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Refer. številka Opis Enota

0314 Električni ogrevalni sistemi

Če v predhodnih opombah ali besedilih postavk ni drugače določeno, 
veljajo naslednja pravila za vse storitve v tej skupini: 
1. Obseg del/vračunana dela: 
Izpostavljeni vodniki za ogrevanje, napajalni vodniki in dodatki so odporni 
na UV žarke. Sestava vodnikov z vodotesnimi in temperaturno obstojnimi 
tulci, vključno s priključkom na krmiljenje, vključno z dodatki (zlasti pri 
vzporednem polaganju grelnih vodnikov in grelnih trakov) je vključena v 
ceno na enoto. 
2. Površinsko ogrevanje: 
Površinsko ogrevanje je nameščeno in priključeno na podlago, ki jo 
zagotovi naročnik, v skladu s smernicami proizvajalca. Pri polaganju se 
upoštevajo mere, ki jih je naročnik podal za posamezna območja, ki so 
izvzeta.
3. Ogrevanje žlebov in streh: 
Ogrevanje žlebov ali streh je nameščeno in priključeno v ali na žlebovih ali 
površinah, ki jih zagotovi naročnik v skladu s smernicami proizvajalca. 
4. Ogrevalni sistemi za spremljajoče cevi in   odtočne kanale: 
Ogrevalni sistemi za spremljajoče ali odtočne kanale so nameščeni in 
priključeni na cevne sisteme, ki jih zagotavlja naročnik, ali v odtočne kanale 
v skladu s smernicami proizvajalca.

031400 Izbirna uvodna določila
Delovna višina (nad 4 m)
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote: 
Delovni oder za določeno višino (nad 4 m), vključno z večjimi stroški za 
prevoz materiala in drugimi zahtevami. 
Velja za postavke: ____ 
Navedba delovne višine nad 4 m: ____
Razpisni dodatki
Naslednje informacije in zahteve glede načina izvajanja storitve se štejejo 
za dogovorjene in so vključene v cene na enoto. 
Priloženi dokumenti: ____
(npr. podrobnosti izvedbe, načrti namestitve, povezave)
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Refer. številka Opis Enota

031403 Ogrevanje zunanjih površin

Obseg del/vračunana dela: Sistemi ogrevanja na prostem se položi pred 
izvedbo betona, litega ali valjanega asfalta. Pri polaganju litega asfalta 
premikanje preprečimo z dodatnimi ukrepi. Električni tok je omejen na 16A 
na posamezni ogrevalni krog. Porazdelitev ogrevalnih krogov na izbrane 
površine izvede izvajalec po svoji presoji. 
Vgrajena ogrevalna moč odstopa od navedene za več/manj od 5%.

03140300A Informacije o lokaciji 
Naslednje informacije in zahteve glede načina izvajanja storitve se štejejo 
za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
Podatki o lokaciji: ____

03140301A Ogrevanje v betonu na zunanjih površinah 250W/m² m2
Ogrevanje v betonu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim kablom, 
ki ima vodnik s trajnim uporom, ali s tovarniško vgrajeno (-imi) grelno (-imi) 
preprogo (-ami). 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Temperaturna občutljivost je 70 ° C. 
Moč  ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140301B Ogrevanje v betonu na zunanjih površinah 300W/m² m2
Ogrevanje v betonu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim kablom, 
ki ima vodnik s trajnim uporom, ali s tovarniško vgrajeno (-imi) grelno (-imi) 
preprogo (-ami). 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Temperaturna občutljivost je 70° C. Moč  ogrevanja v W/m² je določena v 
nazivu postavke.

03140301X Ogrevanje v betonu ______ na zunanjih površinah m2
Ogrevanje v betonu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim kablom, 
ki ima vodnik s trajnim uporom, ali s tovarniško vgrajeno (-imi) grelno (-imi) 
preprogo (-ami). 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Temperaturna občutljivost je 70 ° C. 
Moč  ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140304A Napajalni vodnik  za ogrevanje v betonu na zunanjih površinah m
Napajalni vodnik (z rastjo temperature raste tudi upornost vodnika) za 
polno oskrbo ogrevanja v betonu na prostem, izolirani in dimenzionirani 
kot grelni vodniki, položeni na odprtih površinah ali položen v obstoječi 
nosilni sistem.
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03140307A Ogrevanje v litem asfaltu na zunanjih površinah 250W / m² m2
Ogrevanje v litem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim 
kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi 
mrežami. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 240 ° Celzija. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140307B Ogrevanje v litem asfaltu na zunanjih površinah 300W / m² m2
Ogrevanje v litem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim 
kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi 
mrežami. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 240 ° Celzija. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140307C Ogrevanje v litem asfaltu _______ na zunanjih površinah m2
Ogrevanje v litem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z grelnim 
kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi 
mrežami. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 240 ° Celzija. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140313A Ogrevanje v valjanem asfaltu na zunanjih površinah 250W/m² m2
Ogrevanje v valjanem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi 
grelnimi mrežami. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 180° Celzija. Moč ogrevanja v W/m² je 
določena v nazivu postavke.

03140313B Ogrevanje v valjanem asfaltu na zunanjih površinah 300W/m² m2
Ogrevanje v valjanem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi 
grelnimi mrežami. Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč 
ogrevalnega vodnika ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 180° C. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140313X Ogrevanje v valjanem asfaltu ______ na zunanjih površinah m2
Ogrevanje v valjanem asfaltu na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi 
grelnimi mrežami. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika 
ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturni šok je 180° Celzija. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.
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03140316A Napajalni vodnik za ogrevanje v asfaltu na zunanjih površinah m
Napajalni vodnik (z rastjo temperature raste tudi upornost vodnika) za 
polno oskrbo ogrevanja  asfaltu na zunanjih površinah, izolirani in 
dimenzionirani kot grelni vodniki, položeni na odprtih površinah ali 
položeni v obstoječi nosilni sistem.

03140319A Ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah 250W / m² m2
Ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki je obdan s teflonom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali 
tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami. Razdalja med grelnimi vodniki ni 
večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturo 150° C. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140319B Ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah 3000W/m² m2
Ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki je obdan s teflonom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali 
tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami. Razdalja med grelnimi vodniki ni 
večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturo 150° C. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140319X Ogrevanje v tanki talni oblogi ______ na zunanjih površinah m2
Ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah, 230 ali 400 V, z 
grelnim kablom, ki je obdan s teflonom, ki ima vodnik s trajnim uporom, ali 
tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami. Razdalja med grelnimi vodniki ni 
večja od 10 cm, moč ogrevalnega vodnika ni večja od 30 W/m2. 
Občutljivost na temperaturo 150° C. 
Moč ogrevanja v W/m² je določena v nazivu postavke.

03140320A Napajalni vodnik za ogrevanje v tanki talni oblogi na zunanjih površinah m

Napajalni vodnik (z rastjo temperature raste tudi upornost vodnika) za 
polno oskrbo ogrevanja  v talni oblogi na zunanjih površinah, izolirani in 
dimenzionirani kot grelni vodniki, položeni na odprtih površinah ali 
položeni v obstoječi nosilni sistem.

03140324A Regulacija temperature/vlage za ogrevanje zunanjih površin, zaporedna 
namestitev

kos

Regulacija, odvisna od temperature in vlage za ogrevanje na zunanjih 
površinah, ki jo sestavljajo: 
• elektronska krmilna naprava z javljalniki napak in krmilnimi enotami; 
• nastavljiva občutljivost senzorja; 
• z ročnim/samodejnim preklopom; 
• senzor površinske temperature in površinske vlage; 
• brez polaganja kablov. 
Zasnova namestitve  (zaporedna namestitev) je določena v nazivu 
postavke.
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031404 Ogrevanje notranjih površin

Obseg del/vračunana dela: 
Ogrevanje notranjih površin, nameščeno v tanki talni oblogi ali na stenah 
pred nanosom betonskih estrihov. 
Električni tok je omejen na 16A na ogrevalni krog. 
Porazdelitev ogrevalnih krogov na izbrano posamezno površino je po 
presoji izvajalca

03140401A Talno ogrevanje v betonu 60W m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. 
Moč ogrevanja je določena v nazivu postavke.

03140401B Talno ogrevanje v betonu 1000W/m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. Moč ogrevanja je določena v 
nazivu postavke.

03140401C Talno ogrevanje v betonu 125W/m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. 
Moč ogrevanja je določena v nazivu postavke.

03140401D Talno ogrevanje v betonu 150W/m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. Moč ogrevanja je določena v 
nazivu postavke.

03140401E Talno ogrevanje v betonu 175W/m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. Moč ogrevanja je določena v 
nazivu postavke.
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03140401F Talno ogrevanje v betonu 200W/m² m2
Talno ogrevanje v betonu, 230 ali 400 V, grelni kabel, ki ima vodnik s 
trajnim uporom, ali tovarniško izdelanimi grelnimi mrežami, razdalja med 
grelnimi vodniki ni večja od 15 cm, največja moč ogrevalnega vodnika 20 
W/m. 
Temperaturna občutljivost je najmanj 70° C. 
Moč ogrevanja je določena v nazivu postavke.

03140404A Napajalni vodnik za talno ogrevanje v betonu m
Napajalni vodnik za polno oskrbo s talnim ogrevanjem v betonu, izolirani in 
dimenzionirani kot grelni vodniki, položeni v beton ali položeni v obstoječi 
nosilni sistem.

03140407A Talno ogrevanje na tleh v tanki oblogi 150W/m² m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi na tleh v izravnalni masi ali v pokrivnem 
lepilu z montažnimi grelnimi mrežami, 230 V s trajnim uporovnim 
vodnikom in zaščitnim vodnikom. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 8 cm, temperaturna občutljivost 
pa 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja je določena v nazivu postavke.

03140408A Talno ogrevanje na steni v tanki oblogi 130W/m², 230V m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi na steni v ometu ali v lepilni oblogi z 
montažnimi grelnimi preprogami, z vodniki s trajnim uporom in zaščitnim 
vodnikom. Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 8 cm, temperaturna 
občutljivost je 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja in napetost v voltih sta določeni v ključni besedi 
pozicije.

03140408C Talno ogrevanje na steni v tanki oblogi 200 W/m², 230V m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi na steni v ometu ali v lepilni oblogi z 
montažnimi grelnimi preprogami, z vodniki s trajnim uporom in zaščitnim 
vodnikom. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 8 cm, temperaturna občutljivost 
je 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja in napetost v voltih sta določeni v ključni besedi 
pozicije.

03140408E Talno ogrevanje na steni v tanki oblogi 130W/m², 42V m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi na steni v ometu ali v lepilni oblogi z 
montažnimi grelnimi preprogami, z vodniki s trajnim uporom in zaščitnim 
vodnikom. Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 8 cm, temperaturna 
občutljivost je 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja in napetost v voltih sta določeni v ključni besedi 
pozicije.

03140408G Talno ogrevanje na steni v tanki oblogi 200 W/m², 42V m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi na steni v ometu ali v lepilni oblogi z 
montažnimi grelnimi preprogami, z vodniki s trajnim uporom in zaščitnim 
vodnikom. Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 8 cm, temperaturna 
občutljivost je 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja in napetost v voltih sta določeni v ključni besedi 
pozicije.
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03140410A Napajalni vodnik za talno ogrevanje v tanki oblogi m
Napajalni vodniki za polno oskrbo do talnega ogrevanja v tanki oblogi, 
izolirani in dimenzionirani kot grelni vodniki, položeni v izravnalno maso ali 
lepilo ali položen v obstoječi nosilni sistem.

03140411A Talno ogrevanje parket/laminat, 120 W/m² m2
Talno ogrevanje v tanki oblogi pod parketom ali laminatom s tovarniško 
izdelanimi montažnimi grelnimi preprogami, s trajnim uporovnim 
vodnikom in zaščitnim vodnikom. Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 
8 cm, temperaturna občutljivost pa 70° C. 
Izhodna moč ogrevanja je določena v nazivu postavke.

03140413A Izravnalna masa za talno ogrevanje v tanki oblogi m2
Izravnalno maso za talno ogrevanje položite v tanko oblogo in jo izravnajte, 
da zaščitite grelni kabel.

03140416A Regulacija temperature prostora/tal za talno ogrevanje, zaporedni način 
vgradnje

kos

Regulacija talnega ogrevanja, odvisna od temperature tal (sobna/talna 
temperatura), sestavljena iz elektronskega krmilnika v zaporedni (serijski) 
vgradnji, z neposredno stikalno zmogljivostjo 10A, senzorjem NTC 
(Negative Temperature Koeficient) in zaščitno cevjo senzorja

03140419C Regulacija temperature prostora/tal za talno ogrevanje, z elektronskim 
podometnim krmilnikom

kos

Regulacija talnega ogrevanja, odvisna od temperature tal (sobna/talna 
temperatura) za talno ogrevanje, sestavljena iz elektronskega krmilnika, 
podometno z neposrednim stikalom 10A, NTC senzorja in zaščitne cevi 
senzorja. Brez polaganja vodnikov. Različica s časovnikom je določena v 
nazivu postavke.

03140419D Regulacija temperature prostora/tal za talno ogrevanje, z elektronskim 
podometnim krmilnikom s časovnikom 

kos

Regulacija talnega ogrevanja, odvisna od temperature tal (sobna/talna 
temperatura) za talno ogrevanje, sestavljena iz elektronskega krmilnika, 
podometno z neposrednim stikalom 10A, NTC (Negative Temperature 
Koeficient) senzorja in zaščitne cevi senzorja. Brez polaganja vodnikov. 
Različica s časovnikom je določena v nazivu postavke.

03140422A Regulacija (krmiljenje, nadzor) temperature prostora/tal s talnim 
ogrevanjem

kos

Regulacija temperature prostora/tal za talno ogrevanje je sestavljena iz 
regulatorja z območjem nastavitve talne temperature, senzorja NTC 
(Negative Temperature Koeficient), zaščitne cevi senzorja in sobnega 
regulatorja temperature s povratno informacijo o toploti, znižanjem 
temperature, stikalom za upravljanje in delovno kontrolno lučko, 10A 
neposredno možnostjo preklopa. Brez polaganja kablov. Različica s 
časovnim stikalom je določena v nazivu postavke.
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03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03140422B Regulacija temperature prostora/tal s talnim ogrevanjem s časovnim 
stikalom (časovnikom)

kos

Regulacija temperature prostora/tal za talno ogrevanje je sestavljena iz 
regulatorja z območjem nastavitve talne temperature, senzorja NTC 
(Negative Temperature Koeficient), zaščitne cevi senzorja in sobnega 
regulatorja temperature s povratno informacijo o toploti, znižanjem 
temperature, stikalom za upravljanje in delovno kontrolno lučko, 10A 
neposredno možnostjo preklopa. Brez polaganja kablov. Različica s 
časovnim stikalom je določena v nazivu postavke.

031407 Ogrevanje žlebov in strehe
Splošno: Ogrevanje žlebov in strehe je dimenzionirano tako, da na njih ni 
snega in ledu. 
Obseg del/vračunana dela: 
Električni tok je omejen na 16A na ogrevalni vodnik. 
Porazdelitev ogrevalnih krogov na izbrani del žleba ali posamezno površino 
strehe izvede izvajalec po svoji presoji.

03140700H Višina slemena strehe za LG14.07
Naslednje informacije in zahteve glede načina izvajanja storitve se štejejo 
za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
Nanaša se na pozicije: ____; 
Višina slemena strehe: ____

03140700I Višina napušča za 14.07
Naslednje informacije in zahteve glede načina izvajanja storitve se štejejo 
za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
Nanaša se na pozicije: ____; 
Višina napušča: ____

03140700J Oblika strehe za 14.07
Naslednje informacije in zahteve glede načina izvajanja storitve se štejejo 
za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
Nanaša se na pozicije: ____; 
Glavna oblika strehe na območju žlebov / ogrevanje strehe: ___

03140701A Ogrevanje žleba in odtočne cevi 30W, do Š150 m
Ogrevanje žleba in odtočne cevi, 230 ali 400 V, sestavljeno iz vsaj ene 1-
polne zanke z ogrevalnim vodnikom s trajnim uporom z distančniki na 
razdalji manj kot 35 cm. 
Temperaturna občutljivost je 70° C. 
V ključni besedi pozicije je določena moč ogrevanja na tekoči meter žleba 
do širine (Š v mm).

03140701B Ogrevanje žleba in odtočne cevi 60W, preko Š150 do Š300 m
Ogrevanje žleba in odtočne cevi, 230 ali 400 V, sestavljeno iz vsaj ene 1-
polne zanke z ogrevalnim vodnikom s trajnim uporom z distančniki na 
razdalji manj kot 35 cm. Temperaturna občutljivost je 70 ° C. V ključni 
besedi pozicije je določena moč ogrevanja na tekoči meter žleba do širine 
(Š v mm).
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Refer. številka Opis Enota

03140701C Ogrevanje žleba in odtočne cevi 90W, preko Š300 do Š600 m
Ogrevanje žleba in odtočne cevi, 230 ali 400 V, sestavljeno iz vsaj ene 1-
polne zanke z ogrevalnim vodnikom s trajnim uporom z distančniki na 
razdalji manj kot 35 cm. 
Temperaturna občutljivost je 70° C. 
V ključni besedi pozicije je določena moč ogrevanja na tekoči meter žleba 
do širine (Š v mm).

03140701M Ogrevanje žleba in odtočne cevi preko 30W do Š150 m
Ogrevanje žleba in odtočne cevi, 230 ali 400 V, sestavljeno iz vsaj ene 1-
polne zanke z ogrevalnim vodnikom s trajnim uporom z distančniki na 
razdalji manj kot 35 cm. 
Temperaturna občutljivost je 70° C. 
V ključni besedi pozicije je določena moč ogrevanja na tekoči meter žleba 
do širine (Š v mm).

03140704A Napajalni vodnik za ogrevanje žlebov/strehe m
Napajalni vodnik za polno oskrbo z ogrevanjem žleba/površine strehe, 
izolirani in dimenzionirani kot grelni vodniki, položeni v žleb ali na površine 
v obstoječi nosilni sistem.

03140707A Doplačilo za vezavo grelnega vodnika v odtočne cevi m
Doplačilo za vezavo grelnega vodnika v odtočni cevi na ogrevanje žleba in 
odtočne cevi.

03140708A Zaščita robov za ogrevanje žlebov in odtočnih cevi kos
Zaščita roba dovodne cevi za ogrevanje žleba in odtočne cevi z 
razbremenitvijo napetosti.

03140711A Samoregulacijsko ogrevanje žleba, 36W, do Š150 m
Ogrevanje žleba, 230V, sestavljeno iz vsaj enega samoregulacijskega 
grelnega traku s spremenljivim grelnim elementom, temperaturna 
občutljivost je 65° C, ko je vklopljeno, in 85° C, ko je izklopljeno. 
Končni sklopi so vključeni v ceno na enoto. V nazivu postavke je podana 
izhodna moč ogrevanja v obratovalnem stanju določena v W na tekoči 
meter žleba do širine (Š v mm).

03140711B Samoregulacijsko ogrevanje žleba, 72 W, do Š300 m
Ogrevanje žleba, 230V, sestavljeno iz vsaj enega samoregulacijskega 
grelnega traku s spremenljivim grelnim elementom, temperaturna 
občutljivost je 65° C, ko je vklopljeno, in 85° C, ko je izklopljeno. 
Končni sklopi so vključeni v ceno na enoto. V nazivu postavke je podana 
izhodna moč ogrevanja v obratovalnem stanju določena v W na tekoči 
meter žleba do širine (Š v mm).

03140711C Samoregulacijsko ogrevanje žleba, 108 W, do Š600 m
Ogrevanje žleba, 230V, sestavljeno iz vsaj enega samoregulacijskega 
grelnega traku s spremenljivim grelnim elementom, temperaturna 
občutljivost je 65° C, ko je vklopljeno, in 85° C, ko je izklopljeno. 
Končni sklopi so vključeni v ceno na enoto. V nazivu postavke je podana 
izhodna moč ogrevanja v obratovalnem stanju določena v W na tekoči 
meter žleba do širine (Š v mm).
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03140711M Samoregulacijsko ogrevanje žleba, kot je določeno m
Ogrevanje žleba, 230V, sestavljeno iz vsaj enega samoregulacijskega 
grelnega traku s spremenljivim grelnim elementom, temperaturna 
občutljivost je 65° C, ko je vklopljeno, in 85° C, ko je izklopljeno. Končni 
sklopi so vključeni v ceno na enoto. 
V nazivu postavke je podana izhodna moč ogrevanja v obratovalnem stanju 
določena v W na tekoči meter žleba do širine (Š v mm).
- Izbrana moč v W/tekoči meter žleba: ____ 
- Širina žleba v mm: ____

03140717A Nadometna priključna doza za samoregulacijski grelni trak kos
Priključna nadometna doza za samoregulacijski grelni trak, odporna na UV 
in vremenske vplive, vključno s priključnimi sponkami.

03140720A Napajalni vodnik za samoreguliranje ogrevanje žleba m
Napajalni vodnik za polno napajanje ogrevanja žleba z samoregulirnim 
ogrevalnim trakom, izoliran in dimenzioniran v enaki meri kot grelni 
vodniki, položen v žleb ali na površino ali položen v obstoječi nosilni sistem.

03140723A Doplačilo za vezavo samoregulacijskega ogrevanja v odtočni cevi m
Doplačilo za vezavo samoregulacijskega grelnega vodnika v odvodni cevi na 
ogrevanje žleba.

03140724A Zaščita robov za samoregulacijsko ogrevanje žlebov kos
Zaščita roba odtočne cevi za samoregulacijsko ogrevanje žleba, z 
razbremenitvijo napetosti.

03140727B Dvojno temperaturno krmiljenje ogrevanja žlebov ali površinskega 
ogrevanja, nadometno, 16A

kos

Dvojno krmiljenje, odvisno od temperature za žlebove ali površinsko 
ogrevanje. 
Nadometna različica in neposredna preklopna zmogljivost sta določena v 
nazivu postavke.

03140730A Temperaturna regulacija ogrevanja žlebov ali površinskega ogrevanja kos

Krmiljenje, odvisno od temperature,  z zunanjim senzorjem za ogrevanje 
žlebov ali strehe. Brez polaganja kablov. 
Zasnova krmilnika v serijski (zaporedni) namestitvi je določena v nazivu 
postavke.

03140733A Regulacija ogrevanje žleba/strehe odvisno od temperature in vlažnosti, 
zaporedna namestitev

kos

Regulacija, odvisna od temperature in vlage, za ogrevanje žlebov ali strehe, 
sestavljena iz elektronske krmilne enote z alarmnimi in krmilnimi enotami, 
nastavljive občutljivosti senzorja, ročnega/avtomatskega (samodejnega) 
preklopa, s senzorjem vlažnosti in temperature. Brez polaganja kablov. 
Različica zaporedne namestitve je določena v ključni besedi pozicije
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03140740A Ogrevanje strehe 170W/m² m2
Ogrevanje strehe z montažnimi grelnimi mrežami, 230 ali 400 V, odporno 
na UV,  z vodnikom s trajnim uporom  in pletenim zaščitnim vodnikom. 
Razdalja med grelnimi vodniki ni večja od 10 cm, temperaturna občutljivost 
pa 100° C. 
Izhodna moč ogrevanja na m² je navedena v nazivu postavke.

03140745A Napajalni vodnik za ogrevanje strehe m
Napajalni vodnik za napajanje strešnega ogrevalnega sistema, izoliran in 
dimenzioniran v enaki meri kot grelni vodniki, položen v kanal ali na 
površino ali položen v obstoječi nosilni sistem.

03140747A Regulacija ogrevanje žleba ali strehe odvisno od temperature in vlažnosti, 
zaporedna namestitev

kos

Regulacija, odvisna od temperature in vlage, za ogrevanje strehe, 
sestavljena iz elektronske krmilne enote z alarmnimi in krmilnimi enotami, 
nastavljive občutljivosti senzorja, ročnega/avtomatskega (samodejnega) 
preklopa, s senzorjem vlažnosti in temperature. Brez polaganja kablov. 
Različica zaporedne namestitve je določena v nazivu postavke.

03140750A Funkcionalni preizkus ogrevanja žlebov/ogrevanja strehe,  zaporedna 
namestitev

kos

Funkcionalni preizkus ogrevanja žlebov in ogrevanja strehe s stikalom z 
izbiro "ročno/0/avtomatsko" in ampermetrom v zaporedni vezavi.

031409 Ogrevanje za cevi

Obseg del/vračunana dela: Sistemi ogrevanja cevi so dimenzionirani za 
zaščito pred zmrzaljo, za vzdrževanje tople vode ali za doseganje procesnih 
temperatur. Vsak odsek cevi, ki se ogreva posamično zaradi svoje funkcije 
ali pozicije, je zapisan v svoji postavki. Električni tok je omejen na 16A na 
ogrevalni vodnik. Porazdelitev ogrevalnih krogov na izbranem (navedenem, 
...) odseku cevi izvede izvajalec po lastni presoji.

03140901A Samoregulirno ogrevanje cevi za zaščito pred zmrzaljo 25W/m m
Ogrevanje cevi, 230 V, izdelano iz vsaj enega samoregulirnega grelnega 
traku s samoregulirnim grelnim elementom, po celotni dolžini položeno s 
samolepilno aluminijasto folijo široko vsaj 50 mm, temperaturno občutljivo 
glede na najvišjo temperaturo, ki se pojavi na površini cevi. Končni 
elementi so vključeni v ceno na enoto V nazivu postavke so podane 
različice za zaščito pred zmrzaljo z izhodno močjo na meter (W/ m) in 
zadrževanjem temperature tople vode.
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03140901C Ogrevanje cevi, samodejno ohranjanje temperature tople vode m
Ogrevanje cevi, 230 V, izdelano iz vsaj enega samoregulirnega grelnega 
traku s samoregulirnim grelnim elementom, po celotni dolžini položeno s 
samolepilno aluminijasto folijo široko vsaj 50 mm, temperaturno občutljivo 
glede na najvišjo temperaturo, ki se pojavi na površini cevi. Končni 
elementi so vključeni v ceno na enoto. V nazivu postavke so podane 
različice za zaščito pred zmrzaljo z izhodno močjo na meter (W/ m) in 
zadrževanjem temperature tople vode.

03140907A Nadometna samoregulirna priključna doza za ogrevanje cevi kos
Nadometna priključna doza, samoregulirna za ogrevanje cevi, vključno s 
priključnimi sponkami.

03140910A Napajalni vodnik za samoregulirno ogrevanje cevi m
Napajalni vodnik za polno napajanje samoregulirnega grelnega traku za 
cevi, izoliran in dimenzioniran po enakem standardu kot grelni vodniki, 
položen na cev ali potegnjena v obstoječi nosilni sistem.

03140913A T-odcep za samoregulirno ogrevanje za cevi kos
Kompleti hitrih priključkov za samoregulirni cevni grelni trak.

03140916A Termostat za nastavljivo ogrevanje za cevi 16A, nameščeno zaporedno 
(serijski)

kos

Termostat za nastavljivo ogrevanje za cevi, vključno z daljinskim 
temperaturnim senzorjem, za nastavitev temperature cevi brez polaganja 
vodnikov. Zasnova v zaporedni (serijski) namestitvi je določena v nazivu 
postavke.

03140919A Vezje za ogrevanje cevi proti legioneli 10A, zaporedna namestitev kos
Vezje za ogrevanje cevi za vzdrževanje tople vode proti legioneli, sestavljen 
iz krmilnika moči in časovnika z dnevno nastavitvijo in rezervo moči. 
Nazivni tok in različica v serijski namestitvi sta določeni v nazivu postavke.

03140922A Preizkus delovanja nastavljivo ogrevanja za cevi, zaporedna namestitev kos

Funkcionalni preizkus nastavljivo ogrevanja za cevi s stikalom z izbiro 
"ročno/0/avtomatsko" in ampermetrom v serijski (zaporedni) vgradnji.

031411 Ogrevanje drenažnega kanala

Obseg del/vračunana dela: Grelniki drenažnih kanalov so dimenzionirani 
tako, da ne ostaja sneg in led. Vsak drenažni kanal, ki ga grejemo 
posamično, je zajet v svoji postavki. Porazdelitev ogrevalnih krogov na 
drenažni kanal se izvede po presoji izvajalca. Električni tok na grelni vodnik 
do 16A.
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03141101A Samoregulirno ogrevanja drenažnega kanala 36W, do 150mm m
Ogrevanje drenažnega kanala, 230 V, sestavljeno iz vsaj enega 
samoregulirnega grelnega traku s spremenljivim grelnim elementom, 
temperaturna občutljivost je 65° C, ko je vklopljeno, in 85° C, ko je 
izklopljeno. 
Končni elementi so vključeni v cene na enoto. 
Naziv postavke označuje izhod obratovalnega ogrevalnega traku na tekoči 
meter kanala do širine (Š v mm)

03141110A Napajalni vodnik do samoregulirnega ogrevanja drenažnega kanala m

Napajalni vodnik za polno napajanje samoregulirnega ogrevanja 
drenažnega kanala, izoliran in dimenzioniran v enaki meri kot grelni 
vodniki, položen v kanal ali položen v obstoječi nosilni sistem.

03141120A Funkcionalni preizkus ogrevanja drenažnih kanalov, nameščenega 
zaporedno

kos

Preizkus delovanja grelnikov drenažnih kanalov s stikalom z izbiro 
"ročno/0/samodejno" in ampermetrom v serijski vgradnji.

031413 Infrardeče ogrevanje prostorov

V nadaljevanju so opisani infrardeči grelniki prostora v infrardečem 
območju spektra A in B ali infrardečem območju spektra C temnega 
sevanja. 
1. Splošno: Izračun ogrevalne obremenitve zagotovi naročnik. 
2. Dokazila: Podatkovne liste ali potrdila (certifikate) je treba predložiti na 
zahtevo. 
3. Obseg del/vračunana dela: Infrardeče ogrevanje prostorov v infrardečem 
območju C je izvedeno v standardnih barvah proizvajalca z gostoto moči 
prednje sevalne površine največ 1300 W na m². Infrardeči grelniki 
prostorov se vgradijo s podometno montažo v viseče in nosilne stene ali 
strope, ki jih zagotovi stranka. 
4. Informacije v nazivu postavke: 
4.1 Regulator temperature: Priključne različice s tedenskim časovnim 
stikalom (časovno stikalo), s priključkom za stikalni kontakt okna/vrata in 
različice z radijskim stikalom za preklop oken/vrat so navedene v nazivu 
postavke .

03141300G Dokaz o elektrobiološki kompatibilnosti
Naslednje informacije in zahteve glede načina opravljanja storitve se 
štejejo za dogovorjene in so vključene v cene na enoto: 
Površinski material: ____

03141301A IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 170W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.
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03141301B IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 250W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301C IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 350W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301D IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 500W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301E IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 750W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301F IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 900W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301G IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 1000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141301H IR grelnik prostorov C, nadometni na steni, 1200W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na steni. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302A IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 170W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302B IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 250W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302C IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 350W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302D IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 500W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302E IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 750W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.
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03141302F IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 900W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302G IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 1000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141302H IR grelnik prostora C, nadometni na stropu, 1200W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303A IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 170W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303B IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 250W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303C IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 350W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303D IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 500W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303E IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 750W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303F IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 900W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303G IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 1000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141303H IR grelnik prostorov C, poravnan s steno na steni, 1200W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s steno. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304A IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 170W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.
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03141304B IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 250W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304C IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 350W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304D IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 500W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304E IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 750W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304F IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 900W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304G IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 1000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141304H IR grelnik prostorov C, poravnan s stropom na stropu, 1200W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki) za infrardeče območje 
C, poravnani s stropom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308A IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 1000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308B IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 1400W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308C IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 1600W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308D IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 2000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308E IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 2400W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.
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03141308F IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 2800W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A/B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308G IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 3200W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A / B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308H IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 4500W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A / B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141308I IR grelnik prostora A / B, nadometni na stropu, 6000W kos
Infrardeči radiatorski grelnik prostorov (IR grelniki prostorov) za infrardeče 
območje A / B, vrtljivi, nadometni na stropu. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03141315A Regulator temperature IR-RT kos
Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z neposredno stikalno močjo 5A.

03141315B Regulator temperature IR-RT s tedenskim časovnikom kos
Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141315C Regulator temperature IR-RT z radijskim krmiljenjem kos
Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141315D Regulator temperature IR-RT z radijskim krmiljenjem, s tedenskim 
časovnikom

kos

Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141315E Regulator temperature IR-RT, nameščen na napravi kos
Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141315F Regulator temperature IR-RT, nameščen na napravi, s tedenskim 
časovnikom

kos

Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.
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03141315G Regulator temperature IR-RT s tedenskim časovnikom, s priključkom za 
preklopni (stikalni) kontakt

kos

Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141315H Regulator temperature IR-RT radijski, s tedenskim časovnikom, z radijskim 
preklopnim  kontaktom (stikalom)

kos

Regulator temperature za infrardeče ogrevanje prostorov (IR-RT), razen če 
ni drugače določeno, zunaj na steni, sestavljen iz elektronskega regulatorja 
s temperaturnim senzorjem, z direktno stikalno močjo 5A.

03141320A Doplačilo za razsvetljavo za IR grelnik prostorov, 3000K kos
Doplačilo za sistemsko razsvetljavo za infrardeče grelce prostorov. 
V ključni besedi pozicije sta podani barvna temperatura/svetla barva v 
Kelvinih in različica z zatemnitvijo. 
Velja za pozicije: ____; 
Najmanjši svetlobni tok v lumnih: ____

03141320B Doplačilo za razsvetljavo za IR grelnik prostorov, 3000K, z zatemnitvijo kos

Doplačilo za sistemsko razsvetljavo za infrardeče grelce prostorov. 
V ključni besedi pozicije sta podani barvna temperatura/svetla barva v 
Kelvinih in različica z zatemnitvijo. 
Velja za pozicije: ____; 
Najmanjši svetlobni tok v lumnih: ____

03141320C Doplačilo za razsvetljavo za IR grelnik prostorov, 4000K kos
Doplačilo za sistemsko razsvetljavo za infrardeče grelce prostorov. 
V ključni besedi pozicije sta podani barvna temperatura/svetla barva v 
Kelvinih in različica z zatemnitvijo. 
Velja za pozicije: ____; 
Najmanjši svetlobni tok v lumnih: ____

03141320D Doplačilo za razsvetljavo za IR grelnik prostorov, 4000K, z zatemnitvijo kos

Doplačilo za sistemsko razsvetljavo za infrardeče grelce prostorov. V ključni 
besedi pozicije sta podani barvna temperatura/svetla barva v Kelvinih in 
različica z zatemnitvijo. 
Velja za pozicije: ____; 
Najmanjši svetlobni tok v lumnih: ____

03141325A Betonsko vgradno ohišje za IR grelnik prostorov v/na opažu kos
Betonsko vgradno ohišje za infrardeči grelec prostorov, vključno z vso 
dodatno opremo v zvezi z gradnjo, pritrditvijo in obdelavo v opažu. 
Vpliva na pozicijo: ____
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031440 Ogrevanja prostora s konvektorji

Izračun ogrevalne potrebe zagotovi naročnik. 
Podatkovni listi ali potrdila se naročniku predajo na njegovo zahtevo. 
Obseg del/vračunana dela: V nadaljevanju so opisane naprave za ogrevanje 
prostorov v standardnih barvah proizvajalca. 
Namestitev naprav za ogrevanje prostorov na stabilna tla ali stene, ki jih 
zagotovi naročnik, je vključena v ceno na enoto.

03144001A Stenski konvektor 500W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144001B Stenski konvektor 750W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144001C Stenski konvektor 1000W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144001D Stenski konvektor 1500W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144001E Stenski konvektor 2000W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144001F Stenski konvektor 2400W kos
Stenski konvektor z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom, zaznavanjem padca temperature, zaščito pred pregrevanjem, 
odprtino za zrak na sprednji strani, zaščitni razred IP24. Priključna moč je 
določena v nazivu postavke.

03144010B Akumulacijski grelec 2000W, 120kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.

03144010D Akumulacijski  grelec 3000W, 170kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.
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03144010F Akumulacijski  grelec 4000W, 220kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.

03144010H Akumulacijski  grelec 5000W, 275kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.

03144010J Akumulacijski  grelec 6000W, 325kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.

03144010L Akumulacijski  grelci 7000W, 375kg kos
Akumulacijski grelec z vgrajenim elektronskim termostatom s tedenskim 
programom. Nadzor polnjenja je odvisen od vremena in omrežne 
obremenitve, nastavljiv izhod toplote. Priključna moč in največja skupna 
teža sta določeni v nazivu postavke.

03144011A Ploščati akumulacijski grelec 1200W, 75kg kos
Ploščati akumulacijski grelec, z globino ohišja največ 200 mm, z vgrajenim 
elektronskim termostatom s tedenskim programom. Nadzor polnjenja je 
odvisen od vremena in omrežne obremenitve, nastavljiv izhod toplote. 
Priključna moč in največja skupna teža sta določeni v nazivu postavke.

03144011B Ploščati akumulacijski grelec 1800W, 110kg kos
Ploščati akumulacijski grelec, z globino ohišja največ 200 mm, z vgrajenim 
elektronskim termostatom s tedenskim programom. Nadzor polnjenja je 
odvisen od vremena in omrežne obremenitve, nastavljiv izhod toplote. 
Priključna moč in največja skupna teža sta določeni v nazivu postavke.

03144011C Ploščati akumulacijski grelec 2400W, 140kg kos
Ploščati akumulacijski grelec, z globino ohišja največ 200 mm, z vgrajenim 
elektronskim termostatom s tedenskim programom. Nadzor polnjenja je 
odvisen od vremena in omrežne obremenitve, nastavljiv izhod toplote. 
Priključna moč in največja skupna teža sta določeni v nazivu postavke.

03144011D Ploščati akumulacijski grelec 3000W, 170kg kos
Ploščati akumulacijski grelec, z globino ohišja največ 200 mm, z vgrajenim 
elektronskim termostatom s tedenskim programom. Nadzor polnjenja je 
odvisen od vremena in omrežne obremenitve, nastavljiv izhod toplote. 
Priključna moč in največja skupna teža sta določeni v nazivu postavke.
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03144011E Ploščati akumulacijski grelec 3500W, 205kg kos
Ploščati akumulacijski grelec, z globino ohišja največ 200 mm, z vgrajenim 
elektronskim termostatom s tedenskim programom. Nadzor polnjenja je 
odvisen od vremena in omrežne obremenitve, nastavljiv izhod toplote. 
Priključna moč in največja skupna teža sta določeni v nazivu postavke.

03144020A Sobni grelec 750W kos
Sobni grelec, zaščitni razred IP24, z vgrajenim elektronskim termostatom s 
tedenskim programom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03144020B Sobni grelec 1000W kos
Sobni grelec, zaščitni razred IP24, z vgrajenim elektronskim termostatom s 
tedenskim programom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03144020C Sobni grelec 1500W kos
Sobni grelec, zaščitni razred IP24, z vgrajenim elektronskim termostatom s 
tedenskim programom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03144020D Sobni grelec 2000W kos
Sobni grelec, zaščitni razred IP24, z vgrajenim elektronskim termostatom s 
tedenskim programom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03144020E Sobni grelec 2500W kos
Sobni grelec, zaščitni razred IP24, z vgrajenim elektronskim termostatom s 
tedenskim programom. 
Priključna moč je določena v nazivu postavke.

03144022A Kopalniški cevni radiator 800W kos
Kopalniški cevni radiator, zaščitni razred IP44, z vgrajenim elektronskim 
termostatom s tedenskim programom. 
Priključna moč  je določena v nazivu postavke.

03144022B Kopalniški cevni radiator 1000W kos
Kopalniški cevni radiator, zaščitni razred IP44, z vgrajenim elektronskim 
termostatom s tedenskim programom. 
Priključna moč  je določena v nazivu postavke.

03144022C Kopalniški cevni radiator 1250W kos
Kopalniški cevni radiator, zaščitni razred IP44, z vgrajenim elektronskim 
termostatom s tedenskim programom. 
Priključna moč  je določena v nazivu postavke.
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031450 Električno ogrevanje vode

Podatkovni listi ali potrdila se naročniku predajo na njegovo zahtevo. 
1. Obseg del/vračunana dela; Naprave za ogrevanje vode so opisane 
spodaj. Namestitev poteka na stabilnih tleh ali stabilnih stenah, ki jih 
zagotovi naročnik, in je vključena v cene na enoto. 
2. Informacije v ključni besedi pozicije: 
2.1 Naprava za shranjevanje tople vode: Prostornina v litrih, priključna 
moč, način namestitve naprave (nad ali pod delovno ploščo, ...), 
konstrukcija (brez tlaka ali pod tlakom) so navedeni v nazivu postavke. 
2.2. Pretočni grelec tople vode: priključna moč in tip sta določeni v nazivu 
postavke. 
2.3 Električno ogrevani rezervoar za shranjevanje vroče vode: Naziv 
postavke označuje prostornino v litrih in vrsto vgradnje.

03145001A Naprava za shranjevanje tople vode 5l, 2kW, nameščena nad delovno 
ploščo, netlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.

03145001B Naprava za shranjevanje tople vode 10l, 2kW, nameščena nad delovno 
ploščo, netlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.

03145001C Naprava za shranjevanje tople vode 5l, 2kW, nameščena pod delovno 
ploščo, netlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.

03145001D Naprava za shranjevanje tople vode 10l, 2kW, nameščena pod delovno 
ploščo, netlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.

03145001E Naprava za shranjevanje tople vode 10l, 2kW, nameščena pod delovno 
ploščo, tlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.

03145001F Naprava za shranjevanje tople vode 10l, 2kW, nameščena nad delovno 
ploščo, tlačen

kos

Naprava za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, vključno z 
regulatorjem temperature in varnostnim omejevalnikom temperature.
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03145010A Pretočni grelec za toplo vodo 2,1kW, nameščen pod delovno ploščo kos

Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010B Pretočni grelec za toplo vodo 2,7kW, nameščen pod delovno ploščo kos

Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010C Pretočni grelec za toplo vodo 3,5kW, nameščen pod delovno ploščo kos

Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010D Pretočni grelec za toplo vodo 4,4kW, nameščen pod delovno ploščo kos

Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010E Pretočni grelec za toplo vodo 5,5kW, nameščen pod delovno ploščo kos

Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010F Pretočni grelec za toplo vodo 18kW kos
Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010G Pretočni grelec za toplo vodo 21kW kos
Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010H Pretočni grelec za toplo vodo 24kW kos
Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145010I Pretočni grelec za toplo vodo 27kW kos
Pretočni grelec za toplo vodo, zaščitni razred IP24, odporen na tlak, 
vključno s temperaturnim regulatorjem in varnostnim omejevalnikom 
temperature.

03145020A Električno ogrevani bojler  za shranjevanje tople vode 15 l, stenska 
montaža 

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.
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03145020B Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 30l, stenska montaža kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020C Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 50l, stenska montaža kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020D Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 80l, stenska montaža kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020E Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 100l, stenska 
montaža 

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020F Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 120l, stenska 
montaža 

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020G Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 200l, namestitev na 
tla

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020H Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 300l, namestitev na 
tla

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145020I Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode 400l, namestitev na 
tla

kos

Električno ogrevani bojler za shranjevanje tople vode, zaščitni razred IP24, 
odporen na tlak, vključno z regulatorjem temperature.

03145025A Toplotna črpalka na zrak/voda 290l kos
Toplotna črpalka zrak/voda, odporna na tlak, z dodatnim izmenjevalnikom 
toplote in dodatnim električnim grelnim elementom 1,5 kW. 
Prostornina v litrih je podana v nazivu postavke.

Datoteka: SODMOS EI 14 Električni ogravalni sistemi_dec_2022 Stran 25/25


