrom

Poz. Namen uporabe:Št. kos

11 filtrska črpalka bazena fontane

DMX-RDM komp. centrifugalna črpalka z integr. grobim f.2 črpalka za vodne curke Varionaut 270/DMX/026

Občina Radenci

Izvajalec:

Podizvajalec:

Investitor:

5 Načrt strojnih inštalacij in 

Objekt/Lokacija:

Vrsta načrta:

Del objekta / Sistem:

Ureditev krožišča
Radgonska cesta 9
9252 Radenci

strojne opreme

Funkcionalna shema priprave vode
Vsebina / Naslov risbe:

5 Priprava vode in vodni efekti 

Faza:Št. risbe:
GB.002.02 PZI

Sprememba in datum:

Id . št.

Datum:

Odg. projektant:

Odg. vodja projekta:

Id. st. pri IZS:

Kontroliral:

Izdelal:

Merilo:

Bojan RIZMAN, univ.dipl.inž.str.

Ime:

Bojan RIZMAN, univ.dipl.inž.str.

Podpis:

november 2017

Nande KORPNIK, uni.dipl.inž.arh.
S-1598
A-0600

Št. projekta:
232-2017

Št. načrta:
GB.002 - PZI

S-1598

v Radencih

in delovanja vodnih efektov
v zunanji fontani

Q=0-270l/min   H=0-10m  N=0,38kW  

potopna črpalka za odpadno vodo3 potopna črpalka za črpanje odpadne vode iz jaška1
Q=4m3/h   H=5m  N=0,45kW

Legenda:

2 22 2 2

3

Member of Clozed Loop Energy AG 
Nova vas pri Markovcih 91
SI - 2281 Markovci - Slovenija
geoterme.boing@gmail.com

Geoterme BOING d.o.o.




