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Refer. številka Opis Enota

0321 Tehnično varovanje

Če v vsebini postavk ali v uvodnih določilih k tem postavkam ni navedeno 
drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.
1. Splošno: 
Tehnične specifikacije, navedene v tem razpisu, so minimalne zahteve. Vse 
verzije, dostavljene po tem datumu, bodo plačane po ponujeni ceni. 
Sestavni deli/sistemi ustrezajo ustreznim tehničnim pravilom in so 
nameščeni ter povezani v skladu z navodili proizvajalca. 
Eksplozijsko zaščitene komponente so v besedilu označene z okrajšavo z 
EX. 
2. Obseg del/vračunana dela: 
Cene na enoto vključujejo: 
• montaža in priklop naprave po načrtu, ki ga zagotovi naročnik; 
• zagon za preverjanje delovanja in prilagoditev sistema; 
• napisi (ne ročno napisani); 
• standardna barva proizvajalca

032100 Izbirna uvodna določila
03210000H 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: ____

032103 Varnostna tehnologija majhnih sistemov  
1. Obseg del/vračunana dela: 
programiranje in prilagajanje, mrežni moduli ter baterije ali akumulatorji za 
vključitev v opremo, ki jo zagotavlja proizvajalec, so vključeni v cene na 
enoto. 2. Lastnosti materiala: 
LS0H: brezhalogena različica, manj dima v primeru požara.

03210300V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote: 
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)

03210301A Javljalnik dima, zasnovan in certificiran za bivalne prostore, žični kos
Javljalnik dima, zasnovan in certificiran za bivalne prostore, z omrežnim 
napajanjem in napravami za preskuse delovanja in nadzor akumulatorja. 
Z žičnim omrežjem.
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03210301B Javljalnik dima, zasnovan in certificiran za bivalne prostore, brezžični kos

Javljalnik dima, zasnovan in certificiran za bivalne prostore, z omrežnim 
napajanjem in napravami za preskuse delovanja in nadzor akumulatorja. 
Z brezžičnim omrežjem prek radijskih signalov.

032111 Sistem za javljanje požara

1. Obseg del/vračunana dela: 
Cene na enoto vključujejo: 
• izdelavo vseh dokumentov za oddajo in končni pregled, razen 
protipožarnih načrtov, 
• programiranje sistema na podlagi priloženih podrobnosti o elementih s 
servisnimi specifikacijami, 
• kabelske povezave za priključne komponente na nadzornih ploščah v 
nadzornih centrih 
• mrežni moduli v glavnem nadzornem centru in podcentrih, 
• v primeru sesalnih cevi za dimne sisteme, pritrdilni material in dodatki za 
priključke in spremembe smeri.

03211100F Dodatna navodila za programiranje javljalnika 
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Dodatni dogovori: ____

03211100G Dodatna navodila za programiranje skupine javljalnikov
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Dodatni dogovori: ____

03211100V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 3/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03211101A Centrala za odkrivanje in javljanje požara, enojna z 2 zankama kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101B Centrala za odkrivanje in javljanje požara, enojna s 3 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 
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03211101C Centrala za odkrivanje in javljanje požara, enojna s 4 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101D Centrala za odkrivanje in javljanje požara, enojna s 5 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 
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03211101F Centrala za odkrivanje in javljanje požara, glavna z 2 zankama kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101G Centrala za odkrivanje in javljanje požara, glavna s 3 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 6/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03211101H Centrala za odkrivanje in javljanje požara, glavna s 4 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101I Centrala za odkrivanje in javljanje požara, glavna s 5 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 
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03211101K Centrala za odkrivanje in javljanje požara. pomožna z 2 zankama kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101L Centrala za odkrivanje in javljanje požara, pomožna s 3 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
1 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
8 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 
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03211101M Centrala za odkrivanje in javljanje požara, pomožna s 4 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 

03211101N Centrala za odkrivanje in javljanje požara, pomožna s 5 zankami kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
2 nadzorovan izhod za generator zvočnega signala 24 V/1 A; 
12 nastavljivih vhodov/izhodov 24 V/0,3 A 
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03211101X Centrala za odkrivanje in javljanje požara po izboru naročnika kos
Centrala za odkrivanje in javljanje požara, vključno z napajalno enoto, 
zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem z avtonomijo 72 ur za varno 
dvožično omrežje s prosto topologijo omrežja v zanki in odcepni strukturi, 
vključno z napajanjem in zasilnim napajanjem 0,5 ure za javljalnike, 
nadzorne in alarmne komponente. Na zanko je možno priključiti največ do 
126 naslovljivih, individualno prepoznavnih BUS elementov. Razdalja med 
omrežnimi nadzornimi centri ali posluževalnimi tabloji je največ 1000 m. 
Nadzor vodnika zanke za kratke stike, prekinitve in napake ozemljitve. 
Neprekinjeno samotestiranje javljalnikov in nadzornega centra z možnostjo 
diagnoze na daljavo. 
Opremljen z: 
- 1 relejnim alarmnim izhodom 30 V/1 A, 
- 1 relejnim izhodom za napako 30 V/1 A, 
- 1 izhodom za nadzor alarma 24 V/0,3 A, 
- 1 izhodom za nadzor za napako 24 V/0,3 A. 
Vrsta uporabe in oblika so podani v nazivu postavke. 
- Uporaba nadzornega centra (hierarhična izvedba) kot: ____; 
- Število zank v zadnji fazi izgradnje: ____; 
- Število izvedenih zank: ____; 
- Število, nazivni tok in napetost izhodov alarmnega releja: ____; 
- Število izhodov relejev za napake: ____; 
- Število izhodov za nadzor alarma: ____; 
- Število izhodov za nadzor napake: ____; 
- Število nadzorovanih izhodov hupe (zvočnega signala): ____; 
- Število nastavljivih vhodov/izhodov: ____; 
- drugo: ____

03211103A Intervencijsko vezje kos
Intervencijsko vezje

03211106A Prikazovalni zaslon 2 vrstici po 20 znakov kos
Prikazovalni zaslon za potrditev sporočil v prosto nastavljivih odsekih prek 
zanke javljalnika. Zasnova zaslona je v nazivu postavke označena s številom 
prikazanih vrstic in prikazanih znakov v vsaki vrstici.

03211106B Prikazovalni zaslon 6 vrstici po 40 znakov kos
Prikazovalni zaslon za potrditev sporočil v prosto nastavljivih odsekih prek 
zanke javljalnika. Zasnova zaslona je v nazivu postavke označena s številom 
prikazanih vrstic in prikazanih znakov v vsaki vrstici.

03211112A Tiskalnik za dogodke za namestitev v požarni alarmni centrali kos
Tiskalnik za dogodke, vključno z vmesniškim modulom, za namestitev v 
požarno alarmni centrali. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Vključno s 5 zvitki termo papirja.
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03211112E Tiskalnik za dogodke, ki je dislociran od požarno javljalne centrale kos

Tiskalnik za dogodke, vključno z vmesniškim modulom, za namestitev v 
požarno-javljalno centralo. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Vključuje 1000 listov neprekinjenega papirja A4.

03211115A Relejni modul, 1 preklopni kontakt kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. Preklopna moč 230 V/3 A.

03211115B Relejni modul, 2 preklopna kontakta kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. Preklopna moč 230 V / 3 A.

03211115D Vhodni vmesnik, 4 vhodi kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. Preklopna moč 230 V / 3 A.

03211115E Vhodni vmesnik, 4 vhodi kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211115G Vhodno/izhodni vmesnik, 4 vhodi, 2 izhoda kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211115H Vhodno/izhodni vmesnik, 4  vhodi, 2 nadzorovana izhoda 24V kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. 
V nadzorovani različici 24 V.

03211115I Vhodno/izhodni vmesnik, 4  vhodi, 2 nadzorovana izhoda 230V kos
Vhodno/izhodni vmesniki za brezpotencialno krmiljenje drugih sistemov. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. 
V nadzorovani različici 230 V.

03211116A Podaljšanje dosega nad 1000m kos
Ukrepi za razširitev območja med dvema omrežnima centralama ali 
nadzornima ploščama. V nazivu postavke je določena žična razdalja 
povezave. 
Podaljšanje območja v m: ____

03211118A Ročni javljalnik, notranja namestitev, rdeče barve kos
Ročni javljalnik. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211118B Ročni javljalnik, notranja namestitev, modre barve kos
Ročni javljalnik. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211118G Ročni javljalnik, za zunanjo namestitev IP66, rdeče barve kos
Ročni javljalnik. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211118M Ročni javljalnik, EX-zaščiten kos
Ročni javljalnik. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____
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03211119A Ročno proženje glavnega alarma kos
Ročno proženje glavnega alarma. Zagotovitev povezave za prenosno 
napravo, neodvisno od požarnega javljalnega sistema. 
Predvidena prenosna naprava: ____

03211121A Dimni javljalnik kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli.

03211121B Javljalnik za dim in toploto kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli. 
Tudi kot javljalnik za dim in toploto.

03211121G Javljalnik dima diferencialni in javljalniki toplote kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli. 
Kot javljalnik dima diferencialni (z razprševanjem naprej in nazaj) in 
javljalnik toplote.

03211121I Javljalnik dima, toplote in CO kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli. 
Kot javljalnik dima, toplote in CO (ogljikovega monoksida)

03211121M Javljalnik dima EX kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli.  
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211121N Javljalnik dima in toplote EX kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli.  Kot javljalnik dima in  toplote. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211121S Javljalniki dima diferencialni in javljalniki toplote EX kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli. 
Kot javljalnik z diferenciacijo dima (z razprševanjem naprej in nazaj) in 
javljalnik toplote. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211121U Javljalnik dima, toplote in CO  EX kos
Optični javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardnimi pritrdilnimi 
deli.  
Kot javljalnik z diferenciacijo dima (z razprševanjem naprej in nazaj), 
javljalnik toplote in javljalnik CO. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211123A Linijski javljalnik dima za razdalje 5-30m kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke.

03211123B Linijski javljalnik dima za razdalje 30-50m kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke.
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03211123C Linijski javljalnik dima za razdalje 20-100m kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke.

03211123M Linijski javljalnik dima za razdalje 2-30m EX kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211123N Linijski javljalnik dima za razdalje30-50m EX kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211123O Linijski javljalnik dima za razdalje 20-100m EX kos
Linijski javljalnik dima, vključno s podstavkom in standardno pritrdilno 
opremo. Razdalja pokrivanja je določena v nazivu postavke. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211124A IR (infrardeči) javljalnik plamena, notranja namestitev, fiksen kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev).

03211124B IR (infrardeči) javljalnik plamena, notranja namestitev, vrtljiv kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv.

03211124E IR (infrardeči) javljalnik plamena, zunanja namestitev, fiksen kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev).

03211124F IR (infrardeči) javljalnik plamena, zunanja namestitev, vrtljiv kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv.

03211124M IR (infrardeči) javljalnik plamena, notranja namestitev, fiksen EX kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev). 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211124N IR (infrardeči) javljalnik plamena, notranja namestitev, vrtljiv EX kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____
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03211124Q IR (infrardeči) javljalnik plamena, zunanja namestitev, fiksen EX kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev). 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211124R IR (infrardeči) javljalnik plamena, zunanja namestitev, vrtljiv EX kos
IR (infrardeči) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____

03211125A UV (ultravijolični) javljalnik plamena, notranja namestitev, fiksen kos
UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev).

03211125B UV (ultravijolični) javljalnik plamena, notranja namestitev, vrtljiv kos
UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv.

03211125E UV (ultravijolični) javljalnik plamena, zunanja namestitev, fiksen kos
UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev).

03211125F UV (ultravijolični) javljalnik plamena, zunanja namestitev, vrtljiv kos
UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv.

03211125M UV (ultravijolični) javljalnik plamena, notranja namestitev, fiksen EX kos

UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev). 
(EX) Razred nevarne snovi: ____.

03211125N UV (ultravijolični) javljalnik plamena, notranja namestitev, vrtljiv EX kos

UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____.

03211125Q UV (ultravijolični) javljalnik plamena, zunanja namestitev, fiksen EX kos

UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev). 
(EX) Razred nevarne snovi: ____.
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03211125R UV (ultravijolični) javljalnik plamena, zunanja namestitev, vrtljiv EX kos

UV (ultravijolični) javljalnik plamena, vključno s podstavkom in standardno 
pritrdilno opremo. 
Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv. 
(EX) Razred nevarne snovi: ____.

03211126A Doplačilo za vgrajeno sireno na notranjem javljalniku kos
Doplačilo za vgrajeno sireno na notranjem javljalniku.

03211127A Nadgradnja vzporednega indikatorja kos
Vzporedni indikator kot zunanji indikator odziva za avtomatski požarni 
javljalnik, zasnovan kot svetlobni element. Zasnova je določena v nazivu 
postavke.

03211127E Vgradnja vzporednega indikatorja kos
Vzporedni indikator kot zunanji indikator odziva za avtomatski požarni 
javljalnik, zasnovan kot svetlobni element. Zasnova je določena v nazivu 
postavke.

03211131A Brezžični javljalnik dima kos
Radijsko povezan javljalnik, vključno z baterijo, s podstavkom in standardno 
namestitveno opremo. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211131B Brezžični javljalnik dima in toplote kos
Radijsko povezan javljalnik, vključno z baterijo, s podstavkom in standardno 
namestitveno opremo. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211131G Brezžični javljalnik dima in javljanja toplote kos
Radijsko povezan javljalnik, vključno z baterijo, s podstavkom in standardno 
namestitveno opremo. Zasnova je določena v nazivu postavke. Redčenje 
dima z razprševanjem naprej in nazaj.

03211131I Brezžični javljalnik dima, javljalnik toplote in javljalnik CO kos
Radijsko povezan javljalnik, vključno z baterijo, s podstavkom in standardno 
namestitveno opremo. Zasnova je določena v nazivu postavke.  

03211133A Doplačilo za pritrditev v dvojnem podu kos
Doplačilo za posebne pritrditve za standardne sestavne dele požarnih 
javljalnikov. 
Za pritrditev v dvojni pod.

03211134A Pregradna plošča  90° javljalnika kos
Dodatki za požarne javljalnike. 
90-stopinjska pregrada.

03211134G Ogrevanje javljalnika z napajanjem kos
Dodatki za požarne javljalnike. 
Ogrevanje javljalnika z napajanjem.

03211135A Doplačilo za opisne znake za javljalnik  na višini nad 4m kos
Doplačilo za večje napisne znake za javljalnike za vgradnjo na višine nad 4 
m. 
Montažna višina v metrih: ____
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03211137A Sirena 24V, notranja namestitev kos
Akustične signalne naprave. Nazivna napetost in zasnova sta določena v 
nazivu postavke. 
Izvedba za namestitev v prostoru (notranja namestitev).

03211137B Sirena 24V, zunanja namestitev kos
Akustične signalne naprave. Nazivna napetost in zasnova sta določena v 
nazivu postavke. 
Izvedba za namestitev na prostem (zunanja namestitev).

03211137C Sirena 230V, zunanja namestitev kos
Akustične signalne naprave. Nazivna napetost in zasnova sta določena v 
nazivu postavke. 
Izvedba za namestitev na prostem (zunanja namestitev).

03211137G Sirena v zanki,  napajana preko BUS povezave kos
Akustične signalne naprave. Nazivna napetost in zasnova sta določena v 
nazivu postavke

03211137M Sirena 24V EX kos
Akustične signalne naprave. Nazivna napetost in zasnova sta določena v 
nazivu postavke. 
Zaščiteno pred eksplozijo. 
Razred nevarne snovi: ____

03211139A Bliskavica 24V, notranja namestitev kos
Optične signalne naprave, utripajoče luči po izbiri kupca iz standardnega 
programa proizvajalca. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Izvedba za namestitev v prostoru (notranja namestitev).

03211139B Bliskavica 24V, zunanja namestitev kos
Optične signalne naprave, utripajoče luči po izbiri kupca iz standardnega 
programa proizvajalca. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. Izvedba za namestitev na prostem 
(zunanja namestitev).

03211139G Bliskavica v zanki, napajanje preko BUS povezave kos
Optične signalne naprave, utripajoče luči po izbiri kupca iz standardnega 
programa proizvajalca. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Izvedba za namestitev na prostem (zunanja namestitev).

03211139M Bliskavica 24V EX kos
Optične signalne naprave, utripajoče luči po izbiri kupca iz standardnega 
programa proizvajalca. Zasnova je določena v nazivu postavke. Izvedba za 
namestitev na prostem (zunanja namestitev). EX-zaščiteno. 
Razred nevarne snovi: ____

03211140A Radijsko povezan oddajnik zvočnega signala kos
Radijsko povezan oddajnik signala. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211140B Radijsko povezan oddajnik optičnega signala kos
Radijsko povezan oddajnik signala. Zasnova je določena v nazivu postavke.
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03211140C Radijsko povezan oddajnik zvočnega + optičnega signala kos
Radijsko povezan oddajnik signala. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211141A Varnostne pregrade EX-območje kos
Varnostne pregrade za EX-območje 

03211143A Enota za ocenjevanje za linearni javljalnik toplote z 2 brezpotencialnimi 
relejnimi kontakti

kos

Enota za ocenjevanje linearnih javljalnikov toplote, vključno z 
napajalnikom, za priključitev senzorskega kabla z bakrenim vodnikom, 
dolgim   do 300 m. 
Število brezpotencialnih relejnih kontaktov je določeno v nazivu postavke.

03211144A Tipalni kabel Cu standard m
Termični z bakrenim vodnikom (Cu) kot linearni javljalnik toplote. 
Različica za uporabo v okoljih z visoko vlažnostjo in neagresivno atmosfero 
(standard).

03211144B Tipalni kabel Cu odporen na kisline in baze m
Termični kabel z bakrenim vodnikom (Cu) kot linearni javljalnik toplote. 
Izvedba odporna na kisline in baze.

03211144C Tipalni kabel Cu z jekleno pletenico m
Termični kabel z bakrenim vodnikom (Cu) kot linearni javljalnik toplote. 
Izvedba za ekstremne pogoje z jekleno pletenico.

03211146A Tipalni kabel z optičnim kablom standard FRNC m
Termični kabel z optičnim kablom kot linearnim javljalnikom toplote. 
V standardni izvedbi s plaščem brez halogena, z zaviranjem gorenja (FRNC).

03211146B Tipalni kabel z optičnim kablom, zaščiten in vodotesen m
Termični kabel z optičnim kablom kot linearni javljalnik toplote. 
Zaščitena in vodotesna različica s tulcem iz nerjavečega jekla.

03211148A Aspiracijska naprava za javljanje dima, standardna kos
Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.
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03211148B Aspiracijska naprava za javljanje dima, raven zvoka 23dB kos
Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Podana je določena znižana raven zvoka.

03211148C Aspiracijska naprava za javljanje dima, na območju z globokim 
zmrzovanjem, minus 40°C in relativno vlažnostjo 95% 

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Za območja z zmrzovanjem z določeno temperaturo in relativno vlažnostjo.

03211148M Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Združljivo z omrežjem.
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03211148N Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju, raven 
zvoka 23dB

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem z določeno znižano raven zvoka.

03211148O Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju, s 
predhodnim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem s predhodnim alarmom.

03211148P Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju, raven 
zvoka 23dB, s predhodnim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Združljivo z omrežjem z določeno znižano raven zvoka in s predhodnim 
alarmom. 
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03211148Q Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju, s 
predhodnim alarmom in informacijskim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem s predhodnim in informacijskim alarmom.

03211148R Aspiracijska naprava za javljanje dima, možnost delovanja v omrežju, raven 
zvoka 23dB, s predhodnim alarmom in informacijskim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem z določeno z znižano raven zvoka, s predhodnim 
alarmom in z informacijskim alarmom.

03211154A Napajalna enota za 1 aspiracijski sistem za javljanje dima 48h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211154C Napajalna enota za 5 aspiracijskih sistemov za javljanje dima 48h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211154E Napajalna enota za 10 aspiracijskih sistemov za javljanje dima 48h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211154M Napajalna enota za 1 aspiracijski sistem za javljanje dima 72h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.
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03211154O Napajalna enota za 5 aspiracijskih sistemov za javljanje dima 72h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211154Q Napajalna enota za 10 aspiracijskih sistemov za javljanje dima 72h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211154X Napajalna enota kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za javljanje dima, vključno z zasilnim 
napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in premostitveni 
čas sta navedena v nazivu postavke. Število sistemov: ____; 
Avtonomni čas v urah: ____

03211156A Zračni filter z vložkom filtra kos
Zračni filter za aspiracijski sistem za javljanje dima za ločevanje motečih 
delcev prahu, vključno z vložkom filtra.

03211156B Doplačilo za nadomestni vložek filtra kos
Zračni filter za aspiracijski sistem za javljanje dima za ločevanje motečih 
delcev prahu, vključno z vložkom filtra. 
Doplačilo za nadomestni vložek filtra.

03211157A Sesalna cev-LS0H 25mm m
Sesalna cev za sistem za javljanje dima iz brezhalogene plastike z nizko 
stopnjo dima (LS0H) v primeru požara. Zunanji premer je določen v nazivu 
postavke.

03211157C Sesalna cev-LS0H za območja z zmrzovanjem 25mm m
Sesalna cev za sistem za javljanje dima iz brezhalogene plastike z nizko 
stopnjo dima (LS0H) v primeru požara. Zunanji premer je določen v nazivu 
postavke. 
Za območja z zmrzovanjem.

03211160A Odprtina za sesanje, standardna kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211160C Odprtina za sesanje, za območja z zamrzovanjem kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211160F Odprtina za sesanje, prehod skozi strop kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211162A Naprava za vzdrževanje za prosto sesanje kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za javljanje dima, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211162B Naprava za vzdrževanje za prosto izpihovanje kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za javljanje dima, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.
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03211162C Naprava za vzdrževanje za prosto izpihovanje za območja z zamrzovanjem kos

Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za javljanje dima, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Za območja z globokim zamrzovanjem

03211162D Adapter za testiranje vzdrževalne naprave kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za javljanje dima, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.  

03211165A Kabel za napravo sistema za odkrivanje in javljanje požara LS0H m
Sistemski vodnik ali kabel za komponente sistema za odkrivanje in javljanje 
požara z bakrenimi vodniki, zaščiteni ali nezaščiteni, z ustrezno 
identifikacijo. Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke. 
Kabel ali vodnik LS0H.

03211165B Kabel za napravo sistema za odkrivanje in javljanje požara E30 m
Sistemski vodnik ali kabel za komponente sistema za odkrivanje in javljanje 
požara z bakrenimi vodniki, zaščiteni ali nezaščiteni, z ustrezno 
identifikacijo. Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke. 
Kabel s 30 minutno odpornostjo na ogenj.

03211165C Kabel za napravo sistema za odkrivanje in javljanje požara E90 m
Sistemski vodnik ali kabel za komponente sistema za odkrivanje in javljanje 
požara z bakrenimi vodniki, zaščiteni ali nezaščiteni, z ustrezno 
identifikacijo. Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke.
Kabel z 90 minutno odpornostjo na ogenj. 

03211167B Ranžirni razdelilnik 20 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. Število dvožičnih povezav na napajalni strani je 
določeno v nazivu postavke.

03211167C Ranžirni razdelilnik 40 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. Število dvožičnih povezav na napajalni strani je 
določeno v nazivu postavke.

03211167E Ranžirni razdelilnik 80 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. Število dvožičnih povezav na napajalni strani je 
določeno v nazivu postavke.

03211169A Stenska omara za centralo za požarno javljanje kos
Ohišje omare za požarno javljalno centralo in njegovi sestavni deli, vključno 
z odprtinami za prezračevanje, kabelskimi pušami in sistemom za 
zaklepanje. 
Za pozicije: ____

03211169G Stoječa omara za centralo za požarno javljanje kos
Ohišje omare za požarno javljalno centralo in njegovi sestavni deli, vključno 
z odprtinami za prezračevanje, kabelskimi pušami in sistemom za 
zaklepanje. 
Za pozicije: ____
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03211171A Znak "Centrala za odkrivanje in javljanje požara " kos
Informativni znaki. 
Napis/oblikovanje znaka je podano v nazivu postavke.

03211171B Oznaka "Požarna centrala" kos
Informativni znaki. 
Napis/oblikovanje znaka je podano v nazivu postavke.

03211171C Oznaka s puščico smeri proti Požarno javljalni centrali kos
Informativni znaki. 
Napis/oblikovanje znaka je podano v nazivu postavke.

03211173A Vgradnja varnostne ključavnice za  gasilce kos
Varnostna ključavnica za gasilce IP 44, vključno s centralno krmilno enoto 
in montažnim okvirjem. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke.

03211173B Nadgradnja varnostne ključavnice za gasilce kos
Varnostna ključavnica za gasilce IP 44, vključno s centralno krmilno enoto 
in montažnim okvirjem. Zasnova je navedena v nazivu postavke.  

03211175A Omara za ključe 1 kos
Omara za ključe, ki zagotavlja za varen dostop do ključev. Število ključev, ki 
jih je treba varovati v omari, je določeno v nazivu postavke.

03211175D Omara za ključe 20 kos
Omara za ključe, ki zagotavlja za varen dostop do ključev. Število ključev, ki 
jih je treba varovati v omari, je določeno v nazivu postavke.

03211176A Mapa za shranjevanje za načrte formata A4 kos
Škatla za shranjevanje gasilskih načrtov. Zasnova je določena v nazivu 
postavke.

03211176B Mapa za shranjevanje za načrte formata A3 kos
Škatla za shranjevanje gasilskih načrtov. Zasnova je določena v nazivu 
postavke.

03211178A Preizkuševalec. kos
Preizkuševalec (Vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite se preizkusi s 
simulacijo požarnih veličin in preverjanjem odziva sistema po postopkih, ki 
jih predvidevajo predpisi in standardi, ki so bili podlaga za projektiranje 
sistema. Preizkus mora zajeti tudi morebitno požarno krmiljenje drugih 
sistemov in naprav (mehanskega prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, 
požarnih loput in podobno). Povsod tam, kjer so sistemi namenjeni tudi 
krmiljenju, se končni pregled sistema in krmiljenja opravi takrat, ko so 
vgrajeni vsi sistemi, testiranje pa se mora izvesti vključno z nameščenimi 
izvršnimi elementi, ki krmiljenje izvajajo. Potrdila o brezhibnem delovanju 
se ne sme izdati, če kakšen od sistemov, ki je krmiljen, ni dokončan in ne 
more opravljati svoje funkcije.)

03211178G Teleskopska palica 4 m kos
Pripomoček za vstavljanje in odstranjevanje javljalnikov ter za preverjanje 
stanja elementov v zanki.
Teleskopska palica 4 m.

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 23/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03211178I Teleskopska palica 7 m kos
Pripomoček za vstavljanje in odstranjevanje javljalnikov ter za preverjanje 
stanja elementov v zanki.
Teleskopska palica 7 m.

03211182A Načrti protipožarne zaščite v CAD kpl
Izdelava načrtov protipožarne zaščite skladno z veljavno Tehnično smernico 
za požarno varnost v CAD. 
Drugi dogovori: ____

03211182B Načrti protipožarne zaščite, grafični prikaz kpl
Izdelava načrtov protipožarne zaščite. 
Grafični prikaz  parcele. 
Drugi dogovori: ____

03211187A Končni pregled sistema za odkrivanje in javljanje požara kpl
Končni pregled sistema za odkrivanje in javljanje požara opravi pooblaščeni 
organ (le-tega naroči monter sistema). 
Strošek prisotnosti monterja sistema za odkrivanje in javljanje požara med 
testnim delom za končni preskus je vključen v ceno na enoto.

03211190A Dodatna navodila za sistem za odkrivanje in javljanje požara kpl
Dodatna navodila o delovanju sistema za odkrivanje in javljanje požara.
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032113 Periferne naprave sistema za javljanje požara

Obseg del/vračunana dela: 
Programiranje in prilagajanje komponent je vključeno v cene na enoto.

03211300V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)

03211310A Držalni magnet s pritrditvijo na steno 50kg kos
Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. 
Z namestitvijo na steno.

03211310B Držalni magnet s pritrditvijo na steno 100kg kos
Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. 
Z namestitvijo na steno.

03211310E Držalni magnet s pritrditvijo na steno 50kg s sprožilnim gumbom kos
Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. 
Z namestitvijo na steno in s sprožilnim gumbom.

03211310F Držalni magnet s pritrditvijo na steno 100kg s sprožilnim gumbom kos
Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. 
Z namestitvijo na steno in s sprožilnim gumbom.

03211310J Držalni magnet s pritrditvijo na steno/tla 50kg s sprožilnim gumbom kos

Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. 
Z namestitvijo na steno/ali na tla in s sprožilnim gumbom.

03211310M Držalni magnet s pritrditvijo na steno/tla/strop 50kg s sprožilnim gumbom kos

Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. S pritrditvijo na steno, na 
tla ali na strop, in gumbom za sprožitev, vključno z nastavitvami dolžine.

03211310N Držalni magnet s pritrditvijo na steno/tla/strop 50kg s sprožilnim gumbom 
335-365mm

kos

Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. S pritrditvijo na steno, na 
tla ali na strop, in gumbom za sprožitev, vključno z nastavitvami dolžine.

03211310O Držalni magnet s pritrditvijo na steno/tla/strop 100kg s sprožilnim gumbom 
185-215mm

kos

Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. S pritrditvijo na steno, na 
tla ali na strop, in gumbom za sprožitev, vključno z nastavitvami dolžine.
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03211310P Držalni magnet s pritrditvijo na steno/tla/strop 100kg s sprožilnim gumbom 
335-365mm

kos

Držalni magneti, vključno z omrežnim napajanjem in nasprotnimi ploščami. 
Natezna sila (v kg) je določena v nazivu postavke. S pritrditvijo na steno, na 
tla ali na strop, in gumbom za sprožitev, vključno z nastavitvami dolžine.

03211320A Oddajna naprava ISDN kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

03211320C Oddajna naprava analogna kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

03211320G Oddajna naprava ISDN+TCP/IP DHCP kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

03211320I Oddajna naprava analogna+TCP/IP DHCP kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke.  
Dodatne zahteve: ____
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03211320M Oddajna naprava GSM z vgrajeno anteno kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke.  
Z vgrajeno anteno.
Dodatne zahteve: ____

03211320N Doplačilo za zunanjo GSM anteno in 5 m kabla kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke.  
Dodatek na oddajni napravi z vgrajeno anteno za 5 m vod.

03211320O Doplačilo za zunanjo GSM anteno in 15 m kabla kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke.  
Dodatek na oddajni napravi z vgrajeno anteno za 15 m vod.

03211320P Oddajna naprava ISDN+GSM  kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

03211320R Oddajna naprava analogna+GSM  kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____
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03211320T Oddajna naprava analogna+TCP/IP DHCP+GSM kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

03211320V Oddajna naprava ISDN+TCP/IP DHCP+GSM kos
Oddajna naprava, vključno z napajalno enoto ali enosmernim pretvornikom 
napetosti z akumulatorjem za pošiljanje shranjenih sporočil na 10 
shranjenih telefonskih številk, vključno z vgrajenimi izhodi za napake za 
nadzor telefonske linije in napajanja. Možen je digitalni prenos sporočil 
(npr. varnostnim službam). Vrsta prenosnega omrežja je navedena v nazivu 
postavke. 
Dodatne zahteve: ____

032115 Javljanje požara za sistem gašenja

1. Splošno: V nadaljevanju je izraz sistem za gašenje.
2. Obseg del/vračunana dela: 
Cene na enoto vključujejo: 
• izdelavo vseh dokumentov za oddajo in končni pregled, razen načrtov 
protipožarne zaščite; 
• programiranje sistema na podlagi informacij o podrobnostih zasnove, 
priloženih v specifikacijah storitev; 
• kabelske povezave za priključne komponente v nadzornih ploščah; 
• mrežni moduli v glavnih centralah in podrejenih centralah; 
• v primeru sesalnih cevi za dimne sisteme pritrdilni material in dodatki za 
priključke ter spremembe smeri

03211500F Programiranje dolgega besedila digitalnih javljalnikov
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Dodatni dogovori: ____

03211500G Digitalno programiranje dolgega besedila skupine javljalnikov
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Dodatni dogovori: ____

03211500V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)
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03211503X Centrala za odkrivanje in javljanje požara - modul za nadzor šprinkler 
sistema po določilu naročnika

kos

Razširitev centrale za odkrivanje in javljanje požara z modulom za nadzor 
šprinler sistema. V nazivu postavke je določena izvedba po določilu 
naročnika. 
Število skupin storitev: ____; 
Število vrstic sporočila o napaki: ____; 
Število alarmnih linij: ____; 
Število relejskih kontaktov 30 V DC: ____; 
Število relejskih kontaktov 230 V AC: ____

03211504X Nadzorna centrala šprinkler sistema, po določilu naročnika kos
Nadzorna centrala šprinkler sistema. V nazivu postavke je določena izvedba 
po določilu naročnika. 
Število skupin storitev: ____; 
Število vrstic sporočila o napaki: ____; 
Število alarmnih linij: ____; 
Število relejskih kontaktov 30 V DC: ____; 
Število relejskih kontaktov 230 V AC: ____

03211505X Nadzorna podrejena centrala šprinkler sistema, po določilu naročnika kos

Nadzorna podrejena centrala šprinkler sistema. V nazivu postavke je 
določena izvedba po določilu naročnika. 
Število skupin storitev: ____; 
Število vrstic sporočila o napaki: ____; 
Število alarmnih linij: ____; 
Število relejskih kontaktov 30 V DC: ____; 
Število relejskih kontaktov 230 V AC: ____

03211506A Tablični zaslon za prikaz šprinkler sistema 2 vrstici 20 znakov kos
Tablični zaslon za prikaz šprinkler sistema. 
Zasnova zaslona je v nazivu postavke označena s številom prikazanih vrstic 
in številom znakov vrstici. 
Število vrstic sporočila o napaki: ____; 
Število alarmnih linij: ____

03211506B Tablični zaslon za prikaz šprinkler sistema 6 vrstic 40 znakov kos
Tablični zaslon za prikaz šprinkler sistema. 
Zasnova zaslona je v nazivu postavke označena s številom prikazanih vrstic 
in  številom znakov vrstici . 
Število vrstic sporočila o napaki: ____; 
Število alarmnih linij: ____

03211524A Centrala za gašenje z 1 gasilnim območjem kos
Nadzorna centrala za gašenje za vse uporabljene pline, vključno z 
napajalnikom, zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem s rezervnim 
napajanjem 72 ur in gasilno nadzorno ploščo z LED prikazom stanja 
sistema. Za  1 območje za gašenje.
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03211524X Centrala za gašenje kos
Nadzorna centrala za gašenje za vse uporabljene pline, vključno z 
napajalnikom, zaščito pred prenapetostjo in akumulatorjem s rezervnim 
napajanjem 72 ur in gasilno nadzorno ploščo z LED prikazom stanja 
sistema. 
Število območij za gašenje: ____

03211545A Gumb za ročno sprožanje sistema za gašenje, notranja namestitev kos
Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. Vrsta 
namestitve je navedena v nazivu postavke.

03211545B Gumb za ročno sprožanje sistema za gašenje, zunanja namestitev kos
Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke.

03211545G Gumb za ročno zaustavitev sistemov za gašenje, notranja namestitev kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke.

03211545H Gumb za ročno zaustavitev sistemov za gašenje, zunanja namestitev kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke.

03211545M Gumb za ročno sprožanje sistema za gašenje, notranja namestitev, EX kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211545N Gumb za ročno sprožanje sistema za gašenje, zunanja namestitev, EX kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211545S Gumb za ročno zaustavitev sistemov za gašenje, notranja namestitev, EX kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211545T Gumb za ročno zaustavitev sistemov za gašenje, zunanja namestitev, EX kos

Gumb za ročno sprožitev ali gumb za zaustavitev sistemov za gašenje. 
Vrsta namestitve je navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____
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03211547A Javljalnik dima sistema za gašenje kos
Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211547B Javljalnik dima in toplote sistema za gašenje kos
Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211547G Javljalnik  dima diferencialni in javljalnik toplote sistema za gašenje kos

Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Redčenje dima z razprševanjem naprej in nazaj.

03211547M Javljalnik dima sistema za gašenje, EX kos
Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211547N Javljalnik dima in toplote sistema za gašenje, EX kos
Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. 
Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211547S Javljalnik  dima diferencialni in javljalnik toplote sistema za gašenje, EX kos

Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Redčenje dima z razprševanjem naprej in nazaj. 
Razred nevarne snovi: ____

03211547U Javljalnik  dima, javljalnik toplote in javljalnik CO sistema za gašenje, EX kos

Optični javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211549A Linijski javljalnik dima 5-30m kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke.

03211549B Linijski javljalnik dima 30-50m kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke.

03211549C Linijski javljalnik dima 20-100m kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke.
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03211549M Linijski javljalnik dima 5-30m, EX kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211549N Linijski javljalnik dima 30-50m, EX kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211549O Linijski javljalnik dima 20-100m, EX kos
Linijski javljalnik dima v sistemu za gašenje, vključno s podstavkom in 
standardnimi pritrdilnimi deli. Odzivna razdalja v metrih je določena v 
nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211550A IR javljalnik plamena, fiksen, notranja namestitev kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev).

03211550B IR javljalnik plamena, vrtljiv, notranja namestitev kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv.

03211550E IR javljalnik plamena, fiksen, zunanja namestitev kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev).

03211550F IR javljalnik plamena, vrtljiv, zunanja namestitev kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv.

03211550M IR javljalnik plamena, fiksen, notranja namestitev, EX kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev). 
Razred nevarne snovi: ____

03211550N IR javljalnik plamena, vrtljiv, notranja namestitev, EX kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv. 
Razred nevarne snovi: ____
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03211550Q IR javljalnik plamena, fiksen, zunanja namestitev, EX kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev). 
Razred nevarne snovi: ____

03211550R IR javljalnik plamena, vrtljiv, zunanja namestitev, EX kos
Infrardeči (IR) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv. 
Razred nevarne snovi: ____

03211551A UV javljalnik plamena, fiksen, notranja namestitev kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev).

03211551B UV javljalnik plamena, vrtljiv, notranja namestitev kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv.

03211551E UV javljalnik plamena, fiksen, zunanja namestitev kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev).

03211551F UV javljalnik plamena, vrtljiv, zunanja namestitev kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv.

03211551M UV javljalnik plamena, fiksen, notranja namestitev, EX kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev). 
Razred nevarne snovi: ____

03211551N UV javljalnik plamena, vrtljiv, notranja namestitev, EX kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo v prostoru (notranja namestitev), vrtljiv. 
Razred nevarne snovi: ____
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03211551Q UV javljalnik plamena, fiksen, zunanja namestitev, EX kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev). 
Razred nevarne snovi: ____

03211551R UV javljalnik plamena, vrtljiv, zunanja namestitev, EX kos
Ultravijolični (UV) javljalnik plamena v sistemu za gašenje, vključno s 
podstavkom in standardnimi pritrdilnimi deli. Zasnova je določena v nazivu 
postavke. Izvedba za vgradnjo na prostem (zunanja namestitev), vrtljiv. 
Razred nevarne snovi: ____

03211567A Sirena sistema za gašenje 24V kos
Zvočna signalna naprava v sistemu za gašenje. Nazivna napetost je 
navedena v nazivu postavke.

03211567G Signalna sirena sistema za gašenje 230V kos
Zvočna signalna naprava v sistemu za gašenje. Nazivna napetost je 
navedena v nazivu postavke.

03211567M Sirena sistema za gašenje 24V, EX kos
Zvočna signalna naprava v sistemu za gašenje. Nazivna napetost je 
navedena v nazivu postavke. Razred nevarne snovi: ____

03211567S Signalna sirena sistema za gašenje 230V, EX kos
Zvočna signalna naprava v sistemu za gašenje. Nazivna napetost je 
navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211569A Stroboskopska svetilka sistema za gašenje 24V kos
Optične signalne naprave za sistem gašenja po izbiri naročnika iz 
standardnega programa proizvajalca. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211569M Stroboskopska svetilka sistema za gašenje 24V, EX kos
Optične signalne naprave za sistem gašenja po izbiri naročnika iz 
standardnega programa proizvajalca. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
Razred nevarne snovi: ____

03211570A Varnostna bariera sistema za gašenje za EX območje kos
Varnostna bariera sistema za gašenje na EX območjih.

03211571A Enota za vrednotenje linearnih javljalnikov toplote sistema za gašenje za 
senzorski kabel z bakrenim vodnikom z 2 relejnimi kontakti

kos

Enota za vrednotenje signala linearnih javljalnikov toplote sistema za 
gašenje, vključno z napajalnikom, za priključitev senzorskega kabla z 
bakrenim vodnikom do dolžine 300 m. Število brezpotencialnih relejnih 
kontaktov je določeno v nazivu postavke.
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03211572A Termični kabel z bakrenim vodnikom, standard m
Termični kabel z bakrenim vodnikom kot linearni javljalnik toplote sistema 
za gašenje. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
Za uporabo v okoljih z visoko vlažnostjo in neagresivno atmosfero.

03211572B Termični kabel z bakrenim vodnikom, odporen m
Termični kabel z bakrenim vodnikom kot linearni javljalnik toplote sistema 
za gašenje. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
Odporen na kisline in baze.

03211572C Termični kabel z bakrenim vodnikom sistema za gašenje, zaščiten z jekleno 
pletenico 

m

Termični kabel z bakrenim vodnikom kot linearni javljalnik toplote za 
gasilne sisteme. Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
Za ekstremne pogoje.

03211574A Termični kabel z optičnim kablom kot linearnim javljalnikom toplote m

Termični kabel z optičnim kablom kot linearnim javljalnikom toplote za 
sisteme gašenja. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
V standardni izvedbi s plaščem brez halogena, z zaviranjem gorenja.

03211574B Termični kabel z optičnim kablom kot linearnim javljalnikom toplote, s 
tulcem

m

Termični kabel z optičnim kablom kot linearnim javljalnikom toplote za 
sisteme gašenja. 
Zasnova je navedena v nazivu postavke. 
Zaščitni plašč nepremočljiv s tulcem iz nerjavečega jekla.

03211575A Aspiracijska naprava za sistem gašenja, standardna kos
Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
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03211575B Aspiracijska naprava za sistem gašenja, raven zvoka 23dB kos
Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Podana je določena znižana raven zvoka.

03211575C Aspiracijska naprava za sistem gašenja, na območju z globokim 
zmrzovanjem, minus 40°C in relativno vlažnostjo 95% 

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Za območja z zmrzovanjem z določeno temperaturo in relativno vlažnostjo.

03211575M Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Združljivo z omrežjem.
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03211575N Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju, 
raven zvoka 23dB

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem z določeno znižano raven zvoka.

03211575O Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju, s 
predhodnim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem s predhodnim alarmom.

03211575P Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju, 
raven zvoka 23dB, s predhodnim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja. 
Združljivo z omrežjem z določeno znižano raven zvoka in s predhodnim 
alarmom. 
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03211575Q Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju, s 
predhodnim alarmom in informacijskim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem s predhodnim in informacijskim alarmom.

03211575R Aspiracijska naprava za sistem gašenja, možnost delovanja v omrežju, 
raven zvoka 23dB, s predhodnim alarmom in informacijskim alarmom

kos

Osnovna naprava za aspiracijski sistem za odkrivanje dima, dva vhoda, s 
spremljanjem priključenega cevnega sistema za poškodbe ali zaprtje, 
odkrivanje vzorca požara pred lažnimi alarmi. 
Oprema: 
- vmesniki za neposreden prenos podatkov; 
- prikaz stanja; 
- brezpotencialni kontakt za alarm in napako; 
- reže za razširitev osnovne konfiguracije; 
- možnosti povezave za dodatne zaslone; 
- možnosti povezave za diagnostična orodja.  
Združljivo z omrežjem z določeno z znižano raven zvoka, s predhodnim 
alarmom in z informacijskim alarmom.

03211579A Napajalna enota za 1 aspiracijski sistem za sistem gašenja 48h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211579C Napajalna enota za 5 aspiracijskih sistemov za sistem gašenja 48h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211579E Napajalna enota za 10 aspiracijskih sistemov za sistem gašenja 48h kos

Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211579M Napajalna enota za 1 aspiracijski sistem za sistem gašenja 72h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.
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03211579O Napajalna enota za 5 aspiracijskih sistemov za sistem gašenja 72h kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211579Q Napajalna enota za 10 aspiracijskih sistemov za sistem gašenja 72h kos

Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z 
rezervnim napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in čas 
avtonomije sta navedena v nazivu postavke.

03211579X Napajalna enota kos
Napajalna enota za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vključno z zasilnim 
napajanjem. Število dobavljenih javljalnih sistemov za dim in premostitveni 
čas sta navedena v nazivu postavke. Število sistemov: ____; 
Avtonomni čas v urah: ____

03211580A Zračni filter z vložkom filtra kos
Zračni filter za aspiracijski sistem za sistem gašenja za ločevanje motečih 
delcev prahu, vključno z vložkom filtra.

03211580B Doplačilo za nadomestni vložek filtra kos
Zračni filter za aspiracijski sistem za sistem gašenja za ločevanje motečih 
delcev prahu, vključno z vložkom filtra. 
Doplačilo za nadomestni vložek filtra.

03211581A Sesalna cev-LS0H 25mm m
Sesalna cev za sistem za sistem gašenja iz brezhalogene plastike z nizko 
stopnjo dima (LS0H) v primeru požara. Zunanji premer je določen v nazivu 
postavke.

03211581C Sesalna cev-LS0H za območja z zmrzovanjem 25mm m
Sesalna cev za sistem za sistem gašenja iz brezhalogene plastike z nizko 
stopnjo dima (LS0H) v primeru požara. Zunanji premer je določen v nazivu 
postavke. 
Za območja z zmrzovanjem.

03211582A Sesalna cev sistema za gašenje 25mm m
Sesalna cev  iz plastike za sistem za odkrivanje dima sistema za gašenje. 
Zunanji premer je določen v nazivu postavke.

03211583A Odprtina za sesanje, standardna kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211583C Odprtina za sesanje, za območja z zamrzovanjem kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211583F Odprtina za sesanje, prehod skozi strop kos
Vstopne odprtine za javljalni sistem za dim. Zasnova je navedena v nazivu 
postavke.

03211584A Naprava za vzdrževanje za prosto sesanje kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.
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03211584B Naprava za vzdrževanje za prosto izpihovanje kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211584C Naprava za vzdrževanje za prosto izpihovanje za območja z zamrzovanjem kos

Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke. 
Za območja z globokim zamrzovanjem

03211584D Adapter za testiranje vzdrževalne naprave kos
Vzdrževalne naprave za aspiracijski sistem za sistem gašenja, vgrajen v 
cevovod. Zasnova je določena v nazivu postavke.  

03211586A Sistemski kabel sistema za gašenje LS0H m
Sistemski kabel za sestavne dele sistema za gašenje, z zaščitenimi ali 
nezaščitenimi bakrenimi vodniki, ne glede na število jeder, s pravilno 
identifikacijo. 
Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke. 
Kabli ali vodniki so iz plastike brez halogena, z manj dima v primeru požara.

03211586B Sistemski kabel sistema za gašenje E30 m
Sistemski vodnik ali kabel za sestavne dele sistema za gašenje, z zaščitenimi 
ali nezaščitenimi bakrenimi vodniki, ne glede na število jeder, z ustrezno 
identifikacijo. Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke. Kabel ali 
vodnik s 30-minutno ohranitveno funkcijo.

03211586C Sistemski kabel sistema za gašenje E90 m
Sistemski vodnik ali kabel za sestavne dele sistema za gašenje, z zaščitenimi 
ali nezaščitenimi bakrenimi vodniki, ne glede na število jeder, z ustrezno 
identifikacijo. 
Vrsta izolacije je navedena v nazivu postavke. 
Kabel ali vodnik s 90-minutno ohranitveno funkcijo.

03211587A Sistemski kabel sistema za gašenje m
Sistemski vodnik ali kabel za komponente sistema za gašenje, zaščiteni ali 
nezaščiteni, plastično izolirani, s pravilno identifikacijo, ne glede na število 
jeder (žic).

03211588B Ranžirni razdelilnik sistema za gašenje 20 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. 
Število dvožičnih povezav na napajalni strani je določeno v nazivu postavke.

03211588C Ranžirni razdelilnik sistema za gašenje 40 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. 
Število dvožičnih povezav na napajalni strani je določeno v nazivu postavke.
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03211588E Ranžirni razdelilnik sistema za gašenje 80 parov kos
Ranžirni razdelilnik za vodnike požarnega javljalnika z vgrajenimi 
priključnimi zbiralkami. 
Število dvožičnih povezav na napajalni strani je določeno v nazivu postavke.

03211589A Stenska omara sistema za gašenje kos
Ohišje omare za komponente sistema za gašenje, vključno z odprtinami za 
prezračevanje, kabelskimi uvodnicami in sistemom zaklepanja. 
Za pozicije: ____

03211589B Prostostoječa omara sistema za gašenje kos
Ohišje omare za komponente sistema za gašenje, vključno z odprtinami za 
prezračevanje, kabelskimi uvodnicami in sistemom zaklepanja. 
Za pozicije: ____

03211597A Končni pregled sistema za gašenje kpl
Končni pregled sistema za gašenje, ki ga je izvedel pooblaščeni organ. 
Prisotnost izvajalca med končnim pregledom se upošteva v cenah na 
enoto.

03211598A Dodatno navodilo za sistem za gašenje kpl
Dodatna navodila o uporabi in delovanju sistema za gašenje.

032117 Zvočni sistem za javljanje požara

1. Splošno: 
Zvočne sisteme za javljanje požara sprožijo požarni alarmni sistemi ali se 
sprožijo  ročno. 
Sistem se uporablja za prenos alarmnih signalov in obvestil v primeru 
požara in katastrofe ter za splošno nagovarjanje javnosti. V izrednih 
razmerah sistem pomaga evakuirati prisotne ljudi s pripravljenimi ali v živo 
izgovorjenimi jasnimi besedilnimi navodili. Celoten sistem je stalno pod 
nadzorom. Prikažejo se in zabeležijo sporočila o napakah. Na voljo je 
vmesnik za povezavo s požarnim alarmnim sistemom. 
2. Obseg del/vračunana dela: 
Cene na enoto vključujejo: 
• interne linijske priključke, vključno z vtičnimi povezavami v nadzorni 
centrali; 
• zunanje linijske priključke, vključno z vtičnimi priključki na nadzorno 
ploščo požarnega alarma (če se nahajajo v sobi); 
• 19" pritrdilni deli; 
• plošče za napeljavo kablov in prezračevanje v omari; 
• priprava vseh dokumentov za končno revizijo; 
• programiranje sistema na podlagi informacij v specifikacijskem listu 
naročnika, ki je priložen specifikaciji storitev; 
3. Storitve naročnika: 
Specifikacije zahtev (ki jih je ustvaril naročnik) so osnova za programiranje 
in parametriranje sistema.
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03211700B Zahteve naročnika
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote. 
Tehnične specifikacije, ki temeljijo na specifikacijah, ki jih pripravi naročnik: 
Opis zunanjih sistemov: ____

03211700O Funkcija poslušanja
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Funkcija poslušanja zvočnih kanalov za zagon in vzdrževanje.

03211700P Obdelava zvočnega signala
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Obdelava zvočnega signala za prilagoditev razumljivosti/glasnosti lokalno 
določeni akustiki.

03211700Q Shranjevanje zvočnega signala
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Zvočni/signalni pomnilnik za ojačitev zvoka za posamezna obvestila (npr. 
oglaševalska obvestila).

03211700R Priključitev povezav
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Upoštevanje posameznih parametrov (npr. prednost in glasnost objav).

03211700S Domofonske postaje
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Možnost komunikacije med mikrofonskimi enotami (domofon).

03211700T Upravljanje porabe
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Izklop nepomembnih funkcij, če odpove primarno napajanje (npr. glasba v 
ozadju).

03211700U Časovni programi
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Časovno nadzorovano zaporedje posameznih zvočnih ojačitev.

03211700V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)
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03211701A Digitalna omrežna zvočna centrala za nujne primere 8 48h kos
Digitalna elektroakustična centrala za nujne primere (za opozarjanje v 
nevarnosti), ki jo je mogoče povezati v mrežo, za distribucijo in priključitev 
zvoka, vključno z napajalnikom in akumulatorjem za alarmne komponente, 
spremljanje zvočniških vodnikov za kratke stike, prekinitve in napake 
ozemljitve ter neprekinjeno spremljanje komponent, ki so pomembne na 
signalni poti, z možnostjo diagnoze na daljavo. Število ozvočenih con in 
premostitveni čas sta določeni v nazivu postavke, ki jo sestavljajo: 
1 relejni izhod za alarm; 
1 relejni izhod za napako.

03211701B Digitalna omrežna zvočna centrala za nujne primere 24 48h kos
Digitalna elektroakustična centrala za nujne primere (za opozarjanje v 
nevarnosti), ki jo je mogoče povezati v mrežo, za distribucijo in priključitev 
zvoka, vključno z napajalnikom in akumulatorjem za alarmne komponente, 
spremljanje zvočniških vodnikov za kratke stike, prekinitve in napake 
ozemljitve ter neprekinjeno spremljanje komponent, ki so pomembne na 
signalni poti, z možnostjo diagnoze na daljavo. Število ozvočenih con in 
premostitveni čas sta določeni v nazivu postavke, ki jo sestavljajo: 
1 relejni izhod za alarm; 
1 relejni izhod za napako.

03211701D Digitalna omrežna zvočna centrala za nujne primere 8 72h kos
Digitalna elektroakustična centrala za nujne primere (za opozarjanje v 
nevarnosti), ki jo je mogoče povezati v mrežo, za distribucijo in priključitev 
zvoka, vključno z napajalnikom in akumulatorjem za alarmne komponente, 
spremljanje zvočniških vodnikov za kratke stike, prekinitve in napake 
ozemljitve ter neprekinjeno spremljanje komponent, ki so pomembne na 
signalni poti, z možnostjo diagnoze na daljavo. Število ozvočenih con in 
premostitveni čas sta določeni v nazivu postavke, ki jo sestavljajo: 
1 relejni izhod za alarm; 
1 relejni izhod za napako.

03211701E Digitalna omrežna zvočna centrala za nujne primere 24 72h kos
Digitalna elektroakustična centrala za nujne primere (za opozarjanje v 
nevarnosti), ki jo je mogoče povezati v mrežo, za distribucijo in priključitev 
zvoka, vključno z napajalnikom in akumulatorjem za alarmne komponente, 
spremljanje zvočniških vodnikov za kratke stike, prekinitve in napake 
ozemljitve ter neprekinjeno spremljanje komponent, ki so pomembne na 
signalni poti, z možnostjo diagnoze na daljavo. Število ozvočenih con in 
premostitveni čas sta določeni v nazivu postavke, ki jo sestavljajo: 
1 relejni izhod za alarm; 
1 relejni izhod za napako.
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03211701X Digitalni elektroakustični center za nujne primere, ki ga je mogoče povezati 
v mrežo

kos

Digitalna elektroakustična centrala za nujne primere (za opozarjanje v 
nevarnosti), ki jo je mogoče povezati v mrežo, za distribucijo in priključitev 
zvoka, vključno z napajalnikom in akumulatorjem za alarmne komponente, 
spremljanje zvočniških vodnikov za kratke stike, prekinitve in napake 
ozemljitve ter neprekinjeno spremljanje komponent, ki so pomembne na 
signalni poti, z možnostjo diagnoze na daljavo. Število ozvočenih con in 
premostitveni čas sta določeni v nazivu postavke, ki jo sestavljajo: 
1 relejni izhod za alarm; 
1 relejni izhod za napako.
Število ozvočenih con: ____; 
Avtonomni čas v urah: ____ 

03211702A Zvočni pomnilnik 2/150 kos
Sistemska komunikacijska enota kot digitalni zvočni pomnilnik (npr. 
medpomnjenje sporočil). 
Zvočna zmogljivost hitrega pomnilnika/trdega diska v urah je navedena v 
nazivu postavke.

03211703A Digitalna klicna postaja 1 kos
Digitalna klicna postaja z električnim mikrofonom, s karakteristiko 
kardioda, 300 mm v obliki gosjega vrata, zvočnik za poslušanje, 
predslušanje in dvosmerno komunikacijo, nadzorovana glasovna tuljava in 
kapsula mikrofona, LED za delovanje in prikaz napak. Število vgrajenih in 
označenih tipk je določeno v nazivu postavke.

03211703B Digitalna klicna postaja 12 kos
Digitalna klicna postaja z električnim mikrofonom, s karakteristiko 
kardioida, 300 mm v obliki gosjega vrata, zvočnik za poslušanje, 
predslušanje in dvosmerno komunikacijo, nadzorovana glasovna tuljava in 
kapsula mikrofona, LED za delovanje in prikaz napak. Število vgrajenih in 
označenih tipk je določeno v nazivu postavke.

03211704A Digitalna klicna postaja z ročnim mikrofonom 1 kos
Digitalna klicna postaja z ročnim mikrofonom s karakteristiko kardioida in 
vgrajenim zvočnikom za poslušanje, predslušanje in dvosmerno 
komunikacijo ter nadzorovano kapsulo mikrofona, LED za delovanje in 
prikaz napak. Število vgrajenih in označenih tipk je določeno v nazivu 
postavke.

03211704B Digitalna klicna postaja z ročnim mikrofonom 12 kos
Digitalna klicna postaja z ročnim mikrofonom s karakteristiko kardioida in 
vgrajenim zvočnikom za poslušanje, predslušanje in dvosmerno 
komunikacijo ter nadzorovano kapsulo mikrofona, LED za delovanje in 
prikaz napak. Število vgrajenih in označenih tipk je določeno v nazivu 
postavke.
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03211705A Digitalna klicna postaja gasilske enote kos
Digitalna klicna postaja, z ročnim mikrofonom s kardioidnimi 
karakteristikami in vgrajenim zvočnikom za poslušanje, predslušanje in 
dvosmerno komunikacijo v nadometnem ali podometnem vgradnem ohišju 
po izbiri naročnika, nadzorovana vibracijska tuljava in kapsula mikrofona, 
LED za prikazovanje delovanja oziroma napak.

03211708A Razširitveni modul z dodatnimi tipke 18 kos
Razširitveni modul z dodatnimi tipke za digitalne klicne postaje, vključno z 
LED zaslonom. 
Število vgrajenih in označenih tipk je določeno v nazivu postavke.

03211710A Doplačilo za pokrov za tipkovnice za 3 tipke kos
Doplačilo za digitalne klicne postaje. 
Za 3 tipke.

03211710M Doplačilo za komplet za namestitev na mizi kos
Doplačilo za digitalne klicne postaje. 
Za komplet za namestitev na mizi.

03211710P Doplačilo za stensko razdelilno omarico (priključno omarico) kos
Doplačilo za digitalne klicne postaje. 
Za stensko razdelilno omarico.

03211712A Univerzalni vhodni modul kos
Vmesniški moduli. 
Za dva analogna avdio vhoda, dva analogna avdio izhoda, 40 krmilnih 
kontaktov in 8 nadzorovanih kontrolnih kontaktov.

03211712C Modul kontaktnega vmesnika kos
Vmesniški moduli. 
Za štiri krmilne kontakte in štiri nadzorovane krmilne kontakte.

03211714A Ojačevalnik moči AB 2x200W kos
Ojačevalnik moči razreda AB z neodvisnimi, električno izoliranimi 
ojačevalnimi kanali, omejitvijo vklopnega toka, ventilatorjem s 
temperaturno nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, 
simetričnimi avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč je določena v 
nazivu postavke.

03211714B Ojačevalnik moči AB 2x300W kos
Ojačevalnik moči razreda AB z neodvisnimi, električno izoliranimi 
ojačevalnimi kanali, omejitvijo vklopnega toka, ventilatorjem s 
temperaturno nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, 
simetričnimi avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč je določena v 
nazivu postavke.

03211714C Ojačevalnik moči AB 2x500W kos
Ojačevalnik moči razreda AB z neodvisnimi, električno izoliranimi 
ojačevalnimi kanali, omejitvijo vklopnega toka, ventilatorjem s 
temperaturno nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, 
simetričnimi avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč je določena v 
nazivu postavke.
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03211715A Ojačevalnik moči H 2x250W rezervno napajanje 24V DC kos
Ojačevalnik moči razreda H z neodvisnimi, električno izoliranimi 
ojačevalnimi kanali, omejitvijo vklopnega toka, ventilatorjem s 
temperaturno nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, 
simetričnimi avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč in rezervno 
napajanje sta določena v nazivu postavke.

03211715B Ojačevalnik moči H 2x500W rezervno napajanje 24V DC kos
Ojačevalnik moči razreda H z neodvisnimi, električno izoliranimi 
ojačevalnimi kanali, omejitvijo vklopnega toka, ventilatorjem s 
temperaturno nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, 
simetričnimi avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč in rezervno 
napajanje sta določena v nazivu postavke.

03211716A Ojačevalnik moči D 2x250W rezervno napajanje 24V DC kos
Ojačevalnik moči razreda D s samokontrolo, zaščito pred preobremenitvijo, 
kratkim stikom in pregrevanjem, ventilatorjem s temperaturno 
nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, simetričnimi 
avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč in rezervno napajanje sta 
določena v nazivu postavke.

03211716B Ojačevalnik moči D 2x400W rezervno napajanje 24V DC kos
Ojačevalnik moči razreda D s samokontrolo, zaščito pred preobremenitvijo, 
kratkim stikom in pregrevanjem, ventilatorjem s temperaturno 
nadzorovano regulacijo hitrosti, LED prikazovalniki stanja, simetričnimi 
avdio vhodi in izhodi 100V. Nazivna izhodna moč in rezervno napajanje sta 
določena v nazivu postavke.

03211720A Optični pretvornik MM klicne postaje kos
Sklopi, vključno z napajalnikom za multimode (MM) optične kable. 
Za klicne postaje.

03211720B Optični pretvornik MM, za omrežne centrale kos
Sklopi, vključno z napajalnikom za multimode (MM) optične kable. 
Za omrežne centrale.

03211720C Optični pretvornik MM, povezan v omrežje central, v obroču kos
Za centrale, povezane v omrežje v obroču.

03211723A Mrežna stikalna plošča ENS 3 / 18A kos
Glavna nadzorna plošča za komponente ENS (Elektroakustični sistem v sili s 
protipožarnim nadzorom) z vgrajenimi napravami za zaščito pred 
prekomernim tokom, vključno s pomožnimi stikali in prikazovalniki stanja. 
Število vezij in skupni nazivni tok sta navedena v nazivu postavke.

03211725A Doplačilo za modul za sinhronizacijo časa za GPS kos
Doplačilo za komponente elektroakustičnega sistema v sili s protipožarnim 
nadzorom (ENS). 
Prek GPS-a.

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 46/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03211725B Doplačilo za vgradne sklope za diagnostiko na daljavo kos
Doplačilo za komponente elektroakustičnega sistema v sili s protipožarnim 
nadzorom. 
Povezava je prek: ____

03211725C Doplačilo za samodejni nadzor glasnosti kos
Doplačilo za komponente elektroakustičnega sistema v sili s protipožarnim 
nadzorom. 
Glasnost sistema je prilagojena  lokalno spremenljivi glasnosti okolice.

03211725D Doplačilo za zadnji (končni, zaključni) modul za linijo zvočnikov kos
Doplačilo za komponente elektroakustičnega sistema v sili s protipožarnim 
nadzorom. 
Za kabel/vodnik do zvočnika.

03211727A Kombinirani sprejemnik (tuner)/CD kos
Zunanje vhodne naprave za ENS (elektroakustičnega sistema v sili s 
protipožarnim nadzorom) v 19" tehnologiji. 
Kombinirani sprejemnik/CD.

03211727B CD izmenjevalec kos
Zunanje vhodne naprave za ENS (elektroakustičnega sistema v sili s 
protipožarnim nadzorom) v 19" tehnologiji. 
CD izmenjevalec.

03211729A PC klicna postaja (PC Personal Computer) kos
PC klicna postaja

03211731A Zvočni steber zunanji 20W IP54 kos
Zvočni steber z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.

03211731X Zvočni steber zunanji kos
Zvočni steber z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____; 
Zaščitni razred: ____

03211732A Zvočnik v obliki roga zunanji 10W IP65 kos
Zvočnik v obliki roga z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.

03211732B Zvočnik v obliki roga zunanji 15W IP65 kos
Zvočnik v obliki roga z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.

03211732C Zvočnik v obliki roga zunanji 30W IP65 kos
Zvočnik v obliki roga z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.
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03211732X Zvočnik v obliki roga zunanji  kos
Zvočnik v obliki roga z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____; 
Zaščitni razred: ____

03211733A Zvočnik v obliki projektorja zunanji 10W IP55 kos
Zvočnik v obliki projektorja z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.

03211733B Zvočnik v obliki projektorja zunanji 20W IP55 kos
Zvočnik v obliki projektorja z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke.

03211733X Zvočnik v obliki projektorja zunanji  kos
Zvočnik v obliki projektorja z vgrajenim 100V transformatorjem za zunanjo 
uporabo. 
Moč in stopnja zaščite sta določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____; 
Zaščitni razred: ____

03211736A Zvočnik za stropno vgradnjo notranji 6W kos
Zvočnik za stropno vgradnjo z vgrajenim transformatorjem 100V za 
notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211736B Zvočnik za stropno vgradnjo notranji 10W kos
Zvočnik za stropno vgradnjo z vgrajenim transformatorjem 100V za 
notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211736X Zvočnik za stropno vgradnjo notranji kos
Zvočnik za stropno vgradnjo z vgrajenim transformatorjem 100V za 
notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____

03211737A Stenski zvočnik notranji 3W kos
Stenski zvočnik z vgrajenim 100V transformatorjem za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211737B Stenski zvočnik notranji 10W kos
Stenski zvočnik z vgrajenim 100V transformatorjem za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211737X Stenski zvočnik notranji kos
Stenski zvočnik z vgrajenim 100V transformatorjem za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____
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03211740A Dvosmerni zvočnik v ohišju, notranji 25W kos
Dvosmerni zvočnik  v ohišju z vgrajenim 100V transformatorjem in 
nosilcem za namestitev na steno, za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211740B Dvosmerni zvočnik v ohišju, notranji 50W kos
Dvosmerni zvočnik  v ohišju z vgrajenim 100V transformatorjem in 
nosilcem za namestitev na steno, za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211740X Dvosmerni zvočnik v ohišju, notranji kos
Dvosmerni zvočnik  v ohišju z vgrajenim 100V transformatorjem in 
nosilcem za namestitev na steno, za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____

03211742A Kroglasti zvočnik notranji 20W kos
Kroglasti zvočnik z vgrajenim 100V transformatorjem, za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke.

03211742X Kroglasti zvočnik notranji kos
Kroglasti zvočnik z vgrajenim 100V transformatorjem, za notranjo uporabo. 
Moč je določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____

03211743A Zvočnik AB kovinski za stropno vgradnjo, notranji 2x6W kos
Zvočnik za ožičenje AB, za notranjo uporabo. 
Moč in namestitev sta določena v nazivu postavke. 
Za stropno vgradnjo.

03211743D Zvočnik AB kovinski za stensko vgradnjo, notranji 2x6W kos
Zvočnik za ožičenje AB, za notranjo uporabo. 
Moč in namestitev sta določeni v nazivu postavke. 
Za stensko vgradnjo.

03211743X Zvočnik AB kos
Zvočnik za ožičenje AB, za notranjo uporabo. 
Moč in namestitev sta določena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____; 
Namestitev:____

03211745A Nadzor glasnosti 10-stopenjski 6W kos
Nadzor glasnosti z obveznim sprejemnim relejem. 
Stopnjevanje in moč sta navedena v nazivu postavke.

03211745B Nadzor glasnosti 10-stopenjski 12W kos
Nadzor glasnosti z obveznim sprejemnim relejem. 
Stopnjevanje in moč sta navedena v nazivu postavke.

03211745C Nadzor glasnosti 10-stopenjski 50W kos
Nadzor glasnosti z obveznim sprejemnim relejem. 
Stopnjevanje in moč sta navedena v nazivu postavke.
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03211745X Nadzor glasnosti kos
Nadzor glasnosti z obveznim sprejemnim relejem. 
Stopnjevanje in moč sta navedena v nazivu postavke. 
Moč v vatih: ____; 
Stopnjevanje:____

03211748A Sistemski kabel za sistem v sili LS0H (brezhalogeni z manj dima) m
Sistemski vodniki ali kabli za komponente elektroakustičnega zasilnega 
sistema z bakrenimi vodniki, zaščiteni ali nezaščiteni, s pravilno 
identifikacijo, ne glede na število žic. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211748B Sistemski kabel za zasilni sistem E30 m
Sistemski vodniki ali kabli za komponente elektroakustičnega zasilnega 
sistema z bakrenimi vodniki, zaščiteni ali nezaščiteni, s pravilno 
identifikacijo, ne glede na število žic. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03211750G Stoječa omara za zvočni sistem kos
Ohišje omare v 19 "tehnologiji za zvočni sistem za nujne primere za vse 
naštete sestavne dele, vključno s 6 višinskimi enotami rezerve prostora, 
pritrdilnim sistemom, zaščito pred nenamernim stikom in ustrezno 
dimenzioniranim prezračevanjem, kabelskimi pušami, zastekljenimi vrati in 
sistemom zaklepanja. 
Za pozicije: ____

03211752A Doplačilo za 19" vrtljivi okvir kos
Doplačilo za ohišje omare za različico z vrtljivim okvirjem. 
Za pozicije: ____

03211754A Znak "Zvočna centrala za nujne primere" kos
Informativni znaki. 
Napis/oblikovanje je podano v nazivu postavke.

03211754C Znak usmerjevalna puščica kos
Informativni znaki. 
Napis/oblikovanje je podano v nazivu postavke.

03211787A Potrdilo o operativni varnosti zvočnega sistema kpl
Potrdilo pooblaščenega organa o varnosti obratovanja predvidenega 
zvočnega sistema v sili. Prisotnost izvajalca med preskusom se upošteva v 
cenah na enoto.

03211790A Dodatno navodilo za zvočno centralo za nujne primere kpl
Dodatna navodila o uporabi in delovanju zvočnega centra za nujne 
primere.
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032130 Pristopna kontrola

1. Obseg del/vračunana dela: Elektronski (E) sistem za zaklepanje je 
sestavljen iz zapiralnih cilindričnih vložkov z vgrajeno elektroniko (E-
cilindrični vložki), brezžičnih okovjev z okovji z vgrajeno elektroniko (E-
okovja), spodnja ali zgornja zapaha ključavnice (komponente za zaklepanje 
brez povezave ("offline") in Čitalniki, vključno s krmilnimi in preklopnimi 
napravami, ki se upravljajo "online" ali "offline". 
2. Identifikacijski mediji: Za identifikacijo na bralnikih se uporabljajo 
identifikacijski mediji v skladu z mednarodnimi standardi: Mifare (MI), 
iButton (IB), HID iClass (IC), Picopass (PP), Legic (LE). Mediji za ID se berejo 
in zapisujejo v bralnike (sistem za branje/pisanje R/W). Uporabljeni 
identifikacijski mediji temeljijo na tehnologiji pasivnega transponderja, ki je 
ni mogoče kopirati, brati ali zapisovati brez stika in ne zahteva vzdrževanja. 
V identifikacijskem mediju ni baterije. 
3. Kombinirani ključ: mehansko in elektronsko kodiranje sta medsebojno in 
trajno povezana, pokrov ključa je izdelan iz trdne plastike. Ključ lahko 
kombiniramo z različnimi mehanskimi sistemi zaklepanja. Uporabljena 
tehnologija identifikacije: MI, IB, LE. 
4. Kartica za dostop: Kartica za dostop je združljiva z ISO in primerna za več 
aplikacij (lahko je uporabljenih več segmentov). Uporabljena tehnologija 
identifikacije: MI, IB, LE. 
5. Obesek za ključe: Uporabljena tehnologija identifikacije: MI, IB, LE. 
6. Čitalniki: Čitalniki se upravljajo "online" prek običajnega omrežja, ki 
temelji na Ethernetu, ali "offline" (brez povezave s krmilno enoto). Stenski 
čitalnik s kodno tipkovnico omogoča identifikacijo z identifikacijskim 
medijem, identifikacijskim medijem in kodo ali samo kodo, odvisno od 
konfiguracije. Sistem se upravlja s pomočjo računalniške programske 
opreme. Za programiranje komponent za zaklepanje brez povezave kabli 
niso potrebni. Glede na velikost sistema se uporabljajo identifikacijski 03213000B Zahteve naročnika
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote. 
Tehnične specifikacije, ki temeljijo na specifikacijah, ki jih pripravi naročnik: 
Opis zunanjih sistemov: ____

03213000V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)

03213001A E-cilindrični vložek standardni MI kos
E-cilindrični vložek 31/31 mm. 
Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213001B E-cilindrični vložek standardni BI kos
E-cilindrični vložek 31/31 mm. 
Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v nazivu postavke.

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 51/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03213001C E-cilindrični vložek standardni IC kos
E-cilindrični vložek 31/31 mm. 
Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213001D E-cilindrični vložek standardni PP kos
E-cilindrični vložek 31/31 mm. 
Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213002A Doplačilo za podaljšanje E-cilindra za 5 mm kos
Doplačilo za E-cilindrični vložek za enostranski podaljšek do skupne dolžine 
122 mm.

03213003A Doplačilo za posebno podaljšanje E-cilindra za 5 mm kos
Doplačilo za E-cilindrični vložek za enostransko posebno podaljšanje 
dolžine nad 122 mm do skupne dolžine 392 mm.

03213004A Doplačilo za E-cilindrični vložek za zaščito pred vremenskimi vplivi IP54 kos

Doplačilo za E-cilindrični vložek za zaščito pred vremenskimi vplivi IP54.

03213005A Doplačilo za E-cilindrični vložek za obdelano površino v matirani krom kos

Doplačilo za obdelano površino za E-cilindrični vložek. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03213005B Doplačilo za E-cilindrični vložek za obdelano površino v polirani krom kos

Doplačilo za obdelano površino za E-cilindrični vložek. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03213005C Doplačilo za E-cilindrični vložek za obdelano površino v polirani mesing kos

Doplačilo za obdelano površino za E-cilindrični vložek. 
Zasnova je določena v nazivu postavke.

03213006A Doplačilo za e-cilindrični vložek za funkcijo delovanja proti paniki kos
Doplačilo za e-cilindrični vložek za antipanično funkcijo za panične 
ključavnice.

03213007A Doplačilo za E-cilindrični vložek za različico VdS razreda BZ. kos
Doplačilo za E-cilindrični vložek za različico VdS razreda BZ.

03213008A E-cilindrični vložek poseben imbus ključ kos
Poseben imbus ključ za demontažo zunanjega in notranjega pokrova 
gumba za E-cilindre.

03213011A E-okovje 40 mm MI kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.
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03213011B E-okovje 40 mm MI v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011C E-okovje 40 mm IB kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011D E-okovje 40 mm IB v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011E E-okovje 40 mm IC kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011F E-okovje 40 mm IC v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011G E-okovje 40 mm PP kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011H E-okovje 40 mm PP v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011I E-okovje 40 mm LE kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.
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03213011J E-okovje 40 mm LE v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011K E-okovje 67 mm MI kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011L E-okovje 67 mm MI v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. 
V protipožarni zasnovi. 

03213011M E-okovje 67 mm IB kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011N E-okovje 67 mm IB v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. V protipožarni zasnovi. 

03213011O E-okovje 67 mm IC kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011P E-okovje 67 mm IC v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. V protipožarni zasnovi. 

03213011Q E-okovje 67 mm PP kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011R E-okovje 67 mm PP v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. V protipožarni zasnovi. 
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03213011S E-okovje 67 mm LE kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213011T E-okovje 67 mm LE v protipožarni zasnovi kos
E-okovje z enostranskim preverjanjem avtorizacije, izdelano iz mat 
nerjavečega jekla ali medenine z ročajem U, L ali O. Ključna beseda pozicije 
označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije. V protipožarni zasnovi. 

03213012A Doplačilo za E-okovje za obdelano površino, polirano nerjaveče jeklo kos

Doplačilo za E-okovje. Polirana površina iz nerjavečega jekla.
03213012B Doplačilo za E-okovje za funkcijski protokol za rezervno zaklepanje kos

Doplačilo za E-okovje. Za funkcijo zaklepanje v sili.
03213012C Doplačilo za E-okovje za ročaj oblike H kos

Doplačilo za E-okovje. Za različico ročaja oblike H.
03213012D Doplačilo za E-okovje za funkcijo "Prosim ne moti" kos

Doplačilo za E-okovje. Za funkcijo "Prosim ne moti"
03213012E Doplačilo za E-okovje za notranji vrtljivi gumb kos

Doplačilo za E-okovje. Za notranji vrtljivi gumb.
03213020A Zunanje E-okovje 40 mm MI kos

Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. Ključna beseda 
pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020C Zunanje E-okovje 40 mm IB kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. Ključna beseda 
pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020E Zunanje E-okovje 40 mm IC kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. Ključna beseda 
pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020G Zunanje E-okovje 40 mm PP kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. Ključna beseda 
pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020I Zunanje E-okovje 40 mm LE kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020K Zunanje E-okovje 67 mm MI kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.
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03213020M Zunanje E-okovje 67 mm IB kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020O Zunanje E-okovje 67 mm IC kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020Q Zunanje E-okovje 67 mm PP kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213020S Zunanje E-okovje 67 mm LE kos
Zunanje E-okovje iz mat nerjavečega jekla z U ali L ročajem. 
Ključna beseda pozicije označuje širino okovja in tehnologijo identifikacije.

03213021A Doplačilo za zunanje E-okovje za obdelano zunanjo površino, polirano 
nerjaveče jeklo

kos

Doplačilo za zunanje E-okovje. 
Za površino iz poliranega nerjavečega jekla.

03213021B Doplačilo za zunanje E-okovje za komplet adapterja 40 mm nerjaveče jeklo 
mat

kos

Doplačilo za zunanje E-okovje. Komplet adapterjev. 
Širina in površinska obdelava sta določeni v nazivu postavke.

03213021C Doplačilo za zunanje E-okovje za komplet adapterja 40 mm nerjaveče jeklo 
polirano

kos

Doplačilo za zunanje E-okovje. Komplet adapterjev. 
Širina in površinska obdelava sta določeni v nazivu postavke.

03213021D Doplačilo za zunanje E-okovje za komplet adapterja 67 mm nerjaveče jeklo 
mat

kos

Doplačilo za zunanje E-okovje. Komplet adapterjev. 
Širina in površinska obdelava sta določeni v nazivu postavke.

03213021E Doplačilo za zunanje E-okovje za komplet adapterja 67 mm nerjaveče jeklo 
polirano

kos

Doplačilo za zunanje E-okovje. Komplet adapterjev. 
Širina in površinska obdelava sta določeni v nazivu postavke.

03213021F Doplačilo za zunanje E-okovje za ročaj oblike H kos
Doplačilo za zunanjo E-okovje. Za ročaj oblike H.

03213026A E-okovje z dvostranskim (obojestranskim) preverjanjem pooblastila MI kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213026B E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila MI v protipožarni zasnovi kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke. V 
protipožarni zasnovi. 

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 56/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03213026C E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila IB kos
E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213026D E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila IB v protipožarni zasnovi kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke. V 
protipožarni zasnovi. 

03213026E E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila IC kos
E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213026F E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila IC v protipožarni zasnovi kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke. V 
protipožarni zasnovi. 

03213026G E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila PP kos
E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213026H E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila PP v protipožarni zasnovi kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke. V 
protipožarni zasnovi. 

03213026I E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila LE kos
E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213026J E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila LE v protipožarni zasnovi kos

E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat nerjavečega jekla, 
z U ali L ročajem. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke. V 
protipožarni zasnovi. 

03213027A Doplačilo za površino iz nerjavečega jekla polirano za E-okovje  z 
dvostranskim preverjanjem pooblastila

kos

Doplačilo za E-okovje s preverjanjem pooblastila na obeh straneh. Za 
površino okovja iz poliranega nerjavečega jekla.

03213027B Doplačilo za E-okovje s preverjanjem pooblastila na obeh straneh za H ročaj kos

Doplačilo za E-okovje s preverjanjem pooblastila na obeh straneh. Za 
različico z ročajem oblike H. 
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03213031A E-okovje  za vrata s steklom 8-12mm MI kos
E-okovje za vrata s steklom v notranjosti, iz mat nerjavečega jekla, z U ali L 
ročajem, vključno z ravno ali zakrivljeno zapiralna pločevina, debelina 
stekla 8 do 12 mm. Debelina stekla in tehnologija identifikacije sta določeni 
v nazivu postavke.

03213031B E-okovje  za vrata s steklom 8-12mm IB kos
E-okovje za vrata s steklom v notranjosti, iz mat nerjavečega jekla, z U ali L 
ročajem, vključno z ravno ali zakrivljeno zapiralna pločevina, debelina 
stekla 8 do 12 mm. Debelina stekla in tehnologija identifikacije sta določeni 
v nazivu postavke.

03213031C E-okovje  za vrata s steklom 8-12mm IC kos
E-okovje za vrata s steklom v notranjosti, iz mat nerjavečega jekla, z U ali L 
ročajem, vključno z ravno ali zakrivljeno zapiralna pločevina, debelina 
stekla 8 do 12 mm. Debelina stekla in tehnologija identifikacije sta določeni 
v nazivu postavke.

03213031D E-okovje  za vrata s steklom 8-12mm PP kos
E-okovje za vrata s steklom v notranjosti, iz mat nerjavečega jekla, z U ali L 
ročajem, vključno z ravno ali zakrivljeno zapiralna pločevina, debelina 
stekla 8 do 12 mm. Debelina stekla in tehnologija identifikacije sta določeni 
v nazivu postavke.

03213031E E-okovje  za vrata s steklom 8-12mm LE kos
E-okovje za vrata s steklom v notranjosti, iz mat nerjavečega jekla, z U ali L 
ročajem, vključno z ravno ali zakrivljeno zapiralna pločevina, debelina 
stekla 8 do 12 mm. Debelina stekla in tehnologija identifikacije sta določeni 
v nazivu postavke.

03213032A Škatla ključavnice za steklena vrata, mat nerjaveče jeklo kos
Škatla ključavnice za E-okovje iz mat nerjavečega jekla.

03213033A Doplačilo za ročaj oblike H za steklena vrata kos
Doplačilo za E-okovje za steklena vrata za ročaj različice H.

03213039A Doplačilo za debelino krila vrat 25-45mm kos
Dodatek za debelino vratnih kril za električne omare/kabinske ključavnice, 
določeno v nazivu postavke.

03213039B Doplačilo za debelino krila vrat 40-60mm kos
Dodatek za debelino vratnih kril za električne omare/kabinske ključavnice, 
določeno v nazivu postavke.

03213041A Programska oprema za pristopno kontrolo, 100 uporabnikov + 4 vrata kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo, za administracijo 
in upravljanje oseb, vrat in profilov dostopa. Število uporabnikov in število 
"online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213041B Programska oprema za pristopno kontrolo, 500 uporabnikov + 8 vrat kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo, za administracijo 
in upravljanje oseb, vrat in profilov dostopa. Število uporabnikov in število 
"online" vrat je določeno v nazivu postavke.
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03213041C Programska oprema za pristopno kontrolo, 64.000 uporabnikov + 16 vrat kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo, za administracijo 
in upravljanje oseb, vrat in profilov dostopa. Število uporabnikov in število 
"online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213041D Programska oprema za pristopno kontrolo, 64.000 uporabnikov + 64.000 
vrat

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo, za administracijo 
in upravljanje oseb, vrat in profilov dostopa. Število uporabnikov in število 
"online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213041E Programska oprema za pristopno kontrolo, 64.000 uporabnikov + 64.000 
vrat SQL

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo, za administracijo 
in upravljanje oseb, vrat in profilov dostopa. Število uporabnikov in število 
spletnih vrat je določeno v nazivu postavke. Izvedba z vmesnikom baze 
podatkov MS-SQL (SQL) (Microsoft SQL je sistem za upravljanje relacijskih 
zbirk podatkov).

03213042A Programska oprema za pristopno kontrolo do hotelov 100 uporabnikov + 4 
vrata

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo do hotelov, za 
izdelavo načrtov zaklepanja, upravljanje zasedenosti sob, dovoljenja za 
dostop, osebe in vrata, deaktiviranje izbrisanih kartic. Število uporabnikov 
in število "online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213042B Programska oprema za pristopno kontrolo do hotelov 500 uporabnikov + 8 
vrat

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo do hotelov, za 
izdelavo načrtov zaklepanja, upravljanje zasedenosti sob, dovoljenja za 
dostop, osebe in vrata, deaktiviranje izbrisanih kartic. Število uporabnikov 
in število "online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213042C Programska oprema za pristopno kontrolo do hotelov 64.000 uporabnikov 
+ 16 vrat

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo do hotelov, za 
izdelavo načrtov zaklepanja, upravljanje zasedenosti sob, dovoljenja za 
dostop, osebe in vrata, deaktiviranje izbrisanih kartic. Število uporabnikov 
in število "online" vrat je določeno v nazivu postavke.

03213042D Programska oprema za pristopno kontrolo do hotelov 64.000 uporabnikov 
+ 64.000 vrat

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo do hotelov, za 
izdelavo načrtov zaklepanja, upravljanje zasedenosti sob, dovoljenja za 
dostop, osebe in vrata, deaktiviranje izbrisanih kartic. Število uporabnikov 
in število "online" vrat je določeno v nazivu postavke.
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03213042E Programska oprema za pristopno kontrolo do hotelov 64.000 uporabnikov 
+ 64.000 vrat MS-SQL

kos

Programska oprema za upravljanje in pristopno kontrolo do hotelov, za 
izdelavo načrtov zaklepanja, upravljanje zasedenosti sob, dovoljenja za 
dostop, osebe in vrata, deaktiviranje izbrisanih kartic. Število uporabnikov 
in število "online" vrat je določeno v nazivu postavke.  Izvedba z 
vmesnikom baze podatkov MS-SQL 

03213045A Kombinacijski ključ MI Desfire 4kB kos
Kombinacijski ključ. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja 
sta določena v nazivu postavke.

03213045B Kombinacijski ključ MI 1kB kos
Kombinacijski ključ. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja 
sta določena v nazivu postavke.

03213045C Kombinacijski ključ MI 4kB kos
Kombinacijski ključ. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja 
sta določena v nazivu postavke.

03213045D Kombinacijski ključ IB 512Byte kos
Kombinacijski ključ. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja 
sta določena v nazivu postavke.

03213045E Kombinacijski ključ LE 1kB kos
Kombinacijski ključ. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja 
sta določena v nazivu postavke.

03213046A Vstopna kartica MI Desfire 4kB kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046B Vstopna kartica MI 1kB kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046D Vstopna kartica MI 4kB kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046F Vstopna kartica IC 256Byte 2 kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046G Vstopna kartica IC 2kB 2 kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046H Vstopna kartica IC 2kB 16 kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213046I Vstopna kartica LE 1,024 kB kos
Vstopna kartica. Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta 
določena v nazivu postavke.

03213047A Obesek za ključe MI 4kB kos
Obesek za ključe Desfire. Tehnologija identifikacije in zmogljivost 
shranjevanja sta določena v nazivu postavke.
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03213048A Obesek za ključe MI 1kB multi kos
Obesek za ključe z ohišjem in vložkom. Tehnologija identifikacije in 
zmogljivost shranjevanja sta določena v nazivu postavke. Izvedba primerna 
za več aplikacij (multi).

03213048B Obesek za ključe LE 256 Byte kos
Obesek za ključe z ohišjem in vložkom. 
Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta določena v nazivu 
postavke.

03213048C Obesek za ključe LE 1.024 Byte multi kos
Obesek za ključe z ohišjem in vložkom. 
Tehnologija identifikacije in zmogljivost shranjevanja sta določena v nazivu 
postavke. 
Izvedba primerna za več aplikacij (multi).

03213049A Obesek (privesek) IB 512Byte kos
Obeski v različnih barvah, odvisno od izbire naročnika. v nazivu postavke 
sta podani identifikacijska tehnologija in zmogljivost shranjevanja.

03213049B Obesek IB 2kB kos
Obeski v različnih barvah, odvisno od izbire naročnika. v nazivu postavke 
sta podani identifikacijska tehnologija in zmogljivost shranjevanja.

03213051A Čitalnik, notranja namestitev MI kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051B Čitalnik, zunanja namestitev MI kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051C Čitalnik, notranja namestitev IB kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051D Čitalnik, zunanja namestitev IB kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051G Čitalnik, notranja namestitev IC kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051H Čitalnik, zunanja namestitev IC kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051I Čitalnik, notranja namestitev PP kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051J Čitalnik, zunanja namestitev PP kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213051K Čitalnik, notranja namestitev LE kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.
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03213051L Čitalnik, zunanja namestitev LE kos
Čitalnik v modularni izvedbi. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213052A Čitalnik, z vtičem, notranja namestitev MI kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052B Čitalnik, z vtičem, zunanja namestitev MI kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052C Čitalnik, z vtičem, notranja namestitev IC kos
Stenski čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s 
prenosno programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213052D Čitalnik, z vtičem, zunanja namestitev IC kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052E Čitalnik, z vtičem, notranja namestitev PP kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052F Čitalnik, z vtičem, zunanja  namestitev PP kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052G Čitalnik, z vtičem, notranja namestitev LE kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213052H Čitalnik, z vtičem, zunanja  namestitev LE kos
Čitalnik v modularni izvedbi z vgrajenim vtičem za povezavo s prenosno 
programsko napravo. Tehnologija oblikovanja in identifikacije je določena v 
nazivu postavke.

03213053A Čitalnik, ozek z vtičem, notranja namestitev MI kos
Čitalnik ozek, v modularni izvedbi, za notranjo namestitev, z vgrajenim 
vtičem za povezavo s prenosno programsko napravo. Tehnologija 
oblikovanja in identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213057A Tipkovnica za kodo za stenske čitalce kos
Tipkovnica za kodo za stenske bralnike v modularni izvedbi. Ta omogoča 
identifikacijo, odvisno od konfiguracije, z uporabo nosilca ID, medija in 
kode ali samo kode. 
Primerno za krmilno enoto (pozicija): ____

03213059A Doplačilo za čitalnik za varnostni okvir kos
Doplačilo za varnostni okvir za stenske bralnike v modularni izvedbi. 
Primerno za preprost podometni okvir.
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03213061A Krmilna enota "offline" (brez povezave) 1 bralnik IB kos
Krmilna enota za stenske bralnike z relejem (brez potenciala uporaben kot 
odpirač ali zapiralo) za krmiljenje blokirne enote. Vrsta krmilne enote, 
število stenskih bralnikov, ki jih je mogoče priključiti, in tehnologija 
identifikacije so navedeni v nazivu postavke.

03213061B Krmilna enota "offline" 1 bralnik LE kos
Krmilna enota za stenske bralnike z relejem (brez potenciala uporaben kot 
odpirač ali zapiralo) za krmiljenje blokirne enote. Vrsta krmilne enote, 
število stenskih bralnikov, ki jih je mogoče priključiti, in tehnologija 
identifikacije so navedeni v nazivu postavke.

03213061C Krmilna enota "offline" 2 bralnika MI, IB ,IC, PP, LE kos
Krmilna enota za stenske bralnike z relejem (brez potenciala uporaben kot 
odpirač ali zapiralo) za krmiljenje blokirne enote. Vrsta krmilne enote, 
število stenskih bralnikov, ki jih je mogoče priključiti, in tehnologija 
identifikacije so navedeni v nazivu postavke. S  stikom v primeru sabotaže.

03213061D Krmilna enota "online" 2 bralnika MI, IB, IC, PP, LE kos
Krmilna enota za stenske bralnike z relejem (brez potenciala uporaben kot 
odpirač ali zapiralo) za krmiljenje blokirne enote. Vrsta krmilne enote, 
število stenskih bralnikov, ki jih je mogoče priključiti, in tehnologija 
identifikacije so navedeni v nazivu postavke. S  stikom v primeru sabotaže.

03213061E Krmilna enota "online" SVN 2 bralnika MI, IB, IC, PP, LE kos
Krmilna enota za stenske bralnike z relejem (brez potenciala uporaben kot 
odpirač ali zapiralo) za krmiljenje blokirne enote. Vrsta krmilne enote, 
število stenskih bralnikov, ki jih je mogoče priključiti, in tehnologija 
identifikacije so navedeni v nazivu postavke. S  stikom v primeru sabotaže.

03213065A Kontaktni vmesnik z 8 releji kos
Relejska razširitvena plošča z 8 releji za "offline" in "online" povezavo 
spletnih krmilnih enot za dva stenska čitalnika. Opcijsko je mogoče 
priključiti napajalno enoto z zasilnim napajalnikom.

03213066A Pristopni kontroler USB MI kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066B Pristopni kontroler Ethernet MI kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066C Pristopni kontroler RS232 MI kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066D Pristopni kontroler USB IB kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.
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03213066E Pristopni kontroler Ethernet IB kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066F Pristopni kontroler RS232 IB kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066G Pristopni kontroler USB IC kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066H Pristopni kontroler Ethernet IC kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066I Pristopni kontroler RS232 IC kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066J Pristopni kontroler USB PP kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066K Pristopni kontroler Ethernet PP kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066L Pristopni kontroler RS232 PP kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066M Pristopni kontroler USB LE kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066N Pristopni kontroler Ethernet LE kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213066O Pristopni kontroler RS232 LE kos
Pristopni kontroler, vključno z napajanjem. Vmesnik in tehnologija 
identifikacije sta določena v nazivu postavke.

03213067A Bralna postaja MI kos
Bralna postaja. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213067B Bralna postaja IB kos
Bralna postaja. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213067C Bralna postaja IC kos
Bralna postaja. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213067D Bralna postaja PP kos
Bralna postaja. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.

03213067E Bralna postaja LE kos
Bralna postaja. Tehnologija identifikacije je določena v nazivu postavke.
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03213070A Naprava za programiranje MI, IC, PP, LE kos
Prenosna programska naprava s povezavo USB. Tehnologija identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213070B Naprava za programiranje IB kos
Prenosna programska naprava s povezavo USB. Tehnologija identifikacije je 
določena v nazivu postavke.

03213071A E-stikalna naprava MI 1 OFF kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213071B E-stikalna naprava MI 2 OFF kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213071C E-stikalna naprava MI 1 ON kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213071D E-stikalna naprava MI 2 ON kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213071E E-stikalna naprava IB 1 OFF kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213071F E-stikalna naprava IB 2 OFF kos
E-stikalna naprava. Tehnologija identifikacije, število preklopnih E-izhodov 
in vrsta operacije (ON ali OFF) so določeni v nazivu postavke.

03213072A Magnetni kontakt vgradni VdS razred B les kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za kombiniran nadzor odpiranja in zaklepanja.

03213072B Magnetni kontakt vgradni VdS razred C les kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za nadzor ključavnic.

03213072D Magnetni kontakt vgradni VdS razred B univerzalno kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za kombiniran nadzor odpiranja in zaklepanja.
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03213072E Magnetni kontakt vgradni VdS razred C univerzalno kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za nadzor ključavnic.

03213072G Magnetni kontakt vgradni VdS razred B magnetna kovina kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za kombiniran nadzor odpiranja in zaklepanja.

03213072H Magnetni kontakt vgradni VdS razred C magnetna kovina kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za nadzor ključavnic.

03213072J Magnetni kontakt nadgradni VdS razred B univerzalno kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za kombiniran nadzor odpiranja in zaklepanja.

03213072K Magnetni kontakt nadgradni VdS razred C univerzalno kos
Magnetni kontakt v standardni barvi, po izbiri naročnika. Vrsta vgradnje 
(vgradna ali nadgradnja, zasnova (razred VdS) in material, namenjen za 
vgradnjo (les/plastika/univerzalno/magnetno). 
Za nadzor ključavnic.

03213073A Kontakt rolete VdS razred B kos
Stiki za določeno obliko uporabe. Zasnova (razred VdS) je določena v nazivu 
postavke. Za kombiniran nadzor odpiranja in zaklepanja.

03213073B Kontakt rolete VdS razred C kos
Stiki za določeno obliko uporabe. Zasnova (razred VdS) je določena v nazivu 
postavke.

03213073D Kontakt stikala zapahe VdS razred C. kos
Stiki za določeno obliko uporabe. Zasnova (razred VdS) je določena v nazivu 
postavke.

03213075A Okovje 40mm kos
Mehanski vgradni element brez elektronike v mat nerjavečem jeklu ali 
medeninast videz z ročajem U, L ali O, z ali brez perforacije profilnega 
cilindričnega vložka po izbiri naročnika. Širina je določena v nazivu 
postavke.
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03213075B Okovje 67mm kos
Mehanski vgradni element brez elektronike v mat nerjavečem jeklu ali 
medeninast videz z ročajem U, L ali O, z ali brez perforacije profilnega 
cilindričnega vložka po izbiri naročnika. Širina je določena v nazivu 
postavke.

03213076A Doplačilo za strojno opremo brez elektronike za H-ročaje kos
Doplačilo za okovje brez elektronike za ročaj različice H.

03213077A Osnovna plošča za podložko 45mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077C Osnovna plošča za podložko 52mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077E Osnovna plošča za podložko 55mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077G Osnovna plošča za podložko 65mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077I Osnovna plošča za podložko 75mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077K Osnovna plošča za podložko 85mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077M Osnovna plošča za podložko 95mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077O Osnovna plošča za podložko 110mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077Q Osnovna plošča za podložko 180mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213077R Osnovna plošča za podložko 200mm kos
Osnovna plošča za sistem zaklepanja. Širina je določena v nazivu postavke.

03213078A Osnovna plošča za nastavke tipk 75mm kos
Osnovna plošča za nastavke tipk za obstoječe sisteme zaklepanja. Širina je 
določena v nazivu postavke.

03213080A Pokrivna plošča na obeh straneh 55mm kos
Pokrivne plošče za E-okovje z dvostranskim preverjanjem pooblastila iz mat 
nerjavečega jekla. Širina je določena v nazivu postavke.

03213081A Panik okovje 80-100cm kos
Panik okovje - palica. Širina standardnih vrat je določena v nazivu postavke.

Datoteka: SODMOS EI 21 Tehnično varovanje_dec_2022 Stran 67/71



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

03213081B Panik okovje 105-120cm kos
Panik okovje - palica. Širina standardnih vrat je določena v nazivu postavke.

03213082A Panik ključavnica za vrata s polnimi krili kos
Panik ključavnica. Vrsta vrat, ki so na voljo, je navedena v nazivu postavke.

03213082B Panik ključavnica za vrata s cevastim okvirjem kos
Panik ključavnica. Vrsta vrat, ki so na voljo, je navedena v nazivu postavke.

03213090A Dodatna navodila o elektronskih sistemih zaklepanja kpl
Dodatna navodila o uporabi in delovanju elektronskih sistemov za 
zaklepanje.

032140 Sistemi za javljanje plina

Spodaj so opisani sistemi za opozarjanje na plin za neprekinjeno 
spremljanje strupenih plinov in hlapov v garažah. 
1. Dokazila: Na zahtevo je treba predložiti podatkovne liste, protokole in 
potrdila o preskusu za določitev meril uspešnosti. 
2. Lastnosti naprave: Upoštevane so vse zahteve na posameznih mestih 
namestitve (požarna zaščita, požarni razredi, uradne specifikacije). 
3. Obseg del/vračunana dela: Sestava vseh potrebnih komponent v okviru 
uradnih zahtev, prilagoditev, programiranje in vsi potrebni dokumenti 
(potrdila, poročila o preskusih, uradne odobritve) so poleg dokumentacije 
vključeni v cene na enoto. 
4. Storitve naročnika: Specifikacijski list (ki ga je ustvaril naročnik) je osnova 
za programiranje in parametriranje sistema.

03214000B Zahteve naročnika
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote. 
Tehnične specifikacije, ki temeljijo na specifikacijah, ki jih pripravi naročnik: 
Opis sistemov: ____; 

03214000V Razpisni dodatki
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Priloženi dokumenti: ____; 
(npr. projektna dokumentacija, vezalne sheme)
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03214001A Centralni sistem za opozarjanje na plin v stenski omari, nadometna 
namestitev 

kos

Centralni opozorilni sistem za plin s prikazovalnikom in nadzorno ploščo 
(tablico), vsaj 1-urno avtonomijo v primeru izpada električne energije. 
Merilne točke so konfigurirane na naslednji način: merilno območje, enota, 
vrsta plina, sprožitev alarmnih pragov z dejansko ali srednjo vrednostjo, 
časovni interval za povprečje, dodelitev želeni alarmni skupini in analogni 
izhod, smer sprožitve alarma, zaskočitev ali ne zapah, zakasnitev 
vklopa/izklopa. 
v nazivu postavke je naveden način vgradnje v nadometno stensko omarico 
iz plastike, zaščitni razred IP65, ali v plastično vgradno ohišje, IP40 za 
krmilno omarico, ki jo je zagotovil naročnik.

03214001B Centralni sistem za opozarjanje na plin vgrajen v krmilno omarico kos
Centralni opozorilni sistem za plin s prikazovalnikom in nadzorno ploščo 
(tablico), vsaj 1-urno avtonomijo v primeru izpada električne energije. 
Merilne točke so konfigurirane na naslednji način: merilno območje, enota, 
vrsta plina, sprožitev alarmnih pragov z dejansko ali srednjo vrednostjo, 
časovni interval za povprečje, dodelitev želeni alarmni skupini in analogni 
izhod, smer sprožitve alarma, zaskočitev ali ne zapah, zakasnitev 
vklopa/izklopa. 
v nazivu postavke je naveden način vgradnje v nadometno stensko omarico 
iz plastike, zaščitni razred IP65, ali v plastično vgradno ohišje, IP40 za 
krmilno omarico, ki jo je zagotovil naročnik.

03214004A Doplačilo za vmesnik za upravljanje zgrade na sistem za opozarjanje na plin kos

Doplačilo za centralni sistem za opozarjanje na plin
03214004B Doplačilo za neprekinjeno shranjevanje podatkov za sistem za opozarjanje 

na plin
kos

Doplačilo za centralni sistem za opozarjanje na plin. Shranjevanje 
podatkov, kot so alarmi in napake na zunanjem pomnilniškem mediju.

03214004C Doplačilo za nadzor zunanje opreme sistema za opozarjanje na plin kos

Doplačilo za centralni sistem za opozarjanje na plin. Nadzor zunanje 
opreme na  območju/nadzornem vodniku, kot so opozorilni znaki in 
signalne sirene za poškodbo kabla in prekinitev delovanja.

03214010A Senzor za CO, analogni, 0-300 ppm kos
Senzor za samonadzor. V nazivu postavke so označeni zaznavanje 
koncentracije plinov ogljikovega monoksida (CO) ali dušikovega dioksida 
(NO2), povezava/izhod senzorja analogno ali digitalno in merilno območje v 
ppm.
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03214010B Senzor za CO, digitalni, 0-300ppm kos
Senzor za samonadzor. V nazivu postavke so označeni zaznavanje 
koncentracije plinov ogljikovega monoksida (CO) ali dušikovega dioksida 
(NO2), povezava/izhod senzorja analogno ali digitalno in merilno območje v 
ppm.

03214010C Senzor za NO2, analogni, 0-30ppm kos
Senzor za samonadzor. V nazivu postavke so označeni zaznavanje 
koncentracije plinov ogljikovega monoksida (CO) ali dušikovega dioksida 
(NO2), povezava/izhod senzorja analogno ali digitalno in merilno območje v 
ppm.

03214010D Senzor za NO2, digitalni, 0-30ppm kos
Senzor za samonadzor. V nazivu postavke so označeni zaznavanje 
koncentracije plinov ogljikovega monoksida (CO) ali dušikovega dioksida 
(NO2), povezava/izhod senzorja analogno ali digitalno in merilno območje v 
ppm.

03214020A LED opozorilni znak "Ni vstopa za vozila" kos
Opozorilni znak, osvetljen z LED, zaščitni razred IP54. 
Napis je podan v nazivu postavke. 
Napis "Vstop ni dovoljen - nevarnost zastrupitve"

03214020B LED opozorilni znak "Ugasni motor" kos
Opozorilni znak, osvetljen z LED, zaščitni razred IP54. Napis je podan v 
nazivu postavke. 
Napis " Ugasnite motor - zapustite garažo" 

03214020C LED opozorilni znak "Vhod za vozila na plinski pogon ni dovoljen" kos
Opozorilni znak, osvetljen z LED, zaščitni razred IP54. Napis je podan v 
nazivu postavke. 
Napis " Vstop za vozila na plinski pogon ni dovoljen "

03214020D LED opozorilni znak "Ni vstopa" kos
Opozorilni znak, osvetljen z LED, zaščitni razred IP54. 
Napis je podan v nazivu postavke. 
Napis "Vstop ni dovoljen - nevarnost zastrupitve" 

03214030A Signalna sirena za garažo v stanovanjski stavbi, 90dB kos
Signalna sirena, zaščitni razred IP30. 
Uporaba, raven zvočnega tlaka in zasnova so določeni v nazivu postavke.

03214030B Signalna sirena za garažo v stanovanjski stavbi, 90dB, bliskavica + gumb za 
potrditev

kos

Signalna sirena, zaščitni razred IP30. 
Uporaba, raven zvočnega tlaka in zasnova so določeni v nazivu postavke.

03214030C Signalna sirena za javno garažo, 100dB kos
Signalna sirena, zaščitni razred IP30. 
Uporaba, raven zvočnega tlaka in zasnova so določeni v nazivu postavke.
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03214030D Signalna sirena za javno garažo, 100dB,  bliskavica + gumb za potrditev kos

Signalna sirena, zaščitni razred IP30. 
Uporaba, raven zvočnega tlaka in zasnova so določeni v nazivu postavke.

03214035A Gasilsko stikalo kos
Gasilsko stikalo, zaščitni razred IP65, nadometna namestitev.

03214040A Krmiljenje motorja do 5kW kos
Krmiljenje motorja, vključno z varovalko, kontaktorjem, krmilnim stikalom 
in prikazom signala. 
Moč motorja je navedena v nazivu postavke.

03214040B Krmiljenje motorja do 10kW kos
Krmiljenje motorja, vključno z varovalko, kontaktorjem, krmilnim stikalom 
in prikazom signala. 
Moč motorja je navedena v nazivu postavke.
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