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4.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 

Načrt in številčna oznaka načrta: 
 
 
 
 

NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN 
ELEKTRIČNE OPREME  

Investitor: 
 
 

ZPO CELJE 
Dečkova cesta 1, 
3000 Celje 
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VGRADNJA, KABLIRANJE, ZAMENJAVA 
REFLEKTORJEV Z LED REFLEKTORJI NA 
STROPNO PALIČNO KONSTRUKCIJO IN 
PREVEZAVA KABLOV V ELEKTROOMARAH- 
Dvorana Zlatorog 
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4.3 PRAZNO 
 

 
V PZI ni potrebno. 
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4.4  TEHNIČNO POROČILO 
 

4.4.1 SPLOŠNO 
 
Načrt je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter na 
osnovi zahtev investitorja ZPO CELJE. 

Načrt je izdelan skladno z: 
- Tehnično smernico TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije UL RS 12/02. 
- Standardom SIST EN 12193: Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava športnih objektov 
- Zahtevami FIBE za osvetlitev med TV prenosi za vsa večja FIBA tekmovanja in FIBA 

področna tekmovanja ( izvleček je v prilogi) 
 
Elektroinštalacija moči obsega prevezavo in dogradnjo obstoječih električnih razdelilnikov RA21, 
RA22, RA23, RA24, RAcns za potrebe priklopa novih LED REFLEKOTORJEV, ter potrebne 
opreme za nadzor in regulacijo nove in delno obstoječe razsvetljave igralne površine DVORANE 
ZLATOROG.  
 
Elektroinštalacija razsvetljave obsega splošno RAZSVETLJAVO igralne površine. 
 
 
Izveden je TN sistem napajanja. Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izveden z 
nadtokovno zaščito (varovalko). 

 
4.4.2 NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Napajanje nove LED razsvetljave je predvideno iz obstoječih agregatskih razdelilnikov RA21, 
RA22, RA23, RA24.  

 

4.4.3 RAZDELILCI 
 
Razdelilci morajo ustrezali standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala, 
odpornega na ogenj in mehanske poškodbe. 
Predtokovne zaščitne naprave in zaščitne naprave na okvarni tok bodo lahko dostopne 
vzdrževalnemu osebju. 
Vsak razdelilec mora biti opremljen s tokovno shemo z jasno označenimi tokokrogi, porabniki in 
prostori, ki jih napajajo. Označbe na tokokrogih se morajo logično ujemati z označbami na 
zaščitnih elementih. 
Razdelilci naj bodo izvedeni na način, ki zagotavlja enostavne meritve izolacijsko upornost 
vsakega posameznega odvoda proti zemlji. Pri tokokrogih s presekom vodnika do 10 mm² bo ta 
meritev možna brez odvitja nevtralnega vodnika. 
 
V razdelilniku je namestitev opreme predvidena tako, da je razdalja med neizoliranimi deli pod 
napetostjo in drugimi prevodnimi deli večja od 10 mm. Razporeditev električne opreme je 
predvidena tako, da bo oprema istega toka ali napetosti in funkcije grupirana-nameščena skupaj. 
Oprema bo označena z napisnimi ploščicami katere bodo trajno zaznamovane in trajno pritrjene 
(pri demontaži opreme ploščica ostane) ter usklajene z oznakami iz pripadajočih shem. 
 
Prerezi vodnikov so usklajeni s predvidenim tokom, barve vodnikov pa z ozirom na funkcijo 
vodnika. Pri barvah je upoštevano, da je zaščitni vodnik PE rumeno-zelene in nevtralni vodnik 
svetlo-modre barve. Vodniki bodo označeni, na obeh koncih, z oznakami iz katerih bo razpoznaven 
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tokokrog in naprava. Predvidena je tudi možnost enostavnih, brez posebnih posegov, meritev 
izolacijske odpornosti proti zemlji posameznih odvodov. 
 
Nameščanje naprav in opreme na ali v razdelilnik ne sme vplivati na stopnjo zahtevane mehanske 
zaščite. 
 
Mehanska zaščita je določena na osnovi IP kode po katerem se klasificirajo merila vdiranja trdih 
predmetov in vode v razdelilnik in določajo preizkusi. 
 
IP-oznaka mehanske zaščite; prva številka 0-6 ali črka X določa vdiranje trdih predmetov; druga 
številka 0-8 ali črka X določa vdiranje vode. Črka X pomeni, da je brez zaščite. 
 
Z predvideno namestitvijo razdelilnikov v namenske prostore bodo le ti zaščiteni pred zunanjimi 
vplivi in vplivi okolice. 
 
S pravilnim dimenzioniranjem elementov in opreme, pravilno razporeditvijo elementov in opreme v 
razdelilnikih, s povezovanjem kovinskih elementov razdelilnika na sistem izenačitve potencialov ter 
s pravilnim nameščanjem razdelilnikov v prostor bodo izpolnjeni vsi pogoji za pravilno in varno 
delovanje v vsej dobi delovanja. 
 
Izklop posameznega razdelilca je mogoč z izklopom glavnega stikala na razdelilcu. V razdelilcih 
moči se vgradijo prenapetostni odvodniki za zaščito pred prenapetostmi.  
- Obratovalna napetost: 3+N+PE, 50 Hz,  230V/ 400V, TN-C/S. 
- Zaščita: nadtokovna zaščita (varovalka), dodatni zaščitni ukrep v mokrih prostorih (RCD stikalo) 
- Vrsta zaščita: IP20-54 
- Zaščita pred prenapetostmi se izvede z vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v posamezne 
razdelilce, ki morajo biti v isti liniji poenoteni. V nasprotnem primeru se izda potrdilo o koordinaciji.  
Preseki dovodnih kablov do električnih razdelilcev so predvideni z rezervo v preseku kabla. 
 
4.4.4 ELEKTROINSTALACIJA MOČI 
 
Elektroinštalacija moči obsega prevezavo in dogradnijo obstoječih električnih razdelilnikov RA21, 
RA22, RA23, RA24, RAcns za potrebe priklopa novih LED REFLEKOTORJEV. V shemah 
obstoječih razdelilnikov je nedvoumno prikazan obsega posega v razdelinik. 
Elektroinštalacija se izvede z vodniki NYM-J oz. NYY-J odgovarjajočega preseka in števila žil. 
Inštalacija v objektu se izvede po inštalacijskih PK policah, zaščitnih quadro kanalih, in 
podometno… 
Višine priključkov se prilagodijo napravam katere napajajo.  
 
4.4.5 ELEKTROINŠTALACIJA RAZSVETLJAVE 
 
Elektroinštalacija razsvetljave obsega prenovo splošne  razsvetljave igralne površine. 
Elektroinštalacija razsvetljave se izvede z vodniki NYM-J oz. NYY-J odgovarjajočega preseka in 
števila žil. Instalacija v objektu se izvede po PK policah, zaščitnih quadro kanalih, podometno … 

Ob načrtovanju razsvetljave je upoštevana energetska učinkovitost, saj so kot vir svetlobe 
predvidene energijsko varčne LED svetilke ustreznega barvnega spektra. Pri načrtovanju 
razsvetljave so upoštevani veljavni tehnični predpisi in standardi: 

- SIST EN 12193: Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava športnih objektov 
- Zahteve FIBE za osvetlitev med TV prenosi za vsa večja FIFA, UEFA, FIBA in IHF-a 

tekmovanja in FIFA, UEFA, FIBA in IHF-a področna tekmovanja  
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Osvetlitev je prilagojena namembnosti uporabe igralne površine. Pri tem je poleg zadostne 
osvetljenosti upoštevana enakomernost osvetljenosti, barvni spekter svetlobe, bleščanje in 
naravna osvetljenost prostora.  

 

4.4.5.1 PRENOVA RAZSVETLJAVE IGRALNE POVRŠINE 

 
Za osvetlitev igralne površine se trenutno uporablja 74 reflektorjev z metalhalogenidnimi sijalkami 
nazivne moči 1000W, kateri se demontirajo, za potrebe TV snemanja pa je bilo v letu 2013 
dograjenih 26 asimetričnih hitrovžignih reflektorjev moči 1000W, kateri se ohranijo za potrebe TV 
snemanja. 

Obstoječe reflektorje zamenjamo z visokokvalitetnimi LED reflektrorji  nazivne moči max. 420W z 
hitroizmenljivimi DALI napajalniki ( 2 napajalnika na en reflektor), proizvajalca FAEL, na osnovi 
katerih so tudi izdelani izračuni osvetljenosti: 

66 kos PROX HP 2x13 42 XHP-90CRI 800mA 5700K  413 W / 41255 lm-Dali, optika 13° 

21 kos PROX HP 2x30 42 XHP-90CRI 800mA 5700K 413 W / 41225 lm-Dali, optika 30° 

 

Prednosti LED reflektrojev so: 

-močno manjša poraba energije,  
-na dolgo obdobje ….(za cca 1.600 h/l)nad 30 let!!! skoraj popolnoma enaka svetilnost, 
-skoraj brez vzdrževanja v tem obdobju, 
-regulacija svetilnosti-kar je vedno več uporabno. Nivoje osvetljenosti lahko reguliramo od 0 do 100 
% poljubno vsak reflektor posebej, 
-takojšnji vžig(poljubno število in frekvenca vklopov) 
 

Montaža svetilk je predvidena na obstoječe nosilce. 

Za nadzor in upravljanje svetilk je predviden DALI sistem daljinskega nadzora in upravljanja, ki naj 
omogoča prednastavitev različnih svetlobnih scen z povezavo na obstoječ sistem nadzora in 
prižiganja razsvetljave (OMRON krmilnik v razdelilcu RAcns1).  

Za hitro izbiro pred nastavljenih SCEN delovanja razsvetljave sta predvideni dva OP panela ( 
posluževalni enoti s kapacitivnim zaslonom 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (ni 
vključena ), Linux, 9-36VDC, w/o napajanje. Ena je predvidena v prostoru varnostnika v pritličju 
druga pa v STUDI v 2. nadstropju. 

V prostoru varnostnika je predvideno prižigališe z 6 tipkali in 6 signalnimi svetilkami za ročno 
prižiganje prednastavljenih scen razsvetljave.  

Izbira režimov delovanja razsvetljave so na razdelicu RAcns v prostoru varnostnika obstoječa 
stikala 1(ročno)-0 (izklop)-2( avtomatsko). 

Ročni režim je namenjen servisnim posegom v primeru izpada krmilnega sistema oz. dali 
regulacije. 

Avtomatski režim je namenjen normalnemu obratovanju razsvetljave igralne površine. 

Izvira scen je v tem obratovalnem režimu mogoča preko dveh OP panelov, preko prižigališča v 
prostoru varnostnika ter preko prenosnega računalnika, preko katerih je mogoča izbira max.16 
SCEN ( 5 je osnovnih ), katere omogoča DALI regulacija.  

 

mailto:projektiva@elektrosignal.si
http://www.elektrosignal.si/


                                           elektrosignal, d.o.o. 
                                                                   Lava 6a, Celje 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PZI načrt električnih inštalacij in opreme  št: 5669/17  4.4.4 
                

: +386 3 / 425 44 00 

: +386 3 / 425 44 40 
: projektiva@elektrosignal.si 
:  www.elektrosignal.si 

 

Dosežena osvetljenost igralne površine naj ustrezajo zahtevam FIFA, UEFA, FIBA in IHF-a in 
standarda EN 12193:2017, kjer so podane zahtevane košarko in rokomet. Zahtevani nivoji 
osvetlitve so podani tudi v svetlobno tehničnem izračunu (Izračun osvetlitve igralne površine) 

Z uporabo 5700°K in CRI >90 kot zahteva FIFA, UEFA, FIBA in IHF-a (analogno rokomet in 
odbojka, in vsi športi), oz. TV operaterji, za kvalitetno HD sliko. Te zahteve so tudi zaradi počasnih 
posnetkov, ki so zelo pomembni. Ob tem, da so ti reflektorji frekvenčno prilagojeni 
visokofrekvenčnim snemanjem se zaradi počasnih posnetkov, morajo biti v isti kvaliteti. 

Po končanju del se izvedejo meritve osvetljenosti, ki morajo ustrezati zahtevam FIFA, UEFA, 
FIBA in IHF-a in standarda EN 12193:2017. 

Izračuni so: 

-dvorana (rokomet) TV - horizontalna osvetljenost (samo zaradi preverjanja enakomernosti in 
odstopanja od osvetlitve v TV smeri)  Esrh 2550 Lux 

-dvorana (košarka) TV - horizontalna osvetljenost (samo zaradi preverjanja enakomernosti in 
odstopanja od osvetlitve v TV smeri)  Esrh 2580 Lux 

-obroba ob igrišču (naj bi bila najmanj 0,75 tiste na igrišču)-rokomet (košarka je)  Esrh 2210 Lx 

-1.3.1-ROKOMET TV HD – Ecam    2100 Lux    U0   0,84,  Ud  0,72 

-1.3.2-KOŠARKA TV HD – Ecam      2190 Lux    U0   0,87,  Ud  0,78 

-1.3.3- ROKOMET TV HD – Esever   1790 Lux     

-1.3.4- ROKOMET TV HD – Ejug      1040 Lux     

-2.1.1-ROKOMET 750 Lux – Eh       798Lux      U0   0,83,  Ud  0,62 

-2.1.2-KOŠARKA 750 Lux – Eh       776Lux      U0   0,85,  Ud  0,71 

-3.1.1 POLOVICA CELOTNE POVRŠINE 200 Lx       

-izračun za polovico. Enako, če sta 2 polovici z zaveso. (Če sta obe polovici brez zavese, je 
povprečje 50 Lux višje). Eh   254 Lux
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4.4.6 GALVANSKE POVEZAVE KOVINSKIH MAS 
 
Vse kovinske mase v objektu je potrebno med sabo galvansko povezati na zbiralko za glavno 
izenačevanje potenciala GIP. Na njo se povežejo kovinski deli instalacij in opreme v objektu.  

Projekt predvideva izenačitev potenciala kovinskih mas: 
- vodovodne instalacije, 
- kovinskih cevovodov, 
- zaščitne PE zbiralnice v razdelilcih in  
- vseh večjih kovinskih mas 

Galvanske povezave so izvedene z finožičnimi vodniki H05V-K 6-16 mm2. Vodniki za izenačitev 
potenciala morajo biti mehansko zaščiteni. Spoji s kovinskimi masami so vijačeni ali lotani in morajo 
biti kvalitetno izvedeni. Za izvedbo in označevanje priključkov glej še priloženi tipski načrt glavne in 
dodatne izenačitve galvanskih povezav kovinskih mas. 
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4.4.7 ZAŠČITA V TN SISTEMU 

4.4.7.1  ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZAŠČITO  

Osnovna zaščita preprečuje vsak dotik z deli pod napetostjo električne instalacije. 

Zaščita je v obravnavani instalaciji izvedena z: 

 zaščito delov pod napetostjo z izolacijo in 

 zaščito s pregradami in okrovi 
 

4.4.7.2  ZAHTEVE ZA ZAŠČITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INŠTALACIJ 

4.4.7.2.1 Splošno 

Zaščitni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zaščita s samodejnim odklopom 
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav 
nevarna napetost obstajala dalj časa kot to dovoljujejo predpisi. 

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna 
načela: 

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zaščitnim vodnikom z ozemljitveno točko napajalnega 
sistema. Ozemljitvena točka je hkrati tudi nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni 
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem. 

b) V objektu sanitarij se je izvedla glavna izenačitev potenciala. 

c) Zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v 
izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje 
tokokroga v predpisanem času. 
 
Da se je izpolnila zahteva pod točko “c” je izpolnjen naslednji pogoj: 
 

 Zs * Ia  Uo 

kjer je: 

 

Zs  - impedanca okvarne zanke (), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta  okvare  in 
zaščitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom, 

Uo    - nazivna napetost proti zemlji (V), 
Ia   - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v 

predpisanem času (A) 
 
4.4.7.2.2 Izklopni časi 

Najdaljši dovoljeni odklopni čas naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtičnice, 
ročne aparate razreda I ali aparate, ki se med uporabo premikajo ročno sme biti največ 0.4 sek pri 
nazivni napetosti 230 V. 
 
Daljši odklopni čas, ki pa ne sme preseči 5,0 sek je dovoljen za: 

 napajalne tokokroge, 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilec na 
katerega niso priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek, 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilec na 
katerega so priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek s pogojem, da 
obstaja dodatna izenačitev potenciala na nivoju razdelilnika. 
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4.4.8 INSTALACIJA MALE NAPETOSTI 
Inštalacija mora biti položena v predpisani razdalji (20 cm) od instalacije moči. Instalacija se izvede 
nadometno in podometno. 
 
V objektu so predvidene: 
- inštalacija univerzalnega ožičenja 
- inštalacija požarnega javljanja 
 
 

4.4.8.1   INŠTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA 

 
Dovod se izvede iz obstoječe komunikacijske omara iz pritličja in se položi  kabel UTP cat. 6e. 
Za telefonijo in računalniško mrežo je predvideno univerzalno ožičenje. Od komunikacijske 
omarice do posameznih vtičnic se položi kabel UTP cat. 6e, ki se v vtičnicah cat. 6 zaključi na 
konektorju RJ45. V komunikacijski omarici se kabel zaključi na priključnem (patch panelu) prav 
tako na konektorju RJ45. 
Sprememba namembnosti posamezne vtičnice se izvede z ustrezno prespojitvijo na patch panelu 
v vozlišču. Zaradi izvedbe strukturiranega (univerzalnega) ožičenja je to enako za vse vrste 
aplikacij in podpira vse vrste računalniških tehnologij (Ethernet, …) poleg tega pa tudi prenos 
govora, videa, RS -232, ISDN itd. Aktivna oprema se bo določila (investitor), ko bodo znane točne 
potrebe po računalniških priključkih. 
 

4.4.8.2 INŠTALACIJA POŽARNEGA JAVLJANJA  

 
V skladu z danes veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, pravilniki, standardi in normativi so na 
objektu na vseh vitalnih in požarno ogroženih mestih vgrajene naprave za avtomatsko javljanje 
požara. Naprave za avtomatsko javljanje požara se sestojijo optodimnih, termičnih, ročnih 
javljalnikov požara, vhodno izhodnih vmesnikov, kateri se preko žičnih zvez navezujejo na novo 
požarno centralo, katera se namesti v pritličje na hodnik.  V primeru požara se alarmni signal 
požara preko telefonske linije prenaša v pooblaščeno organizacijo za požarno varnost (gasilsko 
brigado). Za alarmiranje v primeru požara so v objektu vgrajene hupe. 

Za zgodnje odkrivanje in javljanje požara so vgrajeni – avtomatski adresabilni linijski javljalci 
požara v kombinaciji z ročnimi adresabilnimi  javljalci. Oboji se preko žičnih zvez – rdečega 
instalacijskega vodnika JY(St)Y 1x2x0.8 mm povezujejo v zanko na požarno centralo, ki je 
nameščena  v pritličju hodnika razvidno iz tlorisa.  

Signalizator požara je opremljen z AKU baterijo, ki zagotavlja 48-urno neprekinjeno delovanje v 
primeru izpada električne energije iz omrežja in polurno delovanje v primeru signala alarma. Na 
signalizatorju požara je optična in akustična signalizacija, preko katere  je možno ugotoviti stanje 
(stanje normalno, napaka v liniji, alarm) v javljalni zanki. Signalizator požara oskrbuje z napajalno 
napetostjo avtomatske in ročne javljalnike požara, ter akustične naprave za signalizacijo alarma. 
Signalizator požara ima vgrajene elemente za nadzor in aktiviranje alarmnih naprav in daljinske 
signalizacije, kontrolo vodov, nadzira tudi lastne tokokroge in stanje AKU baterije, ter v primeru 
okvare samodejno javi napako. Prenos signala se izvede preko obstoječe analogne telefonske 
linije v pooblaščeno organizacijo za požarno varnost (gasilsko brigado). 
Programiranje protipožarne centrale (hupe, javljalniki glede na požarne sektorje, delovanje 
posameznih izhodnih členov in vhodnih členov) se bo izvedlo ob prisotnosti programerja naprave. 
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4.4.9  KONČNE DOLOČBE 
Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblaščena organizacija z ustrezno registracijo. 
Izvajalec del je dolžan pravočasno in podrobno proučiti tehnično dokumentacijo in pravočasno 
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostih. Po opravljenih elektroinštalacijskih in 
elektromontažnih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - načrte izvedenih 
elektroinštalacijskih del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o 
vgrajenem materialu in opremi in predložiti poročila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti 
zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačevanje potenciala, izolacijske 
upornosti električne instalacije, zaščite  pred udarom električnega toka, ozemljitvene upornosti in 
funkcionalnosti. Rezultati meritev morajo biti v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne 
električne instalacije v stavbah (Uradni list RS številka 41/2009) s pripadajočimi standardi. 
Razdelilna omarica objekta mora biti opremljena z oznakami in enopolno shemo iz katere bo moč 
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vložka v njem in presek 
kabelskega vodnika. 

Za vse električne instalacije velja, da morajo biti med vso svojo življenjsko dobo varne tako za ljudi 
kot za  opremo. Od instalacij pričakujemo normalno obratovanje s čim manj  posegi in popravili. 
Zato je  potrebno v rednih periodičnih obdobjih med uporabo izvesti ustrezna preverjanja električne 
instalacije, ki so sestavljena iz: 

- vizualnega pregleda 
- preizkusa  
- meritev 

 
Vse posege v elektroinštalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob 
upoštevanju varstvenih pravil za delo z električnimi napravami in pripravami. DELO POD 
NAPETOSTJO NI DOVOLJENO. 
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4.4.10 TABELA OSNOVNIH SCEN RAZSVETLJAVE IGRALNE POVRŠINE 
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4.4.11 ZAHTEVE FIBE ZA OSVETLITEV MED TV PRENOSI ZA VSA VEČJA FIBA 
TEKMOVANJA IN FIBA PODROČNA TEKMOVANJA  
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4.4.12 SVETLOBNO TEHNIČNI IZRAČUN  
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4.5  PROJEKTANTKI POPIS 
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4.6  RISBE 
 
4.6.1 Elektroinstalacija razsvetljava – demontaža obstoječih reflektorjev 
4.6.2 Elektroinstalacija razsvetljava  igralne površine 
4.6.3 Blok shema DALI komunikacije in nadzora razsvetljave 
4.6.4 Elektroinstalacija pritličje 
4.6.5 Elektroinstalacija 2. Nadstropje - REPORTERJI 
4.6.6 Vezalne sheme razdelilec RAcns, RA21, RA22, RA23 RA24 
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