NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN
ul. SOKOLSKÁ, J. C. HRONSKÉHO, J. ŠVERMU
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
Elektroinštalácia, časť A,B,C a D

1. TECHNICKÁ SPRÁVA
1.

ROZSAH PROJEKTU

Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa STN, STN EN, technických
predpisov, príslušných vyhlášok a zákonov, hlavne stavebného zákona, v rozsahu pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby.
Projekt navrhuje rekonštrukciu komplexu budov Národného lesníckeho centra vo
Zvolene.
V budove sú na štyroch podlažiach rekonštruované administratívne, prevažne
kancelárske, skladové a iné prevádzkové priestory. Predmetom projektu nie sú priestory
rekonštruované na podlažiach 3.NP a 1.NP v časti A,B a C a priestory 2.NP a 3. NP v časti D.
Projekt rieši časti: Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody.
V projekte sú navrhnuté el. rozvádzače. Silová elektroinštalácia
projektovaná pre umelé osvetlenie, zásuvky 230 V AC, pre spotrebiče 400 V AC

je

Káble a káblové trasy navrhnuté v objekte sú s parametrami: B2ca-s1,d1,a1.
Silové káble sa uložia pod omietku, v rúrkach FXP 25.
Ochrana objektu pred bleskom nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie, rieši
samostatný projekt.
2.

PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU

-

stavebné výkresy v digitálnej forme
požiadavky investora a hlavného projektanta
požiadavky profesií TZB
výpočtový program OEZ SICHR, verzia 13.01
protokol o určení vonkajších vplyvov, súčasť tejto PD
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky ...

-

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Vyhláška MŽP SR č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci s technickými zariadeniami .... vyhradené technické zariadenia
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a pri užívaní stavieb
STN 33 2000-4-41:
Elektrické inštalácie budov, Kapitola 41 : Ochrana pred
úrazom el. prúdom
STN 33 2000-5-51:
Elektrické inštalácie budov časť 5-51: Výber a stavba
elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-54:
Elektrické inštalácie budov, Kapitola 54 : Uzemňovacie
sústavy a ochranné vodiče
STN 33 2000-7-701, 2007: Elektrické inštalácie budov. Priestory s vaňou
alebo sprchou a umývacie priestory
STN 33 0110:
Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov
STN 60529 (33 0330):
Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)
STN 33 2130:
Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
STN 34 2300:
Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
STN 34 3100:
Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na
elektrických inštaláciách
STN IEC 61140 (STN EN 33 2010):
Ochrana pred úrazom el. prúdom.
Spoločné hľadiská pre inštaláciu
a zariadenia
STN 73 6005:
Priestorová úprava technického vybavenia
STN EN 62305-1:
Ochrana pred bleskom časť 1 : Všeobecné princípy
STN EN 62305-3:
Ochrana pred bleskom časť 3 : Ochrana stavieb a
ohrozenie života
STN EN 62305-4:
Ochrana pred bleskom časť 4 : Elektrické a elektronické
systémy v stavbách
a iné STN, STN EN, STN IEC.

3.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

-

napäťová rozvodná sieť
:
3 PEN ~ 50 Hz 230 V / 400 V / TN-C-S
bod rozdelenia siete
:
v el. rozvádzači RH v objekte
ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
podľa čl. 411.2 a prílohy A a B:
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
podľa čl. 411.3:
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
-

ochrana proti skratom
a nadprúdu:

-

ochrana proti prepätiu:

-

skratová bezpečnosť sústavy:

-

zaradenie el. zariadenia
podľa miery ohrozenia:

v el. rozvádzači RH, všetky podružné
rozvádzače
v el. rozvádzači RH, všetky podružné
rozvádzače
skratová vypínacia schopnosť istiacich prvkov
vyhovuje vypočítaným skratovým prúdom
(výpočtový program OEZ SICHR, verzia 13.01)
podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. je
elektrické zariadenie zaradené do skupiny B,
central stop pri vstupe, v el. rozvádzači RH
projekt nerieši
existujúce, projektom nezmenené
STN 34 1610 - III
Pi =
248,8 kW
Psmax = 99,6 kW
:
0,4

-

havarijné vypínanie objektu:
kompenzácia účinníka:
meranie odberu:
stupeň dodávky el. energie:
výkonová bilancia pre objekt:
maximálny súčasný príkon:
koeficient súčasnosti

4.

OCHRANNÉ OPATRENIA V ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII

Všetky navrhnuté hlavné ochrany sú uvedené v časti 3 tejto technickej správy.
Základná ochrana a ochrana pri poruche sa dosahuje kombináciou konštrukčných zhotovení
zariadení a prístrojov, spolu so spôsobmi ich inštalácie.
4.1.

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE - OCHRANA
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000-4-41)

Elektrické obvody sú navrhnuté tak, aby bola splnená jedna zo základných
požiadaviek pre ochranu samočinným odpojením napájania v sieťach TN, uvedená v STN 33
2000 4-41. Typy ochranných prístrojov a impedancie obvodov sú projektované tak, aby pri
poruche so zanedbateľnou impedanciou medzi krajným vodičom a ochranným vodičom alebo
neživou časťou, v ktoromkoľvek mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania
v predpísanom čase. Pritom sa musí splniť podmienka : Zs . Ia ≤ U0. Menovité napätia
a maximálne časy odpojenia pre siete TN sú určené v STN 33 2000 4-41.
Výpočtovým programom OEZ SICHR 13.01 boli overené najnepriaznivejšie prípady
inštalácie z pohľadu impedancie poruchových slučiek. Vzhľadom na veľkosť objektu, dĺžky
elektrických obvodov a projektované dimenzie káblov v obvodoch nebude v žiadnej slučke
prekročená maximálna dovolená impedancia poruchovej slučky. Navrhnutá inštalácia
vyhovuje požiadavkám STN 33 2000-4-41.
Výpočtovým programom OEZ SICHR 13.01 bola overená skratová bezpečnosť
projektovanej sústavy. Skratová vypínacia schopnosť navrhnutých istiacich prvkov vyhovuje
vypočítaným skratovým prúdom.

4.2.

POSPÁJANIE

Podľa STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 sa pre objekt zriadi hlavná
uzemňovacia svorkovnica HUS. Svorkovnica sa inštaluje pri rozvádzači RH. K HUS sa
pripojí uzemnenie, prípojnica PEN rozvádzača RH, uzemnenie podružných rozvádzačov,
uzemnenie rozvádzačov pre slaboprúd, prívodné vodivé potrubia pri vstupe do budovy,
kovové konštrukčné časti budovy. V projekte sú navrhnuté tieto vodiče pre ochranné
pospájanie : CYA 1x6, 1x16, mm2 zž. Doplnkové pospájanie v určených miestnostiach je
projektované vodičmi CYA 1x4mm2 zž a CYA 1x6mm2 zž. Pospájanie zahŕňa všetky vodivé
neživé častí pripevnených zariadení súčasne prístupných dotyku a cudzie vodivé časti.
5.

TECHNICKÉ RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE

5.1.

UMELÉ OSVETLENIE

Umelé osvetlenie je navrhnuté podľa STN EN 12464-1 (36 0074). Základné typy
svietidiel sú určené v projekte. Pri výbere svietidiel je potrebná účasť autora tohto projektu.
Svetelno-technické výpočty sú v archíve zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Požadované
osvetlenosti priestorov sú určené v projekte. V prípade, že nie je možné dosiahnuť intenzitu
a rovnomernosť hlavným osvetlením je potrebné doplniť lokálne osvetlenie pracovných
miest. Svietidlá inštalované v kúpeľniach a v umývacích priestoroch musia mať požadované
vlastnosti, dôležité je konštrukčné vyhotovenie a krytie IP svietidiel.
Ovládače osvetlenia sa osadia spodnou hranou vo výške 1,2 m nad podlahou. Inštalujú
sa do násobných zvislých a vodorovných rámčekov.
Pred inštaláciou svietidiel a ovládačov je potrebné overiť rozmiestnenie budúcich
interiérových prvkov. Výška inštalácie nástenných svietidiel bude určená investorom, resp.
hlavným projektantom pri realizácii stavby.
Káble a káblové trasy navrhnuté v objekte sú s parametrami: B2ca-s1,d1,a1. Káble sa
montujú v priečkach pod omietkou v zónach určených v STN 33 2130, čl. 4.10, zmena 2.
Vodorovné inštalačné zóny majú šírku 300 mm, od podláh a stropov sú vzdialené 150 mm.
Osvetlenie únikových ciest bude vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j.
svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN
60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3). Núdzové osvetlenie je navrhnuté tak, že bude
osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku.
Intenzita osvetlenia v osi únikovej cesty má byť 2 lx po dobu 1 hod.
5.2.

ZÁSUVKY ~ 230 V AC

Inštalácia pre zásuvky ~ 230 V AC je navrhnutá káblami s parametrami: B2cas1,d1,a1 uloženými pod omietkou resp. v rúrkach FXP25. Jeden zásuvkový obvod je
dimenzovaný pre odber max. 3,6 kW.
Interiérové zásuvky 230 V AC sa osadia vo výškach uvedených vo výkresoch, alebo
vo výške 0,4 m nad podlahou.
Pri inštalácii dvoch a viacerých zapustených zásuviek sa použijú vodorovné

viacnásobné rámčeky.
Pred inštaláciou zásuviek je potrebné overiť rozmiestnenie budúcich interiérových
prvkov.
Pre zásuvky 16A/230V AC určené na všeobecné použitie musí byť podľa STN EN 33
2000-4-41, čl. 411.3.3 zabezpečená doplnková ochrana prúdovými chráničmi s menovitým
rozdielovým vypínacím prúdom 30mA.
5.3.

NAPOJENIE NOVÉHO KOTLA ÚK

V existujúcej kotolni bude vymenený starý kotol za nový, podľa projektu ÚK je
potrebné napojiť silovú časť kotla na rozvod NN. Ovládanie rieši projekt ÚK. Presný spôsob
prepoja a typ káblov je nutné konzultovať s realizátorom ÚK.
5.4.

ULOŽENIE KÁBLOV

Silové káble v interiéri sa uložia pod omietkou, do rúrok FXP25, prípadne do žľabov v
podhľade. Projektovaný elektroinštalačný materiál vyhovuje príslušným výrobkovým
normám (súbory STN EN 50085 a STN EN 50086).
-

Križovanie a súbehy silových a oznamovacích rozvodov podľa STN 33 2000-5-52 :
elektroinštalačné rúrky jednotlivých rozvodov sa môžu dotýkať,
križované rozvody v elektroinštalačnej rúrke s káblom sa musia navzájom oddeliť
priehradkou,
rozvody sa musia uložiť a zhotoviť tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa čo
najmenej križovali. Ak je v miestnosti viac ako jeden obvod, majú byť elektroinštalačné
škatule, alebo rozvodky jedného obvodu v rovnakej výške,
vzájomné vzdialenosti silových a oznam. rozvodov pri súbehu do 5m : min. 30 mm,
vzájomné vzdialenosti silových a oznam. rozvodov pri súbehu nad 5m : min. 100 mm,
vzájomné vzdialenosti silových a oznamovacích rozvodov pri križovaní : min. 10 mm.

6.

OCHRANA PRED BLESKOM A PREPÄTÍM

6.1.

BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Ochranu pred bleskom a uzemnenie rieši samostatná PD, nie je predmetom tohto
projektu.
6.2.

VNÚTORNÝ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby
a neživé vodivé časti inštalácií. Vnútorný systém ochrany sa doplní prepäťovými ochrannými
zariadeniami.
Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:
- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a
inžinierskych sieti pomocou vodičov CYA
- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných
a podružných rozvádzačoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.

7.

OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRÁCI (ZÁKON Č. 124/2006 Z.z.),
MONTÁŽ, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA ELEKTROINŠTALÁCIE

7.1.

VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV
A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ, POSÚDENIE RIZIKA, NÁVRH
OCHRANNÝCH OPATRENÍ, ZÁKON č. 124/2006 Z.z.,

Technické riešenie v projekte zahŕňa hľadiská bezpečnosti práce a opatrenia na
zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa § 4 odst. 1, zákona o BOZP č.124/2006 Z. z.
Rozvádzače sú umiestnené prednostne v základnom prostredí. Pred rozvádzačmi musí
byť voľný priestor minimálne 800 až 1200 mm. Krytie rozvádzačov je IP40, pri otvorených
dverách min. IP20. Dvere rozvádzačov, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce
prístup k živým častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné
otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom
prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.
Elektrické zariadenia sú podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. príloha č.1 III.
časť zaradené do skupiny B. Elektrické zariadenia musia spĺňať požiadavky krytia a tesností
sústavy podľa STN EN 33 2310 a vyhlášky č.59/1982 §199 písm. „a“.
Na základe vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických
zariadení v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. môžu vzniknúť nasledovné
riziká:
nesprávna manipulácia pri montáži elektroinštalácie
otvorené dvere rozvádzačov
nesprávne zapojenie a nevyhovujúce predlžovacie prívody
úmyselný zásah do rozvádzačov pod napätím
práca pod napätím nekvalifikovanými osobami
použitie elektrických zariadení s poškodeným krytom
poškodená izolácia.
Tieto zostatkové riziká môžeme znížiť nasledujúcimi postupmi:
prácu na elektrických zariadeniach ako ich montáž a údržbu môžu vykonávať len
osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky
MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. §21 až 23.
pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa nesmie pracovať
s mokrými rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy ak je pracovník v styku so zemou spojenými
vodivými predmetmi. Pri prácach na elektrických zariadeniach NN pod napätím sa musia
používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky ( napr. izolované náradie, gumové rukavice
pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod. ).
pri zistení porúch sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť
elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť,
trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. El.
zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.
osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia v danom objekte podľa § 20
vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. musia byť oboznámené s príslušnou prevádzkou a
musia preukázať znalosti z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu
zvereného zariadenia, najmä jeho zapínanie, kontrolu chodu a vypínanie. Musia mať znalosti
o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, pri úniku nebezpečnej látky, pri havárii, o

protipožiarnych opatreniach, o zdravotníckej pomoci pri úrazoch, o spôsobe a postupe pri
hlásení porúch na zverenom zariadení.
elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky po predpísanej, bezpečnej a úplnej
montáži a po vykonaní prvej odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, ktorá
označí zariadenie za spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, skúšku vykoná odborný
pracovník podľa §24/2 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
na elektrických zariadeniach v objekte pravidelne vykonávať odborné prehliadky a
skúšky podľa STN 33 1500 a podľa rozsahu lehôt určených vo vyhláške MPSVaR SR
č.508/2009 Zb. z.
každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného
vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku údržbu a odborné prehliadky elektrozariadenia,
ako aj výmenu jednotlivých častí.
7.2.

MONTÁŽ, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA ELEKTROINŠTALÁCIE

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými technickými predpismi,
zákonmi SR, normami STN, STN EN a štandardami IEC.
Pri montážnych prácach a prácach vo výške je potrebné dodržať normy STN, STN
EN, Zákon č. 124/2006 Z.z., vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z., bezpečnostné predpisy
a opatrenia, najmä 73 6005.
Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za dodržiavanie STN, STN EN, príslušných
smerníc a všeobecných zásad bezpečnosti, za kvalitu vykonaných prác, stanovenú v
technických normách a bezpečnostných ustanoveniach štátnych a rezortných predpisov.
Dodávateľ ďalej zodpovedá za správnosť a kvalitu použitého elektroinštalačného
materiálu a el. zariadení.
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia v bezpečnom a prevádzkyschopnom
stave. Verejne prístupné rozvodné el. zariadenia sa zabezpečia funkčnými zámkami a
výstražnými tabuľkami. Údržbe el. zariadení sa musí venovať normou predpísaná, resp.
prevádzkovým predpisom, alebo výrobcom zariadení doporučená starostlivosť.
Všetky el. zariadenia sa môžu inštalovať a používať za prevádzkových a pracovných
podmienok na ktoré boli navrhnuté, vyrobené a typovo overené.
8.

ZÁVER

Všetky dodatočné zmeny projektu je potrebné konzultovať s projektantom.
Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do projektu,
alebo inej úpravy projektu vykonanej proti vôli autora, alebo bez jeho súhlasu.

V Banskej Bystrici, jún 2017
Zodpovedný projektant:

Ing. Matej Veverka
autorizovaný inžinier
osvedčenie SKSI č. 5791*I4

2. PROTOKOL
O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 20120212BA
vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou
pri ECB Martin , s. r. o., 038 04 Bystrička č.526
V Banskej Bystrici, 13. 06. 2017
Zloženie komisie:
Predseda:
Členovia:

Ing. Zuzana Šimúnová
Ing. Matej Veverka
Oldřich Válka
Ing. Milan Roob

-

hlavný inžinier projektu
elektrotechnik špecialista - projektant
elektrotechnik špecialista - projektant
projektant ÚK

Stavba :
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ZVOLEN
ul. SOKOLSKÁ, J. C. HRONSKÉHO, J. ŠVERMU
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
Elektroinštalácia, časť A,B,C a D

Podklady použité pre určenie vonkajších vplyvov :
- stavebné výkresy v digitálnej forme
- popis stavebného riešenia a využitia objektu podľa legendy miestností
- STN 33 2000-5-51:
Elektrické inštalácie budov
Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení
Spoločné pravidlá
- STN 33 2000-7-701:
Elektrické inštalácie nízkeho napätia
Časť 7-701. Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory
Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Popis prevádzky:

Štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch a vo
vonkajších priestoroch
Stručný zoznam vonkajších vplyvov
Rozpis priestorov v objekte je v legendách miestností
v pôdorysných výkresoch.

Rozhodnutie :
podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701 sa jedná o vonkajšie vplyvy a zóny:
Štandardné vonkajšie vplyvy :
Druh priestoru
Miestnosť, priestor číslo
I.
Všetky ostatné v texte neuvedené miestnosti
II.
III.
IV.
V.
VI.
Druh priestoru I.
- vnútorné priestory - úplne klimatizované
Druh priestoru II. - vnútorné priestory - s trvalou reguláciou teploty
Druh priestoru III. - vnútorné priestory - s regulovanou teplotou
Druh priestoru IV. - vnútorné priestory - bez regulácie teploty
Druh priestoru V. - priestory pod prístreškom
Druh priestoru VI. - vonkajšie priestory

Zóny a umývacie priestory podľa STN 33 2000-7-701, orientačná charakteristika:
Zóny podľa STN 33 2000-7-701
zóna 0

Miestnosť

vnútro sprchy od pevného vývodu Umývarky, sprchy, kúpeľne
vody r=120cm,
10cm nad podlahou sprchy
nad zónou 0 do výšky 225cm
Umývarky, sprchy, kúpeľne

zóna 1
zóna 2
umývací priestor nad a pod umývadlom

pri každom umývadle, dreze

Min. krytie
čl. 701.512.2
IPX7
IPX4
IPX4
IPX1
sviet. do 1,8m

Zdôvodnenie :
Komisia rozhodla v súlade s STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-5-51.

Ing. Zuzana Šimúnová
predseda komisie

Príloha č. 1 :

Štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch a vo vonkajších priestoroch
Vplyv
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AK
AL
AM
AN
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
BA
BB
BC
BD
BE
CA
CB

I.
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Min. krytie

IP2x

Druh priestoru I.
Druh priestoru II.
Druh priestoru III.
Druh priestoru IV.
Druh priestoru V.
Druh priestoru VI.

Vnútorné priestory
Druh priestoru
II.
III.
5
5
5
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
IP2x

IP21

IV.
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Vonkajšie priestory
Druh priestoru
V.
VI.
7
8
7
8
1
1
3
4
3
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

IP21

IP44

- vnútorné priestory - úplne klimatizované
- vnútorné priestory - s trvalou reguláciou teploty
- vnútorné priestory - s regulovanou teplotou
- vnútorné priestory - bez regulácie teploty
- priestory pod prístreškom
- vonkajšie priestory

Príloha č. 2 :
Stručný zoznam vonkajších vplyvov

IP54

Prostredie

A

Využitie

B

stavba

C

AA
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AA7
AA8

Teplota okolia (°C)
-60 +5
-40 +5
-25 +5
-5
+40
+5
+40
+5
+60
-25
+55
-50
+40

AG
AG1
AG2
AG3

Nárazy, otrasy
mierne
stredné
silné

AN
AN1
AN2
AN3

Slnečné žiarenie
slabé
stredné
vysoké

AH
AH1
AH2
AH3

Vibrácie
mierne
stredné
silné

AP
AP1
AP2
AP3
AP4

Seizmicita
zanedbateľná
slabá
stredná
silná

AB

Teplota a vlhkosť

AK
AK1
AK2

Rastlinstvo a plesne
bez nebezpečenstva
nebezpečné

AC
AC1
AC2

Nadmorská výška
<= 2 000 m
> 2 000 m

AL
AL1
AL2

Živočíchy
bez nebezpečenstva
nebezpečné

AQ
AQ1
AQ2
AQ3

Búrková činnosť
zanedbateľná
nepriame ohrozenie
priame ohrozenie

AD
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

Výskyt vody
zanedbateľný
kvapky
rozprašovanie
striekanie
prúd
vlny
zaplavenie
ponorenie

AM
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM21
AM22
AM23
AM24
AM25

Žiarenie
zanedbateľné
rozptylové prúdy
elektromagnetizmus
ionizácia
elektrostatika
indukcia
harmonické
signálne napätia
zmeny amplitúdy nap.
nesymetria napätia
zmeny sieť. frekvencie
indukované napätia
DC v AC sieťach
vyžarované mag.polia
elektrické polia
indukované nap.,prúdy
prech.javy v ns oblasti
prech.javy v ms oblasti
oscilačné prech. javy
vyžarované vf javy

AR
AR1
AR2
AR3

Pohyb vzduchu
slabý
stredný
silný

AS
AS1
AS2
AS3

Vietor
slabý
stredný
silný

AE
AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6

Cudzie pevné telesá
zanedbateľné
malé
veľmi malé
malá prašnosť
mierna prašnosť
silná prašnosť

AT
AT1
AT2
AT3

Snehová pokrývka
zanedbateľná
mierna
významná

AU
AU1
AU2
AU3
AU4

Námraza
Bez námrazy
ľahká námraza
ťažká námraza
kritická námraza

AF
AF1
AF2
AF3
AF4

Korózia
zanedbateľná
atmosférická
občasná, náhodná
trvalá

AM31
AM41

elektrostatické výboje
ionizácia

BA
BA1
BA2
BA3
BA4
BA5

Spôsobilosť osôb
bežná /laici/
deti
postihnutí
poučené osoby
znalé osoby

BC
BC1
BC2
BC3
BC4

Dotyk osôb so zemou
žiadny
zriedkavý
častý
trvalý

Odpor tela
veľký
normálny
malý

BD
BD1
BD2
BD3
BD4

Podmienky úniku
málo osôb/ľahký únik
málo osôb/obťažný únik
veľa osôb/ľahký únik
veľa osôb/obťažný únik

BE
BE1
BE2
BE2N1
BE2N2
BE2N3
BE3
BE3N1
BE3N2
BE3N3
BE4

Látky v objekte
bez nebezpečenstva
nebezpečenstvo požiaru
horľavých látok
horľavých prachov
horľavých kvapalín
nebezpečenstvo výbuchu
horľavých prachov
horľavých plynov a pár
výbušnín
nebezpeč. kontaminácie

BB
BB1
BB2
BB3
CA
CA1
CA2

Stavebné materiály
nehorľavé
horľavé

CB
CB1
CB2

Konštrukcia stavby
zanedbateľné nebezp.
šírenie ohňa

CB3
CB4

pohyb/posuv konštrukcie
pružná alebo nestabilná

