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Vrsta gradnje
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
oziroma izvajanja del
Opis objekta v
katerem se gradnja
nanaša

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Klasifikacija objekta

Obstoječi prostori

Druge klasifikacije

Klet objekta 3

Zahtevnost objekta

Z deli se ne bo posegalo v konstrukcijo objekta in tudi se ne bo
spreminjalo zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanji
videz.

Bolnišnična Lekarna

Inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se
bodo posodobile oziroma zamenjale.
Lokacija

Lokacija znotraj objekta 3, osi A-C/14-17

Številka načrta

SBNM202002

Datum

Februar 2020

Pripravljavec dokumentacije za razpis:
VOVK HPE d.o.o.; Sadarjeva 15, Komenda
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1 Kazalo projekta
Vsebina

Stroka

A

Splošne zahteve

B

Tehnološke zahteve in zahteve za rušitve,
graditve ter opremo

Tehnološko; gradbeno

C

Zahteve za klimatizacijo in prezračevanje ter
cevne instalacije in prečiščeno vodo

Strojno - tehnološko

D

Zahteve za elektro instalacije in opremo,
sistem nadzora in javljanje alarmnih stanj

Elektro - tehnološko

2 Kazalo risb
2.1 Kazalo načrtov tehnologije
Številka

Vsebina

T01

Obstoječe stanje s prikazom posega

T02

Risba rušitve

T03

Risba graditve

T04

Risba dispozicije tehnološke in pohištvene opreme

T05

Risba GMP klasifikacij prostorov in zahtev za AMS

T06

Risba osvetlitve

T07

Risba barv finalnih tlakov

2.2 Kazalo shem pohištvene opreme
Številka

Vsebina

P01

Prostor A01

P02

Prostor A02

P03

Prostor A05

P04

Prostor A06

P05

Prostor M06

P06

Prostor MA02
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2.3 Kazalo načrtov strojnih inštalacij
Številka

Vsebina

S01

P&ID klimatizacije

S02

P&ID shema ogrevana voda

S03

P&ID shema hladilna voda

S04

P&ID shema sanitarna voda

2.4 Kazalo načrtov elektro inštalacij
Številka

Vsebina

E01

Splošna in varnostna razsvetljava

E02

Moč

E03

Javljanje požara

E04

Komunikacije

E05

Blok shema napajanja

E06

Blok shema NKS

E07

GMP Alarmiranje

E08

Interlock signalizacija
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A SPLOŠNE ZAHTEVE
3 Izhodišča
3.1 Regulatorna skladnost
Zagotovitev regulatorne in tehnične skladnosti aseptičnega dela je predvidena
skladno z Aneksom 1 GMP in slovensko zakonodajo in standardi, priporočili in v
skladu z GAMP 4; 5, dobro inženirsko prakso, pravili stroke in internimi postopki SB
Novo mesto.
Za magistralni del se predvideva, da bo izvajalec poleg slovenske zakonodaje
upošteval še zlasti Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal Products
in Healthcare Establishments - PIC/S March 2014
Izdelavo PZI dokumentacije, izvajanje ter zagotavljanje kakovosti del lahko
prevzame le pogodbenik (izvajalec), ki bo sam ali s pomočjo svojih podizvajalcev
dela sprojektiral (PZI); izvedel; kvalificiral in ustrezno dokumentiral.

3.2 Obseg del
1) Dopolnitev študije požarne in eksplozijske varnosti in požarni izkaz;
2) Izdelava načrtov za izvedbo sprememb za gradbeni del, prezračevanje, cevne
instalacije, pohištveno opremo, elektro instalacije ter za krmiljenje in nadzor
sistema prezračevanja ter za izvedbo alarmiranja;
3) Vzporedno s projektiranjem bo izvajalec izdelal podrobni plan izvedbe in načrt
ureditve gradbišča;
4) Izvedba DQ (kvalifikacija načrtovanja) po vseh strokah skupaj z uporabnikom
ter izdelava IQ in OQ protokolov;
5) Vodenje in izvedba del skladno z načrti po vseh strokah; izdelava navodil za
vzdrževanje in obratovanje za vso vgrajeno opremo in sisteme ter izdelava
PID (projektov izvedenih del) za vse sisteme po vseh strokah, skupaj z vsemi
a-testi, izjavami o skladnosti, meritvami in drugimi s slovenskimi zakoni
zahtevanimi dokumenti;
6) Izvedbo IQ (kvalifikacije instalacije) OQ (kvalifikacije obratovanja) in PQ
(testiranje doseganja planiranih performanc sistemov) na podlagi GxP,
skladno z v naprej definiranimi protokoli.
Celoten obseg del se bo izvajalcu oddal po klavzuli iz 659 člena OZ: »ključ v roke«.
V okviru projekta mora izvajalec opraviti vse aktivnosti za:
1)
2)
3)
4)

pripravljalna in zaključna dela;
gradbeni in obrtniški del;
strojni del skupaj z aktivno požarno zaščito;
elektro del skupaj s sistemi vodenja na nivoju PLC in SCADA.
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Za rušitvena in instalacijska dela mora izvajalec kot sestavni del ponudbe
upoštevati tudi:
1) stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v
objekt, ateste in garancije za vso opremo in ostale zahtevane ateste in meritve
pooblaščenih institucij, kalibracije vseh merilnih instrumentov;
2) stroške sprotnega čiščenja objekta med gradnjo;
3) stroške zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred onesnaženjem in
poškodbami;
4) stroške poskusnega obratovanja za izvedbo potrebnih meritev;
5) vključeni morajo biti vsi manipulativni in režijski stroški;
6) stroški čiščenja tistega dela objekta, ki ga dela kakorkoli tangirajo pred
primopredajo del.

3.3 Terminski okviri in sodelovanje osebja lekarne SB Novo mesto
S strani investitorja je bil predviden in potrjen sledeč terminski plan:
Zap.številka

Vrsta del

Rok

1)

Podpis pogodbe o izvedbi del

Datum 1.3.2021

2)

Priprava podrobnega
terminskega načrta izvedbe
investicije in načrt gradbišča

14 dni po podpisu pogodbe

3)

Projektiranje

4 mesece po podpisu pogodbe

4)

DQ

Med projektiranjem, zaključek 14 dni
po predaji projektov v DQ

5)

Odprava pomanjkljivosti v
projektih, ki izvirajo iz DQ,
primopredaja projektov

14 dni po DQ

6)

Naročilo opreme z dolgimi
dobavnimi roki

2 meseca po podpisu pogodbe
(pogoj DQ opreme opravljen)

7)

Predaja prostorov v izgradnjo;
izvedba pripravljalnih del

Ob predaji PZI uporabniku in
nadzoru

8)

Začasna ukinitev proizvodnje
aseptičnih pripravkov in
magistralnih zdravil

Ob predaji prostorov v izgradnjo

9)

Rekonstrukcija – fizična izvedba 1 mesec od predaje prostorov v
in meritve
izgradnjo
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10)

Štart proizvodnje v neaseptičnih pripravkov v
prenovljenih prostorih

6.teden po začasni ustavitvi
proizvodnje

11)

OQ proizvodnje aseptičnih
pripravkov zaključen in
primopredaja prostorov
opravljena

9.teden po začasni ustavitvi
proizvodnje

12)

Projekti izvedenih del, predaja
IQ; OQ dokumentacije, predaja
navodil, atestov…

10.teden po začasni ustavitvi
proizvodnje

13)

Šolanje in zaključek projekta

10.teden po začasni ustavitvi
proizvodnje

Pri svojem delu bo izvajalec
1) Pripravil operativni terminski plan;
2) Vodil operativne sestanke z osebjem lekarne SB Novo mesto, nadzorom in
podizvajalci ter sprotno poročal o nalogah, terminih;
3) Izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS 56/99)
4) Izvajal določila iz požarnega reda na lokaciji, kjer se dela izvajajo na podlagi
dogovora o varstvenih ukrepih pri požarno nevarnih delih;
5) Izvajal varstvene ukrepe na delovnih mestih z delavci, sposobnimi za
pogodbena dela, in bodo seznanjeni z varnim načinom dela na zadevnem
delovišču;
6) Izvedel dobavo in montažo ustrezne opreme in instalacij;
7) Opravil pogodbena dela tehnično pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi
tehničnimi predpisi, standardi, kvalificiranimi načrti za izvedbo in skladno s
temi zahtevami, upravnimi odločbami in programom zagotavljanja in
ugotavljanja kakovosti ter z ZJN (Smernica za javno naročanje arhitekturnih in
inženirskih storitev);
8) Zagotavljal, da bodo pri svojem delu vsi delavci, ki so povezani s projektom
uporabljali samo takšna sredstva za delo, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri
delu in zagotavljajo varno delo;
9) Poškodbe na obstoječi zgradbi, opremi ali izdelkih, ki bi nastale kot posledica
izvajanja del, bo izvajalec na svoje stroške nadomestil oziroma bo objekt po
končanih delih usposobil v prvotno stanje;
10) Sproti pospravljal gradbišče in po dokončanju del odstranil ves odvečni
material, in vzpostavil objekt in okolico v prvotno stanje;
11) Odpadke, nastale pri izvajanju del, je izvajalec dolžan odstranjevati skladno s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03)
ter Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l.
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RS, št. 3/03, 50/04 in 62/04) ter naročniku predložiti dokazilo – Evidenčni list o
ravnanju z odpadki;
12) Izvedel primopredajo dokumentacije, ki obsega:
o
o
o

vse načrte za izvedbo v pdf obliki;
načrte izvedenih del v dwg; word; excel obliki ter štirih kopijah v pisni obliki;
kvalifikacijske protokole v pdf obliki;

13) Predal končnemu uporabniku podpisano kvalifikacijsko in kalibracijsko
dokumentacijo v papirni obliki (ena kopija) in skenirano;
14) Predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje vso dokumentacijo dobaviteljev
opreme, skupaj z izjavami o skladnosti; a-testi; certifikati; garancijskimi listi in
navodili za montažo ter vzdrževanje;
15) Vodil in predal pooblaščenemu nadzorniku gradnje spisek kontaktnih oseb z
imenom firme; telefonsko številko in e-mailom za dobavitelje opreme;
16) Opravil šolanje uporabnikov.
17) Transport odpadnega in gradbenega materiala bo izvajalec vršil čez
gospodarsko
dvorišče in dovozno rampo na deponijo. Izvajalec GOI del mora po pooblastilu
naročnika zagotoviti odvoz in ravnanje z odpadki skladno z Uredbo o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št.34/2008).
18) Rušitvena dela in dela, ki bodo povzročala veliko hrupa se bodo vršila od 14
do 18.00 ter ob sobotah. Natančno bo izvajalec delovni čas dogovarjal z
naročnikom ter uskladil z načrtom ureditve gradbišča.
SBNM bo imenovala koordinatorja za VZD, ki bo v imenu naročnika izvedel
prijavo gradbišča na Inšpektorat za delo.
Izvajalec del bo pri gradbenem delu upošteval naslednje interne akte SB Novo
mesto:
• KOBO - Zahteve in ukrepi pri izvajanju gradbenih del v bolnišnici in njeni
neposredni okolici
• Hišni red Splošne bolnišnice Novo mesto za dobavitelje, izvajalce storitev in
izvajalce gradbenih del
• Varnostni načrt
• Knjigo ukrepov za varno delo
• Gradbiščni red
Predvideva se, da se bo najprej odstranil obstoječi klimat N4, nato se bo gradbišče
izoliralo od lekarne po sledeči skici:
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Izvajalec lahko pripravi svoj predlog ureditve gradbišča s katerim se morajo strinjati
uporabniki SB Novo mesto in projektantski nadzor.

3.4 Predpisi, ki se morajo uporabljati pri projektiranju in gradnji
Pri projektiranju in izvajanju del se uporablja vsa veljavna slovenska in evropska
zakonodaja, standardi in priporočila. Še zlasti pa je za ureditev aseptičnega v lekarni
dela potrebno upoštevati:
1) Zakon o vlaganjih v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 (Ur.l. RS, št. 19/1994, 28/2000,
111/2001);
2) Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej-UPB 2 (Ur.l. RS, št. 23/2005, 23/2008):
a. Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju
zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/04),
b. Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur.l. RS, št.74/1999),
3) Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št.41/2004 in popravki ter spremembe
do 33/2007):
4) Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih raziskavah Ur.l. RS, 47/2004,
5) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objekta za opravljanje
zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 10/1999);
a. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje objektov (Ur. list RS, št. 54/03),
b. Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS,
št. 42/2002, 29/2004)
6) Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB1):
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a. Pravilnik o tehničnih zahtevah za hidrantno omrežje (Ur. l. RS, št.
30/91),
b. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur. l.
RS, št. 22/95);
c. Zakon o lekarniški dejavnosti ZLD-UPB 1 (Ur.l. RS, št. 36/2004);
7) Rules governing medicinal products in the European Union, Volume 4 – Good
manufacturing practices z Annexom 1: Manufacture of Sterile medicinal
Products, 1997
8) Prostorsko tehnične smernice TSG – 12640 – 001: 2008 (ZDRAVSTVENI
OBJEKTI - Zvezek 2; BOLNIŠNICA).
9) Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal Products in
Healthcare Establishments - PIC/S March 2014

4 Sistem zagotavljanja kakovosti
4.1 Kompetentnost izvajalca
Kompetentnost izvajalca in njegovih podizvajalcev SB Novo mesto ugotavlja na
podlagi
1) referenc glavnega izvajalca in podizvajalcev pri gradnji zahtevnih
farmacevtskih prostorov klase A; B; C; D in ustreznih sistemov prezračevanja,
ki te klase zagotavljajo.
2) Izvajalec mora navesti in opisati vsaj en sorodni referenčni projekt v
Sloveniji ali tujini (farmacevtski objekti s čistimi prostori), kjer je kvalitetno in
pravočasno izvedel dela sam ali s pomočjo svojih podizvajalcev v zadnjih petih
letih po sledečih aktivnostih:
a) priprava načrtov za izvedbo;
b) izvedba gradbeno obrtniških del, dobava in montaža klima sistema in
dobava ter montažo elektroinštalacij skupaj s sistemi vodenja (PLC;
SCADA nivo);
c) izvedba IQ, OQ čistih prostorov, klima sistema ter elektroinštalacij
skupaj s sistemi vodenja (PLC; SCADA nivo);
d) izvedba načrtov izvedenih del;
e) izvedba navodil za vzdrževanje skupaj z izobraževanjem uporabnikov.
3) osebnih referenc projektantov PZI in PID; vodij odgovornih za izvedbo del po
strokah ter izvedbo kvalifikacij (osebne reference morajo biti izpolnjene za vse
sodelujoče označenimi s kodami OR_001 do OR_013).
4) finančni sposobnosti izvajalca za dokončanje del v predvidenih rokih.
Natančnejše zahteve za osebne reference so zbrane v tabeli na naslednjih straneh.
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Koda
reference
OR_001

Vloga na
projektu
Vodja projekta

Glavna aktivnost
Vodi in koordinira projektiranje; izvedbo in
kvalifikacije; vodi gradbišče in usklajuje termine
z vodstvom lekarne. Predstavlja naročnika na
koordinacijskih sestankih.

Minimalni kriterij za ustreznost sodelavca
na projektu
V zadnjih petih letih je vodil projekt izgradnje
čistih prostorov najmanj klase D; ima
reference glede priprave dokumentacije za
aseptično proizvodnjo
V zadnjih petih letih izdelal vsaj 2 študiji
požarne varnosti za laboratorije in/ali za
bolnišnice.

Tehnolog
požarne
varnosti

Revidira obstoječo študijo požarne varnosti in jo
dopolni glede na planirane spremembe. Oceni
rizike glede eksplozije pri dezinfekciji.

Projektant
HVAC

Izdela preračune; načrte za izvedbo za HVAC,
skladno z veljavnimi predpisi; izdela funkcijske
specifikacije za HVAC; sodeluje na
koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ
protokole

V zadnjih petih letih projektiral HVAC za
klaso B; D

OR_004

Projektant
cevnih instalacij

Izdela preračune; načrte za izvedbo za cevne
instalacije, skladno z veljavnimi predpisi;
sodeluje pri izdelavi funkcijske specifikacije za
krmilje HVAC; sodeluje na koordinacijskih
sestankih; pripravi IQ in OQ protokole

Ima izkušnje za projektiranje GMP in ne GMP
inštalacij. V zadnjih petih letih projektiral
cevne instalacije za HVAC; čiste prostore in
garderobe.

OR_005

Projektant
elektroinštalacij

Izdela preračune; načrte za izvedbo za elektro
instalacije, skladno z veljavnimi predpisi;
sodeluje pri izdelavi funkcijske specifikacije za

Ima izkušnje za projektiranje čistih prostorov
in laboratorijev. V zadnjih petih letih
projektiral elektro instalacije (šibki in jaki tok)

OR_002

OR_003

Mora biti specializiran za PV in požarni
inženiring in mora biti pooblaščen izdelovalec
ŠPV. Pooblaščen mora biti za pregledovanje
in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne
požarne varnosti in za avtomatsko gašenje s
plini.
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Koda
reference

Vloga na
projektu

Glavna aktivnost
krmilje HVAC; Izdela načrte univerzalnega
ožičenja; brezprekinitvenega napajanja;
varovanja itd; sodeluje na koordinacijskih
sestankih; pripravi IQ in OQ protokole.

OR_006

OR_007

Izdela PZI in delavniške načrte notranje opreme
in koordinira priključke ter detajle z izvajalcem
mizarskih; strojnih; elektro del ter izvajalcem
Projektant
montaže. Je odgovoren za končni izgled in
notranje opreme
kvalifikacijo prostorov Sodeluje na
koordinacijskih sestankih; pripravi IQ in OQ
protokole.

Projektant
gradbenega
dela;
kanalizacije

Izdela PZI in delavniške načrte podstavka za
klimate; preboje in načrte talne kanalizacije.
Izdela PZI načrte za spremembo prostorov iz
mavčnih plošč.
Sodeluje s projektanti strojnega; elektro dela in
opreme.
Pripravi načrt ureditve gradbišča po fazah.

Minimalni kriterij za ustreznost sodelavca
na projektu
za HVAC; čiste prostore; laboratorije in
garderobe.

Ima izkušnje za projektiranje opreme za čiste
prostore. V zadnjih petih letih projektiral
notranjo opremo (nerjavečo ali iz drugih
materialov) za laboratorije in garderobe in
čiste prostore klase B in D

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov oziroma laboratorijev. V zadnjih
petih letih projektiral spremembe čistih
prostorov klase D ali več in/ali analitske
laboratorije.

Sodeluje na koordinacijskih sestankih; pripravi
IQ in OQ protokole.
OR_008

Programer PLC
nivo; SCADA

Izdela detajlne funkcijske in SW specifikacije;
pripravi QPP plan ter IQ; OQ protokole; izvede
programiranje HVAC ter komunikacijo z
nadzornimi sistemi.

V zadnjih petih letih izdelal programe za
krmiljenje HVAC za klaso D;B; samostojno
izvedel kvalifikacije na nivoju PLC in SCADA;
ima izkušnje s povezavo na MES sisteme.
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Koda
reference

Vloga na
projektu

Glavna aktivnost

Minimalni kriterij za ustreznost sodelavca
na projektu

Sodeluje na koordinacijskih sestankih; sodeluje
pri IQ; OQ
Izvede IQ; OQ; PQ SW
OR_009

Odgovorni vodja Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti;
del gradbeno
izvede kvalifikacije skladno s protokoli

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov oziroma laboratorijev. V zadnjih
petih letih izvajal spremembe čistih prostorov
klase D ali več in/ali analitske laboratorije.

OR_010

Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti;
Odgovorni vodja izvede zagon sistema HVAC.
del HVAC
Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ
in OQ

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in
kvalificiral spremembe HVAC čistih prostorov
klase D ali več.

OR_011

Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti;
izvede kvalifikacije skladno s protokoli ter zagon
Odgovorni vodja sistema cevnih instalacij; sodeluje pri zagonu
del cevne
HVAC
instalacije
Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ
in OQ cevnih instalacij

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in
kvalificiral spremembe cevnih instalacij čistih
prostorov klase D ali več.

OR_012

Izvaja montažo panelnih sten, stropov in tlakov
čistih prostorov; koordinira vgradnjo elektro in
Odgovorni vodja strojnih instalacij v steno
del čisti prostori
Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ
in OQ prostorov in integracije opreme v prostore

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov; izvedbi GMP detajlov. V zadnjih
petih letih izvajal in kvalificiral spremembe lay
outov čistih prostorov klase D ali več.
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Koda
reference

Vloga na
projektu

Glavna aktivnost

Minimalni kriterij za ustreznost sodelavca
na projektu

OR_012

Izdeluje in nabavlja pohištveno in drugo opremo; Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
Odgovorni vodja koordinira vgradnjo elektro in strojnih instalacij v prostorov oz laboratorijev; izvedbi GMP
stene in opremo; izvaja montažo opreme.
del montaža
detajlov. V zadnjih petih letih izvajal in
opreme
Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ kvalificiral spremembe razporeda opreme v
klasi D ali več in/ali laboratorijske opreme.
in OQ opreme in integracije opreme v prostore

OR_013

Izvaja rušitve in graditve; skladno z načrti;
izvede kvalifikacije skladno s protokoli ter zagon
Odgovorni vodja sistema elektro instalacij; sodeluje pri zagonu
del elektro
HVAC in opreme.
instalacij
Sodeluje na koordinacijskih sestankih; izvede IQ
elektro instalacij.

Ima izkušnje pri celovitih obnovah čistih
prostorov. V zadnjih petih letih izvajal in
kvalificiral spremembe elektro instalacij čistih
prostorov klase D ali več in/ali laboratorijev.
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4.2 Validacijski master plan (VMP)
Osebje lekarne SB Novo mesto bo skupaj s kompetentnim izvajalcem in odgovornim
projektantom pred začetkom izvedbe del na podlagi kvalificiranih načrtov za izvedbo
pripravilo validacijski master plan (VMP).
Glavni elementi kakovosti so
1) Varovanje pri izvajanju del in varnost zaposlenih ter zaščita okolja;
2) Kakovost izvedenih del (funkcionalnost, dostopnost za vzdrževanje, vizualni
izgled);
3) Kakovost dokumentacije;
4) Zanesljivost obratovanja.
Izdelava kvalifikacijske dokumentacije je odgovornost izvajalca,
Osebje lekarne bo s pomočjo projektantov po strokah kontroliralo integriteto
dokumentov, organiziralo bo odobravanje dokumentov ter verificiralo zaključna
poročila o kvalifikacijah.
Za vsakega od tehnično - tehnoloških sistemov izvajalec mora zagotoviti kompletno
kvalifikacijsko dokumentacijo skladno z veljavno evropsko dobro GxP prakso za
izgradnjo in skladno s sistemi zagotavljanja kakovosti izvajalcev instalacij in
proizvajalcev opreme.
Bistveno je, da izvajalec pri izdelavi kvalifikacijske dokumentacije zagotavlja osnovno
logiko priprave protokola; testiranja in izdelave zaključnega poročila pri vsakem
sistemu in podsistemu, ki je predmet VMP.
Tipični kvalifikacijski protokol vsebuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Naslovno stran
Izhodišča
Namen in/ali obseg
Opis sistema
Pogoje za delovanje sistema – specifikacija delovanja sistema, vključno s
kriteriji sprejemljivosti
Odgovornosti, taktiko izvedbe
Metode, tehnologijo izvedbe
Kritične parametre na osnovi rizičnih analiz
Priloge

Poročilo o validaciji
Poročilo o validaciji izdela uporabnik s pomočjo projektanta po strokah oziroma vodje
projekta, podpiše ga izvajalec testiranja in odgovorni za kakovost dela v bolnišnici.
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4.3 Organizacija zagotavljanja kakovosti pri gradnji
Dokumentacija
Ključni elementi dokumentacije za zagotavljanje kakovosti tehničnih sistemov za
zagotavljanje ustreznih pogojev dela v aseptičnih prostorih so:
DQ – podpis uporabniških zahtev za opremo oziroma sisteme, podpis P+ID, podpis
risb posameznih elementov, room booka, projekta za izvedbo, drugih pogodbenih
določil.
Obvladovanje sprememb – zahteva za spremembo, odobravanje, dokumentiranje
IQ – izdelati je potrebno projekte izvedenih del (dokumentacija dobaviteljev opreme,
P+ID-ji, navodila za instalacijo itd), pripraviti protokole in izvesti kvalifikacijo
OQ – iz tehničnih poročil, funkcijskih specifikacij je potrebno identificirati funkcijo in jo
z OQ testirati
Ukrepi pri izvajanju gradbenih in instalacijskih del
1) Izdelava in montaža protiprašne zaščitne mavčne stene za poseg v prostorih
lekarne in hodnikih lekarne in demontaža po končanih delih. Protiprašna
zaščitna stena mora biti od tal do stropa. Investitor in uporabnik dnevno
kontrolirata funkcionalnost protiprašne zaščite. Izvajalec po potrebi zaščito
nadgrajuje.
2) Zaščita tlaka s filcem na hodnikih ter v vseh občutljivih prostorih z namenom
obvarovanja pred mehanskimi poškodbami. Filc je potrebno v času izvedbe
del večkrat zamenjati z novim.
3) Dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin ter ostalih odpadkov se mora
vršiti v posebej za to namenjenih zaprtih kontejnerjih. Ruševine je potrebno
pred prevozom polniti v zaprte posode, odvažajo pa se v za to dogovorjenem
terminu.
4) Za odvoz obstoječe opreme bo med SB Novo mesto in potencialnimi kupci ter
izvajalcem del sklenjen poseben protokol o demontaži, transportu iz SB Novo
mesto ter odvozu.
5) Organizacija in oskrbovanje lastnih začasnih WC-jev… uporaba sanitarij SB
Novo mesto bo prepovedana
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5 Seznam okrajšav
kratica
AMS
DQ
FAT
FDS
GEP
GMP
GXP
HDS
HEPA
HVAC
IDZ
IQ

polni pomen (ENG)
Alarm Monitoring System
Design Qualification

polni pomen (SLO)
Sistem Alarmiranja
Kvalifikacija Načrtovanja

ISPE
LAF
NKS
NOV
OQ
P&ID
PGD
PID
PLC

Functional Design Specification
Good Engineering Practice
Good Manufacturing Practice
Good "X" Practice
Hardware Design Specification
High Efficiency Particulate Air
Heating Ventilation Air Conditioning
Conceptual Design
Installation Qualification
International Society for Pharmaceutical
Engineering
Laminar Air Flow
SCADA + automation of process
Operating and Maintenance Instructions
Operation Qualification
Piping and Instrumentation Diagram
Building Design
As Built State
Programmable Logic Controller

PQ
PW
PZI
SCADA
SDS
Ur.l. RS
VMP
ZVO
ZZD

Performance Qualification
Purified Water
Detail Design
Supervisory Control And Data Acquisition
Software Design Specification
/
Validation Master Plan
/
/

Funkcijska Specifikacija
Dobra Inženirska Praksa
Dobra Proizvodna Praksa
Dobra "X" Praksa
Strojna Dizajn Specifikacija
Filter za čiste prostore klase A, B, C
Gretje Prezračevanje in Pohlajevanje
Idejna Zasnova
Kvalifikacija Montaže
Mednarodno Društvo Farmacevtskih
Inženirjev
Laminarni Zračni Tok
Nadzorno Krmilni Sistem
Navodila za Obratovanje in Vzdrževanje
Kvalifikacija Obratovanja
Diagram Cevi In Instrumentov
Projekt za pridobitev Gradbenega Dovoljenja
Projekt Izvedenih Del
Programabilni Logični Krmilnik
Kvalifikacija Delovanja (obratovanje na dolgi
rok v okviru performančnega obsega)
Prečiščena (demi) Voda
Projekt Za Izvedbo
Nadzorni sistem
Programska Dizajn Specifikacija
Uradni List Republike Slovenije
Validacijski Master Plan
Zakon o Varstvu Okolja
Zakon o Zdravstveni Dejavnosti
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1 Rušitev
Št.
zahteve

Specifikacija
Rušitev se izvede na podlagi risbe rušitve št. T02



1.1.1

Odstrani se klimatski sistem N3
Odstrani se stena v prostoru K.1.5.4. in tako se omogoči servisiranje
gradbišča iz strojnice

(V načrtih rušitve se uporabljajo obstoječe tehnološke oznake prostorov in
opreme. V risbah graditve in drugih dokumentih pa prostori dobijo novo
tehnološko oznako. Obstoječa oprema, ki ostane v prostoru Magistralno delo, v
Skladiščih 1;2 in v Utility obdrži obstoječe tehnološke oznake).

1.1.2

Rušitev in vnosi materiala se izvajajo izven rednega delovnega časa po
15.00 uri do 20.00 in ob sobotah od 8.00 do 18.00. Termine se detajlno
usklajuje z vodstvom lekarne SB Novo mesto.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati interna navodila SB Novo mesto:



1.1.3

1.1.4







KOBO - Zahteve in ukrepi pri izvajanju gradbenih del v bolnišnici in
njeni neposredni okolici
Hišni red Splošne bolnišnice Novo mesto za dobavitelje, izvajalce
storitev in izvajalce gradbenih del
Varnostni načrt
Knjigo ukrepov za varno delo
Gradbiščni red
Osnovne sanitarne predpise ter dobre prakse
Uredbo o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih
(Ur.l.RS št. 83/05).

Pred začetkom rušitvenih del izvajalec iz prostorov iznese vso opremo,
skladno z načrti T02 - risbo rušitve in T04 – Tloris dispozicije tehnološke
opreme
Opremo, ki ostane v prostorih K.1.4.2. in K.1.5.2, se lahko zaščiti s
polivinilom in ostane v prostoru

1.1.5

Predel gradbišča na katerem se opravljajo rušitvena dela mora izvajalec
fizično ločiti z začasno steno iz mavčne plošče, ki mora biti na stiku s tlemi
in stropom dodatno tesnjena.

1.1.6

Pred začetkom rušitvenih del dobavitelj izdela načrt organizacije gradbišča
in varnostni načrt, ki ga potrdi tehnična služba SBNM.

SBNM B zahteve za tehnologijo
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1.1.7

Obstoječa pohištvena oprema, ki se zaradi spremembe namembnosti
prostorov odstrani ali premakne je prikazana na grafiki T04 - Risba
dispozicije tehnološke in pohištvene opreme.
SB Novo mesto in izvajalec bosta z nalepkami na opremi (rdeča –
odstranitev, modra – premik) pred pričetkom del definirala njihovo nadaljnjo
namembnost.

1.1.8

Strop se odstrani v vseh prostorih, razen v skladišču K.1.4.4. in K.1.2.6.,
skladno z risbo rušitve T02

1.1.9

Izvajalec odstrani vse strojne in električne instalacije v medstropovju,
izpraznjeno medstropovje izvajalec temeljito očisti – suho čiščenje

1.1.10

Izvajalec v prostorih kjer se tlak ne menja ali pa se ga samo popravlja, tlak
zaščiti s filcem, z namenom obvarovanja pred mehanskimi poškodbami.

1.1.11

Filc je potrebno v času izvedbe del večkrat zamenjati z novim.
Dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin ter ostalih odpadkov se
mora vršiti v posebej za to namenjenih zaprtih kontejnerjih.
Ruševine je potrebno pred prevozom sortirane polniti v zaprte posode,
odvažajo pa se v za to dogovorjenem terminu.
Izvajalec bo izvajal čiščenje objekta med gradnjo

1.1.12

Temeljito suho in mokro čiščenje bo izvajalec izvedel pred primopredajo
objekta
Sanitacijo čistih prostorov klas D, C, B bo izvedlo osebje SB Novo mesto

2 Graditev
2.1 Zahteve za čiste prostore
Št.
zahteve

Specifikacija

Tlaki v čistih prostorih:
Čisti prostori so vsi prostori, razen O01- pisarne, MA04 – skladišče 1, MA05 –
skladišče 2
2.1.1

Gotova tla morajo biti popolnoma gladka brez odprtih stikov, odporna na
čistila in dezinfekcijska sredstva. Vsi stiki s stenami morajo biti tesnjeni in
oblikovani z zaokrožnicami (radij min. 5 cm). Fiksno postavljena oprema
mora biti brez reže med tlemi in opremo.

2.1.2

Za doseganje teh lastnosti je potrebno odstraniti staro finalno oblogo,
obrusiti lepilo, poravnati neravnine, ustrezno izravnati in zgladiti površino
ter nalepiti oziroma nanesti novo talno oblogo. PVC oblogo je po
zaključenem čiščenju potrebno impregnirati z ustreznim za bolnico ali za
farmacevtiko certificiranem impregnirnim sredstvom.

SBNM B zahteve za tehnologijo
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Št.
zahteve

2.1.3

2.1.4

Specifikacija
Izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev, ves vgrajeni material mora
imeti ustrezne izjave o skladnosti. Standardi, ki se nanašajo na tlakarska
dela oz materiale ki se uporabljajo pri tlakarskih delih:



SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007

Obloga plastična iz trdih homogenih in prevodnih PVC, v obliki stično
varjenih plošč, z zavarjenimi stiki na armirano betonski podlagi.

Stene, vrata, stropi v čistih prostorih:
Čisti prostori so vsi prostori, razen O01- pisarne, MA04 – skladišče 1, MA05 – skladišče
2
Čiste stene v na novo urejeni aseptiki morajo biti iz gladkih materialov –
Alu pločevina, prašno lakirana, barva svetla, po izboru SB Novo mesto –
stene morajo biti lahko čistljive in odporne na dezinfekcijska sredstva.
2.1.5

V obstoječi pripravi, prostor M01 in pripadajočih prostorih M02, M04, M05,
M06 ter v sproščenemu prostoru O01 ostanejo mavčno kartonske stene ki
se jih finalno obdela s pralno poliuretansko ali epoxi barvo.
Stiki stena - strop, stena - stena, stena . tla morajo biti iz gladkih, tesnih
materialov v obliki zaokrožnice. Stiki stene z vgrajenim materialom morajo
biti iz gladkih, tesnih materialov

2.1.6

Stene naj ne vsebujejo lesa in drugih vlaknastih materialov. Polnilo v
stenah mineralna volna ali aluminijasto satovje.

2.1.7

Čiste stene naj bodo lakirane, brez vodoravnih robov, vertikalni stiki med
ploščami naj bodo kitani s silikonskim kitom primernim za čiste prostore ali
obdelani tako, da ni vidnih fug.

2.1.8

Zasteklitev v predelnih stenah (mavčnih in čistih) naj bo dvojna - stekla v
ravnini s površino stene - brez robov. Stene morajo imeti pri tleh, pri stropu
in v vogalih zaokrožnice z radijem minimalno 50 mm.

2.1.9

Vrata naj bodo gladka, obloga prašno lakirana Alu pločevina, zasteklitev
enaka kot v stenah.
Vsa vrata in podboji naj bodo novi, opremljeni z ustreznim interlock
sistemom in zapirali, ki so ustrezni za čiste prostore.

2.1.10

Na vhodnih vratih iz garderob MA02 in A01 je na vrata potrebno nalepiti
ogledala (3 kos) minimalna višina 150 cm, minimalna širina 50 cm, robovi
poševno brušeni, steklo kaljeno

2.1.11

Stropi naj bodo panelni, obloga Alu, lakirani z lakom iz enakih materialov
kot čiste stene.
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Št.
zahteve

Specifikacija
V prostorih O01, MA04, MA05 je strop nov Armstrong, vgradijo se
obstoječe svetilke
Svetilke, anemostati in odsesovalne rešetke morajo biti izvedeni v nivoju
površine v katero so vgrajeni. To ni zahteva za O01, MA04, MA05

2.1.12

Vse inštalacije morajo biti izvedene podometno. V primeru nadometnih
inštalacij morajo biti le-te iz nerjavečega jekla ali take konstrukcije, da je
čiščenje mogoče.
Priključki inštalacij do porabnikov naj bodo izvedeni z vertikalnimi vodi.

2.1.13

2.1.14

Okna morajo biti vgrajena v linijo sten in se ne smejo odpirati.
Vsi čisti prostori morajo biti označeni po namembnosti s samolepilnimi
etiketami, ki so odporne na čistila.
Posebno opozorilo »ASEPTIČNO DELO - Vstop nezaposlenim
prepovedan« izvajalec nalepi na vhodna vrata v hodnik MA01.

2.2 Specifikacija graditve
Št.
zahteve

Specifikacija

2.2.1

Po rušitvi in odstranitvi vseh obstoječih instalacij (pozicija odstranjenih
priključkov kanalizacije je prikazana na grafiki T02) se izvede blokade
rušenih priključkov.

2.2.2

Izvajalec mora pred izvedbo z diamantnim diskom glede na število
priklopov v posameznem sifonu v estrihih zarezati ustrezne odprtine
(priključki na obstoječo kanalizacijo so prikazani na grafiki T03). Na
obstoječo horizontalno kanalizacijo se priklopi novo kanalizacijo z
ustreznimi fazonskimi kosi, glej risbo T03.

2.2.3

Zidarsko je potrebno urediti vse preboje, jih tesniti z ustreznimi materiali;
npr epoksi premaz s suhim kremenovim peskom (posip) na cev oz
material, ki ustvarja preboj. Preboj se zadela s hitroveznim vodotesnim
kitom, (poliuretan…)

2.2.4

Na mestih izvedbe nove kanalizacije mora biti vlaga v novem estrihu, pred
polaganjem finalnega tlaka, pod 2%. V kolikor pogoj ni dosežen se uporabi
ustrezne aditive, premaze oz se uporabi sušilnike.

2.2.5

Zagotoviti je potrebno, da so omogočene dilatacije cevi, kanalov.

2.2.6

Po izdelavi tlakov se pripravi nosilce za čiste stene skladno z risbo T04,
vzporedno se izvaja izvedba kanalov za prezračevanje in drugih instalacij.

2.2.7

Nato se izvede strop in zmontira luči ter anemostate, preboje za strojne in
elektro instalacije se izvaja po pozicioniranju glavne tehnološke opremo na
mikrolokacijo.
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Št.
zahteve

Specifikacija

2.2.8

Naslednja faza je polaganje zaokrožnic ter polaganje PVC finalnega tlaka.
Barva tlaka je skladno z risbo T07.

2.2.9

Vse klima rešetke se vgradijo v stene ali strop tako da so razlike med nivoji
maksimalno 3-4 mm zagotovljena mora biti kakovost vgradnje (tesnost,
čistljivost).

2.2.10

Pred izvedbo zaključnih montažnih del čistih prostorov je potrebno instalirati
vse vodovodne instalacije, elektro instalacije in domofone.

2.2.11

Vse spoje panel – panel; pohištvo-stena je po zaključku montaže čistih sten
in pohištva potrebno tesniti s silikonskim kitom z a-testom za uporabo v čistih
prostorih.

2.2.12

Planira se da bo v aseptičnem prostoru A02 vgrajen računalnik (monitor in
procesorska enota v eni enoti).
Na mestu, kjer bo pritrjen računalnik na čisto steno, se vgradi ojačitev za
pritrditev računalnika.

2.3 Zahteve za pohištvo
Št.
zahteve
2.3.1

Specifikacija
Pohištvo mora biti izvedeno tako, da ima enostavne linije, ergonomsko
prilagojene sedečemu ali stoječemu delu
Dimenzije in izgled opreme se določi na podlagi risb dobavitelja ob
predhodni odobritvi uporabnika na podlagi risb:

2.3.2

2.3.3

1.
2.
3.
4.
5.

P01 Prostor A01.pdf
P03 Prostor A05.pdf
P04 Prostor A06.pdf
P05 Prostor M06.pdf
P06 Prostor MA02.pdf

V klasificiranih in kontroliranih prostorih (GMP klase B,C,D,CNC) morajo biti
police pohištva fiksne in vsi stiki tesnjeni s silikonskim kitom, ki je ustrezen
za uporabo v čistih prostorih
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Št.
zahteve

Specifikacija
Osnovne zahteve za izvedbo polic, miz, pultov so:



2.3.4




Delovne plošče pultov, miz izdelane iz MAX COMPACT plošče deb. 20
mm, vsi vidni robovi visoko polirani.
Plošče se med seboj mozničijo in lepijo z lepilom visoko odpornim na
kemikalije.
Podnožje delovnih pultov je kovinsko, nosilnost 80kg/tm, podnožje
barvano RAL 9006 (barva odporna na kemikalije).
Vsi stiki delovnih plošč in ostalih elementov se tesnijo s kitom v barvi
delovne plošče - odporno na kemikalije.

Robovi obdelani z ABS robnim nalimkom deb. 2,00 mm (odpornim na
kemikalije) v barvi po izboru RAL investitorja.
Dodatna oprema na pohištvu:



2.3.5





oprema s predali, krilnimi ali drsnimi vrati nima ključavnic,
mobilni kosi pohištva morajo imeti na prednji oz. dostopni strani dvoje
koles z zavoro
predali morajo zagotavljati dobro tekoče odpiranje
krila omar morajo biti opremljena z magneti
police morajo biti nastavljive po višini, razen v klasificiranih prostorih

barva pohištva bo dogovorjena glede na zahteve uporabnika in možnosti
dobave
Montaža opreme:
2.3.6

Montaža se izvaja sukcesivno glede na izgotovljenost prostorov objekta in
opreme, za koordinacijo je zadolženo vodstvo Lekarne SBNM in nadzorni
organ investitorja.
Kvalificiranje pohištvene opreme:



2.3.7


Pred-prevzem pohištvene opreme opravi osebje SBNM v delavnici
investitorja
Predprevzemni pozitivni pregled pogojuje montažo na objektu,
organizacijo montaže izvrši glede na potrjeni terminski plan investitorja
odgovorna oseba izvajalca.
Kvalifikacija je zaključena, ko izvajalec ob prisotnosti odgovorne osebe
SBNM izvede IQ – pregled montaže opreme na objektu na podlagi v
naprej potrjenih protokolov IQ.

Končno poročilo IQ pripravi dobavitelj pohištvene opreme in montažer le-te.
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Št.
zahteve

Specifikacija
Druge opombe:

2.3.8




stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
mere je potrebno preveriti na objektu

vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste (SIST EN 14915:2007;
SIST EN 14915:2007/AC:2007)

2.4 Zahteve za opremo izdelano iz nerjaveče pločevine in profilov
Št.
zahteve

Specifikacija
Skladnost izdelkov:

2.4.1

Skladnost izdelka z ustreznimi evropskimi direktivami glede nerjaveče
laboratorijske opreme mora zagotoviti izdelovalec opreme.
Dokumentacija in rezervni deli:
Predana mora biti vsa tehnična dokumentacija opreme, ki naj vsebuje:


2.4.2





osnovne podatke o opremi (delavniške risbe, za standardno opremo
tehnično dokumentacijo proizvajalca)
certifikate o vgrajenih materialih
seznam rezervnih delov
garancijske liste opreme

Enostavne linije, lahko čistljive, robovi razigleni


2.4.3




2.4.4

Uporabljena hladno valjana pločevina, profili AISI 304 s površino 2B
(IIIc) po EN 10088-2. Hrapavost uporabljene pločevine (pred pričetkom
izdelave) 0,1um<Ra<0,5um. Uporablja se zaščitna folija med obdelavo
Vari morajo biti neprekinjeni, točkasto varjenje ni dovoljeno. Vari so
jedkani s pasto Antox 71 E Plus. Celotna površina mora biti očiščena,
Po jedkanju je celotna površina razmaščena s Cleaner Universal A.

Dimenzije in izgled opreme se določi na podlagi risb dobavitelja ob
predhodni odobritvi uporabnika, na podlagi dokumentacije za razpis za
nerjaveče pohištvo. Risbe:



P02 Prostor A02.pdf
P04 Prostor A06.pdf

Osnovne zahteve za izvedbo polic, miz, pultov so:
2.4.5



plošče miz oziroma polic ter pultov naj bodo enostavne za čiščenje,
higiensko neoporečne, Dimenzije se prilagodijo glede na funkcionalnost
(razpon med podporami in teža opreme na pultu, mizi oziroma polici
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Št.
zahteve

Specifikacija


kolesa za vse prevozne omarice, vozičke 2 x z zavoro s prednje strani, 2 x
brez zavore

Montaža opreme:
2.4.6

Montaža se izvaja sukcesivno glede na izgotovljenost prostorov objekta in
opreme, za koordinacijo je zadolženo vodstvo Lekarne SBNM in nadzorni
organ investitorja.
Kvalificiranje nerjaveče (RF) opreme:




2.4.7





Predpregled pri proizvajalcu opreme izvede osebje SBNM ali njihov
pooblaščeni predstavnik ob prvih izdelanih kosih opreme (prototipna
izdelava)
Dokončni predprevzem izvede osebje SBNM ali njihov pooblaščeni
predstavnik pred montažo opreme na objektu. Predprevzem se zapisniško
dokumentirano kot sestavni del pregleda montaže opreme ob kvalifikaciji
opreme na obratu (IQ)
Pozitivni predprevzem je pogoj za montažo v SBNM
Kvalifikacija je zaključena, ko izvajalec ob prisotnosti odgovorne osebe
SBNM izvede IQ – pregled montaže opreme na objektu na podlagi v
naprej potrjenih protokolov IQ.
Končno poročilo IQ pripravi dobavitelj RF opreme in montažer le-te.

Druge opombe:
2.4.8




pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz dokumentacije za razpis in PZI
projekta
mere je potrebno preveriti na objektu
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2.5 Zahteve za predelavo aseptične komore
Št.
zahteve

2.5.1

Specifikacija

Obstoječo komoro LFV 15 tov. št.1255/5 je potrebno obnoviti ali jo
zamenjati z novo, z enakimi performancami z dodatki (zahteve 2.5.2)
Dodatki so:

2.5.2

2.5.3

1. Komora se opremi z LED svetilkami, svetilnost na delovni površini
900-1000 lux
2. Omogočeno mora biti precizno tehtanje v komori 600g +/-5%
3. Na zadnji steni se vgradi kaljeno steklo 60x40 cm. Steklo mora biti
vgrajeno tako, da je absolutno poravnano z zunanjo steno in da je
možno enostavno čiščenje
4. Kakovost čiščenja se potrdi z mikrobiološkim testiranjem

Po zaključeni predelavi in montaži komore izvajalec organizira revalidacijo
skladno s standardi in direktivami za to področje
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2.6 Zahteve za hladilnik (A06 02)
Št.
zahteve

2.6.1

2.6.2

2.6.3
2.6.4

Specifikacija

Se instalira v prostoru A06, skladno z risbo T4 in mora biti skladen z DIN
58345.
Tehnične zahteve
 neto volumen najmanj 120 l, bruto volumen 140l
 zunanje dovoljene največje-maximalne mere, širina x globina x
višina: 60cm*62cm*100cm?
 najmanj 3 police, nastavljive po višini, obremenitev vsaj 24 kg na
polico ali ustrezni predali ali kombinacija predali-police, če je
izkazana ustrezna tehnologija shranjevanja zdravil, enakovredna
policam (ustreznost tehnologije se izkazuje z referenco)
 dobro izolativna steklena vrata s ključavnico in ključem, z možnostjo
zamenjave smeri odpiranja (levo in desno), s samodejnim
zapiranjem in magnetnim tesnilom ter avtomatsko funkcijo za izklop
ventilatorjev v notranjosti omare ob odprtih vratih,
 notranjost hladilnika mora biti osvetljena
 digitalni prikaz temperature na zaslonu in memoriranje mejnih
vrednosti temperature, vidni in slišni alarm ob neustreznih pogojih
 alarmiranje ob odprtih vratih in druge opcije alarmiranja
 breznapetostni izhod za alarmiranje
 recirkulacija hladnega zraka
 avtomatsko odmrzovanje (odtaljevanje) in izhlapevanje
 zaščita pred zmrzovanjem
 kvalifikacija hladilnika in temperaturno ovrednotenje-»mapping« v
najmanj 9 točkah (IQ/OQ in mapping na prazno, PQ-mapping na
polno), »mapping« se izvaja najmanj 24 ur, merilci morajo biti
kalibrirani v akreditiranem laboratoriju
 nastavljive noge.
Zahteva se priklop dodatnega senzorja za merjenje temperature ter
povezava na AMS (glej poglavje D teh zahtev - Zahteve za elektro
instalacije in opremo, sistem nadzora in javljanje alarmnih stanj)
Kvalifikacija se izvede skladno z GMP, poglavje A in D teh zahtev
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3 Popis opreme
3.1 Seznam nove tehnološke in pohištvene oprema
ŠIFRA
A01 01
A01 02
A01 03
A01 04
A01 05
A02 01
A02 02
A02 03

VRSTA
Regal
Klop
Regal
Dezinfekcija rok
Ogledalo
Stol
Miza
Polica

DIMENZIJE
133 (d) x 40 (š) x 2.80(v)
132 (d) x 45 (š) x 45 (v)
40 (d) x 45 (š) x 45 (v)
/
60 (š) x 1.40 (v)
/
120 (d) x 70 (š) x 90 (v)
80 (d) x 38 (š) x 90 (v)

A05 01

Regal

160 (d) x 40 (š) x 75 (v)

A05 02

Miza

120 (d) x 70 (š) x 75 (v)

A05 05
A05 08

Stol
PC, tiskalnik

/
/

A06 01

Regal

160 (d) x 40 (š) x 75 (v)

A06 02

Hladilnik 200 l; 0‐
8°C

600 (d) x 600 (š) x 200 (v)

A06 02

Regal

115 (d) x 40 (š) x 75 (v)

A06 04

Napa

80 (d) x 60 (š) x 200(v)

M06 07

Omara

40 (d) x 95 (š) x 2.80 (v)

MA02 01 Omara

40 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 02 Klop

157 (d) x 45 (š) x 45 (v)

MA02 03 Klop

120 (d) x 45 (š) x 45 (v)

MA02 04 Regal

145 (d) x 41 (š) x 2.80 (v)

MA02 05 Regal

76 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 06 Regal

45 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 07 Omara

40 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 08 Omara

40 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 09 Omara

40 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

SBNM B zahteve za tehnologijo

MATERIAL
nerjavno jeklo AISI 316
nerjavno jeklo AISI 317
nerjavno jeklo AISI 318
/
/
/
nerjavno jeklo AISI 318
nerjavno jeklo AISI 319
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
/
/
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki

OPOMBA
N
N
N
N
N
N
N
N

/

N

18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
/
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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ŠIFRA

VRSTA

DIMENZIJE

MA02 10 Omara

39 (d) x 46 (š) x 2.80 (v)

MA02 11 Sanitarna oprema
MA02 12 Sanitarna oprema
MA02 13 Ogledalo

/
/
60 (š) x 1.40 (v)

MATERIAL
18mm iveral z 2 mm ABS
nalimki
/
/
/

OPOMBA
N
N
N
N

3.2 Seznam obstoječe tehnološke in pohištvene opreme
OBSTOJEČA
NOVA
ŠIFRA
ŠIFRA
ŠIFRA
PROSTORA PROSTORA
K.1.4.3
M05
LABSM
K.1.4.3
M05
LABPM01
K.1.4.3
K.1.4.3
K.1.4.3
K.1.4.3
K.1.4.6

M05
K.1.4.3
K.1.4.3
K.1.4.3
M05

K.1.4.6
K.1.4.6
K.1.4.6
K.1.4.6
K.1.4.6

M05
M05
M05
M05
M05

K.1.4.7
K.1.4.7
K.1.5.3

M05
M05
A02

VRSTA

miza za sedeče delo
viseče omarice
pult s fiksnimi podpultnimi
LABPM01
omaricami
LABOM90
laboratorijske omare
LABOM60
laboratorijske omare
/
viseče omarice
SPLS14
pomivalni stroj
pomivalni lijak s fiksnimi
LABPN18K2P podpuptnimi omaricami
LABPN02
viseče omarice
LABPN02
viseče omarice
LABPN02
viseče omarice
S015
sušilnik z nerjavnim podstavkom
pomivalni lijak z nosilno
LABPN12K1S podkonstrukcijo
DM50
naprava za proizvodnjo demi vode
LAF02
LAF komora

DIMENZIJE
1x 210 (d) x 75 (š) x 75 (v)
4x 90 (d) x 35 (š) x 50 (v)
2x 90 (d) x 75 (š) x 90 (v)
1x 90 (d) x 52 (š) x 200 (v)
1x 60 (d) x 52 (š) x 200 (v)
1x 120 (d) x 35 (š) x 50 (v)
60 (d) x 80 (š) x 300 (v)
330 (d) x 60 (š) x 90 (v)
60 (d) x 34 (š) x 50 (v)
120 (d) x 34 (š) x 40 (v)
90 (d) x 60 (š) x 50 (v)
85 (d) x 75 (š) x 80+80 (v)
200 (d) x 60 (š) x 75 (v)
NA
170 (d) x 90 (š) x 200 (v)

* Seznam obstoječe opreme je podal uporabnik SB Novo mesto, nanj se navezujejo
numerične oznake v seznamu.
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4 Kazalo načrtov
4.1 Kazalo načrtov tehnologije
Številka

Vsebina

T01

Obstoječe stanje s prikazom posega

T02

Risba rušitve

T03

Risba graditve

T04

Risba dispozicije tehnološke in pohištvene opreme

T05

Risba GMP klasifikacij prostorov in zahtev za AMS

T06

Risba osvetlitve

T07

Risba barv finalnih tlakov

T08

Risba podajne komore

4.2 Kazalo shem pohištvene opreme
Številka

Vsebina

P01

Prostor A01

P02

Prostor A02

P03

Prostor A05

P04

Prostor A06

P05

Prostor M06

P06

Prostor MA02
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PODROČJE POSEGA Ureditev prostorov za aseptiko

NOVA ASEPTIKA
OBSTOJEČA PRIPRAVA

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

STROJNICA
PRALNICA, SUŠILNICA

PISARNE, SKLADIŠČE

33

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LEGENDA:
BARVE
OPEMA / STENE OBSTOJEČE - OSTANE NA POZICIJI
OPREMA OBSTOJEČA - POZICIJA SE PRILAGODI
OPREMA / STENE OBSTOJEČE - ODSTRANI
KANALIZACIJA ODTOK - PLOMBIRA
ZAŠČITNA KONSTRUKCIJA
STROP SE RUŠI

34

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LEGENDA:
BARVE
STENE PANELNE
STENE PANELNE DEMONTAŽNE
STROPOVI PANELNI
STENE // STROPI MAVČNO KARTONSKI ARMSTRONG
TRANSPARENTNE POVRŠINE - OKNA
KANALIZACIJA NOVI PRIKLOPI

35

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

⁰

LEGENDA:
BARVE
OPEMA OBSTOJEČA

OPREMA OBSTOJEČA - SPREMENJENA POZICIJA

OPREMA NOVA

36

S1

T, GSM

K8

K9

K8

LEGENDA:
BARVE

Annex 1 EC GMP - KLASIFIKACIJA PROSTOROV
KLASA ČISTOSTI A

T;Rh;Δp
K7

K1
K2

KLASA ČISTOSTI B
KLASA ČISTOSTI C

K7

KLASA ČISTOSTI D
K9

K2

1 4

4-CNC (Control Not Classified)

9
5

5-NC (Not Classified)
UDF (UniDirectional airFlow)

4
K3

K3

OZNAKE:

4

10

K6

5

K6

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

10
11

K5

11

Δp

DIFERENČNI TLAK

T

IDENTIFIKACIJA IN ALARMIRANJE TEMPERATURE

Rh

RELATIVNI TLAK

GSM

SINGAL NA MOBILNI TELEFON
ZVOČNI SIGNAL

x

INTERLOCK

xM

MEHANSKI INTERLOCK

Kx

ELEKTRO KLJUČAVNICA
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LEGENDA:
ŠRAFURA:
200-300 lux
400-500 lux

900-1.000 lux

okna
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LEGENDA:

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

BARVE LINIJ

BARVA IN RAL
OBSTOJEČI MESTOMA POPRAVLJEN TLAK
SIVA RAL 7035
RUMENA RAL 1016
ZELENA RAL 6037
SVETLO MODRA RAL 5012
MODRA RAL 5002

39

PREDAJNA KOMORA

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

Oznaka prostora:
Dimenzije BxHxL:

Opombe:
A03, A04, M02m M03, MA03 - vrata na elektro ključavnico z blokado
odpiranja (''interlock'')
890x1.400x460 mm

Tloris

40
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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1 Prezračevanje in klimatizacija
1.1 Izhodišča za načrtovanje in izvedbo
V področju obravnave rekonstrukcije bolnišnične lekarne SB Novo mesto se vsa
obstoječa strojna oprema in pripadajoči obstoječi klima kanali in cevne instalacije
odstranijo, skladno z zahtevami faznosti izvedbe.
Klima sistem in cevne instalacije na mejah prostorov rekonstrukcije se ustrezno
preuredijo za funkcionalno in varno delovanje.
Pri načrtovanju novih strojnih in cevnih instalacij za potrebe rekonstruiranih prostorov
bolnišnične lekarne mora izvajalec upoštevati:








Tehnološko-gradbene zahteve za rušitve, vgraditve ter prilagoditve opreme.
Strojno-tehnološke zahteve za klimatizacijo, prezračevanje, cevne instalacije in
prečiščeno vodo.
Strojno-tehnološke zahteve za klima sistem in cevne instalacije in opremo, sistem
nadzora in javljanje alarmnih stanj.
Predpise in tehnične smernice, ki so v veljavi v Republiki Slovenji, za tovrstne
objekte.
Zahteve tehnične smernice za požarno varnost v stavbah TSG-1-001:2010.
Zahteve pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne klima sistem in cevne instalacije v
stavbah.
Zahteve tehnične smernice za zdravstvene objekte TSG-12640-001:2008.

1.2 Dokumentacija za izvedbo in primopredajo
Za izvedbo vseh potrebnih sistemov za potrebe rekonstruiranih prostorov bolnišnične
lekarne izvajalec izdela načrte PZI (projekt za izvedbo), za katere, skladno z zahtevami
GMP, izvede skupaj s službo investitorja za upravljanje kakovosti kvalifikacijo
načrtovanja DQ (documentation qualification).
Način oz. sistem poimenovanje strojne opreme in elementov ter sistem drugega
označevanja inštalacij izvajalec definira skupaj z investitorjem v fazi načrtovanja PZI.
Osnova so priložene risbe P&ID, ki so sestavni del dokumentacije za razpis.
Za nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA) za vodenje, krmiljenje ter regulacijo
strojne opreme sistemov klimatizacije, prezračevanja, energetike ter sistema
alarmiranja kritičnih GMP parametrov izvajalec izdela detajlne PZI specifikacije FDS,
ki se jih pred detajlnim načrtovanjem elektro instalacij in izdelavo SW fizično izvedbo,
skupaj s službo investitorja za upravljanje kakovosti potrdi v sklopu kvalifikacije
načrtovanja DQ (documentation qualification).
Po uspešno zaključenih instalacijskih delih strojnih in cevnih instalacij ter opreme
izvajalec izvede kvalifikacije delovanja sistemov (IQ – kvalifikacija montaže, OQ –
kvalifikacija obratovanja) ter vse predpisane meritve in preglede skladno z zahtevami
predpisov in tehničnih smernic, ki so v veljavi v Republiki Slovenji, za tovrstne objekte.
Poleg pridobitve vse predpisane dokumentacije za vso vgrajeno strojno opremo (izjave
o skladnosti, atesti, garancijski listi, navodila proizvajalcev in dobaviteljev itd), izvajalec
izdela tudi PID načrte vseh sistemov strojnih in cevnih instalacij ter tehnično
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dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje sistema POV (projekt za obratovanje in
vzdrževanje). Vsa navedena PID dokumentacija se preda investitorju tudi v elektronski
obliki.

1.3 Izhodiščni podatki in zahteve
Obstoječi klimatehnični sistem za prezračevanje in klimatizacijo aseptičnih prostorov,
ki so predvideni za rekonstrukcijo je nameščen v strojnici v neposredni bližini.
Klimatska naprava »Sistem N4 – aseptični del lekarne« se odstrani v celoti in na to
mesto se namesti novi klimatski sistem z oznako KN N4. Klimatski sistem KN N4 je
cirkulacijski sistem, ki predpripravljen zrak dobiva iz sistema »Klimatska naprava N3«
in tudi odvod odpadnega zraka se vodi na ta klimatski sistem.
Novi klimatski sistem KN N4 ima funkcijo dogreti ali pohladiti rekonstruirane prostore,
vzdrževati predpisane tlačne razmere med prostori ter ustrezne izmenjave zraka glede
na klasifikacijo čistosti.
Zasnova kanalske mreže novega klimatskega sistema se naj predvidi tako, da bo
omogočen nadaljnji razvoj priprave zdravil v bolnišnični lekarni.
Projekt, ki je predmet tega razpisa, mora zagotoviti, da se brez večjih posegov
izloči Aseptični del lekarne s pomožnimi prostori od Magistralnega dela
lekarne.
Ločitev kanalske trase naj se predvidi že v strojnici – enočrtno je to nakazano v
P&ID shemi HVAC sistema.
Planirana končna razporeditev področij lekarne je shematsko prikazana na spodnji
skici:
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Demontirani elementi in oprema naj se pred odvozom na deponijo predložijo na
vpogled vzdrževalcem, da se presodi uporabnost demontirane opreme na bodočih
projektih.

1.4 Strojno tehnološki opis delovanja klimatskega sistema
Klimatski sistem je sestavljen iz naslednjih enot:



Dovodnega klimata KN N4/1 za dovod zraka v področje rekonstruiranih prostorv
lekarne,
cirkulacijskega klimata KN N4/2 za odvod prostorskega zraka iz novega dela lekarne
ter vračanje zraka v dovodni klimat.

Predpripravljen zrak se dobiva iz obstoječega sistema N3 in tudi odvod odpadnega
zraka se vodi v obstoječi sitem N3.

1.4.1 Dovodni klimat KN N4/1
Postavitev klimatske enote je predvidena na mesto obstoječega sistema N4 v strojnici.
Sestava enote je sledeča:









Mešalna enota s priklopom na cirkulacijski klimat,
enota z vodnim hladilnikom,
eliminator kapljic
enota z vodnim grelnikom,
prazna enota,
ventilatorska enota,
zvočno dušilna enota in
enota z vrečastim filtrom F9.

1.4.2 Cirkulacijski klimat KN N4/2:
Postavitev klimatske enote je predvidena na klimatsko enoto N4/1.
Sestava enote je sledeča:





enota z vrečastim filtrom F9,
enota z absolutnim filtrom H13 z nastavki za merjenje integritete,
ventilatorska enota in
prazna enota.

Zahteve za klimatske enote
Klimatske enote morajo biti higienik izvedbe po DIN1946-4, VDI6022 in
SIST EN 3053 in sicer:
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a. Notranjost - nerjavno dno klimata, stene so lahko prašno barvane ali pa iz pocinkane
pločevine;
b. Zunanjost - prašno barvan ali pa iz pocinkane pločevine;
c. Konstrukcija mora biti v požarnem razredu A1 po DIN 4102;
d. Faktor dušenja zvoka po DIN 52201;
e. Klimat s funkcijo gretja, hlajenja, mora biti opremljen z lovilno kadjo, da onemogoča
poplave okolice v primeru nekontroliranega izpusta vode;
f. Razvlaževalna enota mora biti opremljena s kadjo iz nerjaveče pločevine v klimatu za
stekanje in odvajanje kondenzata ter ustreznim sifonom;
g. Servisno stikalo na klimatu z možnostjo zaklepanja v izklopljenem položaju;
h. Ventilator z e.m. prilagojen za napajanje preko frekvenčnega krmilnika;
i. Ventilatorji morajo biti balansirani v razredu Q 2,5 po VDI 2060;
j. Ustrezna tesnost klimata max. nadtlak/podtlak 2000Pa, vrata opremiti z gumijastimi
tesnili in specialnimi zapirali;
k. Tesnjenje spojev z brezkislinskim silikonskim kitom za uporabo v prehrambeni
industriji;
l. Dostopni vsi registri, ventilatorske komore in filtrske komore s strani posluževanja;
m. Ustrezna pritrditev in tesnost na ležiščih filtrov;
n. Rezerve ventilatorja 15% pri max. zamazanosti filtrov;
o. Klimati morajo biti postavljeni na lastno podkonstrukcijo z ustrezno protivibracijsko
zaščito;
p. Predlagani fabrikati klimatov so: Euroclima, Seven-Air ali enakovredni;
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Zagon klimatskega sistema
Pri signalu za zagon klimatskega sistema se mora najprej na dovodni strani v klimatu
KN N4/1 odpreti motorna žaluzija DV 01.060 na 35% in tudi na klimatu KN N4/2 DV
02.060 na 35%, šele nato se lahko zaženejo ventilatorji klimatskih naprav tega sistema.
Regulacija temperature, vlage
Klimat KN N4/1 je dovodni klimat, katerega funkcija je, da zrak ustrezno filtrira in
zagotovi ustrezno temperaturo. Regulacija izhodne temperature je izvedena z
regulacijskim ventilom za grelnik VY 01.051 in regulacijskim ventilom VY 01.050 za
hladilnik, ki sta povezana s kombiniranim tipalom temperature na izstopu iz klimata procesni zrak TIC 01.00 ter MIC 01.027. Na vstopu za predpripravljen zrak iz sistema
N4 je tipalo temperature TIC 01.001.
Ustrezno vlago zagotavlja klimatski sistem N4.
Kritični prostori v celotnem sistemu je prostor št. A02 aseptični delo, ki ima v prostoru
vgrajeno kombinirano tipalo temperature in vlage TICA A02.001/MIA A02.026. Vlaga
in temperatura celotnega sistema naj se regulirata glede na parametre odvodnega
zraka iz tega prostora.
Dovodni in cirkulacijski klimatski sistem KN N4/1 in KN N4/2 zagotavljata ustrezno
število izmenjav v novih prostorih lekarne, klimat KN N4/2 preko HEPA filtra ustrezno
filtrira povratni zrak.
Regulacija tlakov oz. smeri zraka med prostori
Vsi ventilatorji v klimatskih napravah so prostotekoči in so opremljeni s frekvenčnim
pretvornikom vrtljajev, ki so preko diferenčnega tipala (PIC) regulirani, s tem se
zagotavlja kontrolirani tlak v kanalskem sistemu. Regulacija dovodov in odvodov zraka
na posameznih kanalskih vejah je izvedena z mehanskimi volumskimi regulatorji, ki so
namenjeni za vzdrževanje konstantnega volumskega pretoka zraka in tlaka po
prostorih.
Regulacija tlaka v prostorih št.: M01, A01 in A02 je avtomatska tako, da je na odvodu
vgrajena dušilna loputa DY z elektromotornim pogonom (zvezni pogon 0…100%) s
tipalom diferenčnega tlaka PIC ali PICA, ki vzdržuje konstanten tlak z referenčnim
prostorom hodnik. Dovod zraka v prostor je konstanten, prilagaja se samo odvod.
Prostor M01 ima predvideni dve v naprej nastavljeni dovodni količini glede na delovane
digestorija. V ta namen se vgradi dvopoložajni reguilator pretoka.
Referenčni prostor za diferenco vseh tlakov je hodnik.
Za meritev stopnje zamazanosti filtrov v klimatih so vgrajeni presostati, ki na CNS
signalizirajo zamazanost posameznega filtra.
Za meritev stopnje zamazanosti absolutnih stropnih filtrov je na dovodnem sistemu
stropnih filtrov prostora A02 vgrajeno referenčno tipalo tlaka PIA A02.010, ki na CNS
signalizira zamazanost filtra.
Vsa tlačna (Pixx) tipala naj se namesti na skupno zbirno mesto v strojnico.
Reducirani režim delovanja
Vsi UDF-ji imajo tri položaje delovanja in sicer 0 – mirovanje, 1- reducirani režim in 2delovni režim. UDF-i so krmiljeni preko SCAD-a sistema.
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UDF enota
Namen UDF-a je zaščititi odprti proces dela, zagotoviti ustrerzno lokalno klaso čistosti
ter zaščititi vnos oz. iznos materiala iz klasificiranih prostorov.
Tehnična specifikacija naj bodo sledeča:
a. Zajem zraka iz prostora;
b. Nadzorovan konstanten pretok zraka omogoča konstantno hitrost usmerjenega
zračnega toka ne glede na zamašenost filtrov;
c. Filtri:
o Vgrajeni naj bodo H14 HEPA filtri;
o Pripravljeni priključki za test integritete;
o Enostavna menjava;
o Nadzorovan padec tlaka;
d. PE distribucijska mrežica zagotavlja usmerjen tok zraka po celotni površini UDF
enote;
e. PVC lamelne zavese (ali varnostne šipe) zagotavljajo ohranjanje usmerjenega
toka zraka od distribucijske mrežice do kritične površine;
Sistem naj ima možnost povezave signalov za režim delovanja, status filtrov,
alarmi…na nadzorni sistem.
Distribucijski elementi
Klasificirani oz. čisti prostori:
Dovodni distribucijski elementi anemostati so opremljeni z absolutnimi filtri z gelskim
tesnilom horizontalno vgrajeni in gumi tesnilom tisti, ki so vgrajeni pod kotom ter
nastavki za merjenje tlačne razlike na filtru oz. za merjenje integritete filtra. Maske
difuzorjev naj bodo iz nerjaveče pločevine z usmerjevalnimi nastavki. Odvod zraka iz
čistih prostorov naj bo izveden preko odvodnih rešetk in volumskih regulatorjev
konstantnega pretoka. Material rešetk je nerjaveče jeklo, odporno na čistilna sredstva.
Neklasificirani prostori:
Dovod zraka v neklasificirane prostore naj se izvede s standardnimi anemostati z
visoko stopnjo indukcije, ki so opremljeni z usmerjevalnimi lamelami.
Odvod zraka je izveden preko odvodnih rešetk in volumskih regulatorjev konstantnega
pretoka. Material rešetk je nerjaveče jeklo ali barvana pločevina.
Prostorski prikaz in alarmiranje:
V prostoru aseptično delo št. A02 se vgradi stenski tablo s prikazom trenutne vrednosti
diference prostorskega tlaka, temperature in relativne vlage ter se vgradi zvočna in
svetlobna signalizacija za alarmiranje uporabnika in tipka za izklop zvočne
signalizacije.
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V kolikor kateri od parametrov izpade iz tolerančnega območja in se po vnaprej
določenem času ne vzpostavi v predpisane parametre se sproži alarm.
Kanalska trasa za prezračevanje prostorov
Celotna nova kanalska trasa naj bo izvedena v medstropovju, splošne zahteve so:








Zračni kanali morajo biti izdelani po DIN 24190 ustrezne debeline za tlačni razred
1000Pa in trdnostnega razreda F25;
Fazonski kosi izdelani po DIN 24191 ter usmerjevalnimi lopaticami;
Tesnostni razred kanalske trase II za dovodno kanalsko in odvodno kanalsko traso
po DIN-24194.
Kanalski dušilnik zvoka, faktor dušenja zvoka po DIN 52201;
Obešanje mora biti izvedeno s tipskimi elementi (Sikla, Mupro, Hilti…) zaščitenimi
proti koroziji (vroče cinkano ali nerjavni materiali);
Med transportom mora biti notranjost kanalov zaščitena s PVC folijo, ki se jo odstrani
pred montažo;
Po končani montaži vseh kanalov je potrebno sistem pregledati, izvesti preizkus
tesnosti in odpraviti eventualne napake ter nastaviti pretoke skozi distribucijske
elemente.

Tehnična specifikacija dovodnih, cirkulacijskih in odvodnih kanalov:


Izdelava
o
o







Pravokotni - pittsburgh spoj
prirobnično spajanje + tesnjenje z brezkislinskim silikonskim kitom za uporabo
v prehrambeni industriji
o okrogli - spiro spajanje s faz.elementi + samolepilni trak
Material kanala - pocinkana pločevina
Dovoljeno puščanje po DIN 24194 pri nadltaku 400Pa
o II - 1.32*10-3 m3/s* m2
o III - 0.44*10-3 m3/s* m2

Razdalja med obešali pravokotni 2,5 m, okrogli 3,0 m;
Toplotna izolacija za notranjo izvedbo ekspandirana parozaporna guma:
o
o




parozapornost μ>5400
temperaturno področje:
o
o



max. temperatura 85°C;
min. temperatura -30°C;

lastnosti materiala:
o
o



dovodni kanali in cirkulacijski: 13 mm;
odvodni kanali: ni potrebe;

odporen proti olju, masti, vodi;
temperaturna prevodnost 0,0384 W/mK (pri 0°C);

požarna varnost - samougasljiv razred B1 po DIN 4102:
o
o

ne omogoča širjenje plamena;
se ne razgrajuje;
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Vse fleksibilne povezave med zračnimi kanali in distribucijskimi elementi naj bodo
minimizirane in naj ne bodo daljše od 0.7m.
Delovanje v primeru požara:
V primeru požara se preko signala iz požarne centrale ustavi delovanje celotnega
klimatskega sistema, zaprejo se požarne lopute na dovodnih kanalih v klimate –
uskladiti s požarnimi smernicami oziroma revidirano študijo požarne varnosti.
Zahteve za Merilno regulacijsko oprema MRO
MRO oprema naj ima naslednje karakteristike in se zaradi poenotenja sistemov
predlaga naslednje proizvajalce:
Meritve temperature;
o
o
o
o

Pt 100, ustrezno merilno območje
električni izhodni signal 4 - 20 mA
natančnost meritve min +/- 0,3 %
merilno območje:
 prostorska tipala in na obtočnih klimatskih enotah -> 0 do +50°C

Predlagani fabrikati: Vaisala, Elektronika pahor, Kimo, Jumo;


Meritve vlage;
o
o
o

električni izhodni signal 4 - 20 mA
natančnost meritve min +/- 2 %
Merilno območje:
 prostorska kombinirana tipala temperature in vlage na obtočnih klimatskih
enotah -> 0 do 100 %Rh in od 0 do +50°C
 prostorska kombinirana tipala temperature in vlage na dovodni klimatski
enoti za zajem zunajnega zraka -> -20 do +80°C, -50 do +50 °C

Predlagani fabrikati: Vaisala, Kimo;


Meritve tlaka (p, +/-p);
o
o
o
o

električni izhodni signal 4 - 20 mA
natančnost meritve min +/- 1Pa
avtomatska nastavitev ničle
merilno območje:
 presostat od -500Pa do +1000Pa
 tipala v klimatehničnem sistemu od 0Pa do +1000Pa
 prostorska tipala od -100Pa do +100Pa

Predlagani fabrikati: Kimo, S+S Regeltechnic, Honeywell;



Pogoni žaluzij, loput, ventilov;
o Pogoni On/Off, napajanje 24 V AC
Zvezni pogoni:
o napajanje 24 V AC
o krmiljenje 2 - 10 V ali 0 - 10 V
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Zvezni pogoni morajo imeti možnost nastavitve začetnega položaja (normalno
odprt ali zaprt)

Predlagani fabrikati: Samson, Danfoss, Belimo, Spirax sarco;


Obtočne črpalke – vgrajen morajo imeti modul za povezavo na CNS
o napajanje 230 v AC

Predlagani fabrikati: Grundfos, Wilo;
Za fabrikate MRO opreme je potrebno pred dobavo potrebno dobiti odobritev
investitorja - DQ.
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1.5 Delovanje avtomatske regulacije z nadzorom SCADA sistem
Celoten sistem klime je voden preko sistema PLC. Vsi parametri in funkcije izvajalnih
organov se krmilijo preko PLC. Na ta način je uporabniku preko mrežne komunikacije
omogočeno na grafičnih operacijskih panelih in na delovnih postajah SCADA-e:








spremljanje digitalnih kontrolnih točk,
spremljanje in upravljanje digitalnih krmilnih točk,
spremljanje stanj analognih kontrolnih točk,
spremljanje in upravljanje analognih krmilnih veličin,
zgodovina izbranih stanj,
alarmiranje izbranih stanj,
nastavljanje regulacijskih in krmilnih veličin.

Sistem nadzora in krmiljenja je zasnovan iz naslednjih elementov:






Senzorji in aktuatorji – periferni elementi, ki omogočajo povezavo nadzornega
sistema s fizičnimi parametri procesa
PLC krmilnik, ki omogoča zajem fizičnih meritev, izvaja regulacijo in vodenje procesa
po vnaprej nastavljenih parametrih, omogoča povezavo z nadzornim nivojem,
spreminjanje parametrov delovanja med samim delovanjem in je kot zaključena
celota sposoben krmiliti celoten proces brez povezave z nadzornim nivojem.
Nadzorni nivo omogoča prikaz, zgodovine, alarmiranje in protokoliranje za
nadzorovanje sistemov.
Sistem nadzora obratuje 24 ur dnevno, vse dni v letu.
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2 Strojno tehnološke zahteve za cevne instalacije in opremo
2.1 Ogrevna voda 70/50°C
Ogrevna voda 70/50°C se uporablja za toplotno napajanje dogrelnika prezračevalne
naprave KN N4/1. Priklop ogrevne vode se izvede na obstoječi cevni razvod
odstranjenega sistema »Sistem N4 – aseptični del lekarne«.

2.2 Hladilna voda 7/12°C
Hladilna voda 7/12°C se porablja za pohlajevanje zraka v klimatski enoti KN N4/1.
Priklop hladne vode se izvede na obstoječi cevni razvod odstranjenega sistema
»Sistem N4 – aseptični del lekarne«.
Zahteve za cevne inštalacije od točke 2.1 do 2.2:










Vse cevne instalacije morajo biti očiščene rje in dvakrat premazane s temeljnim
temperaturno odpornim antikorozijskim premazom.
Armatura cevovodov vode velikosti do vključno DN50 izvesti iz jeklenih šivnih cevi po
DIN2440 z navojnimi spoji, nad vključno DN65 pa izvesti iz jeklenih brezšivnih cevi po
DIN2448 in prirobničnimi spoji, cevovodi se spojijo z zvari.
Prirobnične spoje ozemljiti z ozemljitvenimi mostički ali pa z zobato podložko na spoju
in označiti z rdečo barvo. En vijak ali en mostiček na spoju.
Obešanje cevovodov se izvede s predizoliranimi tipskimi elementi (Sikla, Mupro,
Hilti…) zaščitenimi proti koroziji (vroče cinkano). Obešala morajo omogočati dilatacijo
cevovodov. Upoštevati max. razdalje med obešali za različne premere cevi po DIN.
Armaturo cevovodov izolirati s samougasljivo parozaporno izolacijo razreda B1 po
DIN 4102 iz ekspandirane gume ustrezne debeline,
Po končani montaži tlačni preizkus cevovodov na tlak, ki je za 1,5 x večji od
obratovalnega tlaka, vendar ne nižji od 4,5 bar.
Vse napeljave morajo biti označene enako kot je v funkcionalni shemi.

2.3 Sanitarna voda in sanitarni odtoki
Hladna sanitarna voda, topla sanitarna voda ter cirkulacija tople vode se priključijo na
bližnje vode. Sanitarna voda se bo uporabljala za sanitarne namene in v pralnici.
Razvod sanitarne vode se priključuje na obstoječi bližnji vod sanitarne vode v objektu.
Cevni razvod se izvede v medstropovju in se vertikalno spusti nad mesta porabnikov
do priključnih mest. Cevi morajo biti v vertikali za čisto steno ali pa v njej.
Cevovode sanitarne vode se izdela iz nerjavne jeklene cevi 1.4401 (AISI316) po
DVGW W 534 primerne za sanitarno vodo za spajanje s PRESS sistemom.
Podpiranje in obešanje cevovodov se izvede z objemkami z gumi oblogo (protihrupna
izolacija po DIN4109), ki omogoča dilatacijo cevovodov do minimalno 0,2 mm/m cevi.
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Cevni razvodi sanitarne hladne vode se v celoti izolirajo s fleksibilno parozaporno
izolacijo iz ekspandirane gume. Izolacija je na cevovode in armaturo lepljena.
Cevovod sanitarnih odtokov se izdelajo iz odtočnih cevi za hišno kanalizacijo iz
materiala polivinilklorid PVC, polietilen PE ali polipropilen PP. Odtoki se priključijo na
obstoječo hišno kanalizacijo.
Porabnike sanitarne vode, ki se jih pri rekonstrukciji odstrani naj se cevni razvod
blindira čim bližje magistralnega voda, da preprečijo mrtvi rokavi oz. max. 3D.

2.4 Prečiščena (demi) voda
Sistem demi vode v SB Novo mesto je bil izveden pred leti. Distribucija ne zadošča
novejšim standardom (EMEA - Guideline on the quality of water for pharmaceutical
use) in dobri GxP praksi glede načrtovanja, kvalifikacije in validacije (ISPE Commissioning and Qualification of Pharmaceutical Water and Steam Systems, itd).
Pred izvedbo tega projekta bo SBNM izdelala posnetek distribucije demi vode in
analizo porabnikov ter izvedla rekonstrukcijo demi vode skladno z EMEA standardom
in GxP dobro prakso načrtovanja, kvalifikacije in validacije (ISPE).
Projekt rekonstrukcije demi vode ni predmet tega projekta. Za priklop pomivalnega
stroja in korita bo izvajalec rekonstrukcije distribucije demi vode izvedel ustrezno
distribucijsko zanko, ki bo cca 0,5 m oddaljena od mesta priklopa. Mesto priklopa bo
izvedeno po kriteriju 1,5D s sanitarnim ventilom ustrezne konstrukcije in izvedbe.
Priklop pomivalnega stroja Belimed in korita s priključkom za končno izpiranje z demi
vodo je predviden s fleksibilno cevjo in je predmet tega projekta.

3 Seznam načrtov
Številka

Vsebina

S01

P&ID shema klimatehničnega sistema

S02

P&ID shema ogrevna voda 70/50°C

S03

P&ID shema hladilna voda 7/12°C

S04

P&ID shema sanitarna voda
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Oznaka
prostora

Ime prostora

/

/

A01
A02
A03
A04
A05
A06
M01
M02
M03
M04
M06
M05
MA01
MA02
MA03
O01
MA04
MA05

Vstop v aseptično delo
Aseptično delo
Podajna komora
Podajna komora
Nadzor procesa aseptika
Priprava aseptičnega dela
Magistralno delo
Podajna komora
Podajna komora
Nadzor procesa magistralno delo
Utility
Pralnica magistralno delo
Hodnik
Osebna zapora 1
Podajna komora
Pisarna
Skladišče 1
Skladišče 2
SKUPAJ

Splošna bolnišnica Novo mesto

TERMOTEHNIČNI PODATKI PROSTOROV

Razred
Površina
čistosti
/

m2

C/B
B
B
B
5-NC
5-NC
4-CNC
4-CNC
4-CNC
4-CNC
4-CNC
4-CNC
5-NC
4-CNC/D
4-CNC
5-NC
5-NC
5-NC

4,56
7,72
0,36
0,36
4,37
7,13
33,28
0,36
0,44
6,30
4,83
12,07
6,16
8,87
0,36
30,12
12,01
4,74
144,04

Volum.
prost.

Višina

Temp.
prostora

Rel.vl.
prost.

m3

m

°C

%

Pa

2,80
2,80
1,10
1,10
2,80
2,80
2,80
1,10
1,10
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
1,10
2,80
2,80
2,80

19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
19-25
15-25
15-25

30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
30<x<60
NA
NA
30<x<60
30<x<60
30<x<60

+25
+35
+25
+25
+0
+0
+25
+15
+15
+10
+0
+10
+0
+10
+15
NA
+0
+0

12,77
21,62
0,40
0,40
12,24
19,96
93,18
0,40
0,48
17,64
13,52
33,80
17,25
24,84
0,40
84,34
33,63
13,27

30<x<60
30<x<60
30<x<60

Tlak Dovodni
abolutni
zrak

Izmenjava
zahtevana

Prikaz
T, Rh, Dp

m3/h

x/h

/

0
0
0
0
0
0
0/600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390
0

x>30
x>30
x>200
x>200
x>5
x>5
x>5
x>200
x>200
x>5
x>5
x>5
x>5
x>20
x>200
x>1
x>1
x>1

/
T,dp, Rh
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Izmenjava

Odvodni
zrak

Zavrženi
zrak

Izgube
zraka

Dobitki
zraka

Lokalni
odvod

m3/h

x/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

450
700
150
150
70
200
1050; 450

35,2
32,4
378,8
378,8
5,7
10,0
13,4; 4,8
378,8
309,9
5,7
5,2
7,4
5,8
20,1
378,8
2,4
14,6
3,8

420
565
80
80
70
0
0
80
80
175
245
0
275
0
80
200
0

0
0
0
0
0
300
165

105
135
100
100
0
0
285

75
0
30
30
0
100
0

0
0
0

100
100
0

30
30
75

0
250
0
575
0
0
100

0
75
0
75
100
0
0

175
75
175
150
30
0
0

0

50

0

0

150
150
100
70
250
100
500
150
200
490
50

400,12
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Priloga 1
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LEGENDA:
DOVODNI ZRAK
POVRATNI ZRAK
SVEŽI ZRAK
ODPADNI ZRAK

KOMBINIRANO TIPALO
TEMP. IN VLAGE
TIPALO VLAGE
TIPALO TEMPERATURE

ODPRAŠEVANJE
PREDPRIPRAVLJEN ZRAK

TIPALO TLAKA

GIBANJE ZRAKA
MED PROSTORI

TLAČNO STIKALO

DIFUZOR S HEPA FILTROM

HIGROSTAT

DIFUZOR
ODVOD ZRAKA

VARNOSTNI TERMOSTAT

LOPUTA
LOPUTA ZRAKOTESNA
LOPUTA POŽARNA

FREKVENČNI PRETVORNIK
SEMAFOR

ŽALUZIJA
NEPOVRATNA LOPUTA

INTERLOCK

MEHANSKI REGULATOR PRETOKA
ELEKTRONSKI REGULATOR PRETOKA
REGULACIJSKI VENTIL
REGULACIJSKI VENTIL VLAŽILNIKA
TOPLA VODA
HLADNA VODA

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002
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LEGENDA:
HE KD.....

2l

DN15

DN15

28kW

2l

priklop ogrevne vode 70/50°C
na obstoječi vod ogrevne vode
odstranjenega klimata N4

DN15

0,4%

DN15

DN15

DN20

0,4%

DN20

DN20
DN15

DN15

DN20

priklop na obstoječo
kanalizacijo

DN15

HE KN N4/1
grelnik
zraka
5kW

DN15

obstoječe
novo

PE Ø32
1%

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

DN20

DN20

DN20

DN15

VOVK HPE d.o.o.
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LEGENDA:
HE KD.....

3l

DN15

DN15

56kW

3l

0,4%
DN15

7°C

0,4%

DN15

DN15

DN40

12°C

DN40

DN15

DN40

PE Ø32

HE KN N4/1

1%

DN15

priklop hladilne vode 7/12°C
na obstoječi vod hladilne vode
odstranjenega klimata N4

DN15

obstoječe
novo

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

DN40

DN40

DN40

DN40

DN40

hladilnik
zraka
14kW

priklop na obstoječo
tehnološko kanalizacijo

DN15

PE Ø32

priklop na obstoječo
kanalizacijo

1%

VOVK HPE d.o.o.
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LEGENDA:
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1 SPLOŠNI OPIS
1.1 Izhodišča za načrtovanje in izvedbo
V področju obravnave rekonstrukcije bolnišnične lekarne SPLOŠNA BOLNIŠNICA
NOVO MESTO se vsa obstoječa električna oprema in pripadajoče obstoječe električne
inštalacije odstranijo. Električne inštalacije na mejah prostorov rekonstrukcije se
ustrezno preuredijo za funkcionalno in varno delovanje.
Pri načrtovanju novih sistemov električnih inštalacij za potrebe rekonstruiranih
prostorov bolnišnične lekarne mora izvajalec upoštevati:
 Tehnološko-gradbene zahteve za rušitve, vgraditve ter prilagoditve opreme
 Strojno-tehnološke zahteve za klimatizacijo, prezračevanje, cevne instalacije in
prečiščeno vodo
 Elektro-tehnološke zahteve za električne inštalacije in opremo, sistem nadzora
in javljanje alarmnih stanj
 Predpise in tehnične smernice, ki so v veljavi v Republiki Slovenji, za tovrstne
objekte.
 Zahteve tehnične smernice za požarno varnost v stavbah TSG-1-001:2019
 Zahteve pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah
 Zahteve tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N002:2019
 Zahteve tehnične smernice zaščite pred delovanjem strele TSG-N-003:2019
 Zahteve tehnične smernice za zdravstvene objekte TSG-12640-001:2008

1.2 Dokumentacija za izvedbo in primopredajo
Za izvedbo vseh potrebnih sistemov električnih inštalacij za potrebe
rekonstruiranih prostorov bolnišnične lekarne izvajalec izdela načrte PZI (projekt za
izvedbo), za katere, skladno z zahtevami GMP, izvede skupaj s službo investitorja za
upravljanje kakovosti kvalifikacijo načrtovanja DQ (documentation qualification).
Način oz. sistem poimenovanje električnih razdelilnikov ter sistem označevanja
električnih inštalacij in električne opreme izvajalec definira skupaj z investitorjem v fazi
načrtovanja PZI.
Za obstoječi nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA-GEP) za vodenje, krmiljenje
ter regulacijo strojne opreme sistemov klimatizacije, prezračevanja, energetike ter
ločeno za novi nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA-AMS) alarmiranja kritičnih
GMP parametrov izvajalec izdela detajlne PZI specifikacije FDS, SDS, HDS (FDS –
function design specification, SDS – software design specification, HDS – hardware
design specification), ki se jih pred fizično izvedbo, skupaj s službo investitorja za
upravljanje kakovosti potrdi v sklopu kvalifikacije načrtovanja DQ (documentation
qualification).
Po uspešno zaključenih elektroinštalacijskih delih vseh sistemov električnih
inštalacij izvajalec izvede kvalifikacije delovanja sistemov (IQ – kvalifikacija montaže,
OQ – kvalifikacija obratovanja) ter vse predpisane meritve in preglede skladno z
zahtevami predpisov in tehničnih smernic, ki so v veljavi v Republiki Slovenji, za
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tovrstne objekte. Poleg pridobitve vse predpisane dokumentacije za vso vgrajeno
električno opremo (izjave o skladnosti, atesti, garancijski listi, navodila proizvajalcev in
dobaviteljev, potrdila o brezhibnem delovanju sistemov aktivne požarne zaščite za
javljanje požara, varnostno razsvetljavo, požarne lopute,…). izvajalec izdela tudi PID
načrte vseh sistemov električnih inštalacij in PID verzije FDS, SDS in HDS za oba
nadzorno krmilna sistema (NKS – SCADA) ter tehnično dokumentacijo za obratovanje
in vzdrževanje sistema NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje). Vsa navedena
PID dokumentacija se preda investitorju tudi v elektronski obliki.

1.3 Vrste električnih inštalacij
Glede na navedene strojno-tehnološke zahteve je potrebno načrtovati in izvesti
naslednje posamične sklope električnih inštalacij in električne opreme:
 električne inštalacije in električna oprema za potrebe napajanja novih
tehnoloških sklopov in rekonstruiranih prostorov
 električne inštalacije in električna oprema male moči za potrebe novih
tehnoloških naprav
 električne inštalacije in električna oprema splošne in varnostne razsvetljave
 električne inštalacije in električna oprema za izenačitev potenciala
 električne inštalacije in električna oprema za komunikacijske povezave
 električne inštalacije in električna oprema za kontrolo dostopa in domofon
 električne inštalacije in električna oprema za potrebe javljanja požara
 električne inštalacije in električna oprema za potrebe strojnih naprav
klimatizacije, prezračevanja, energetike
 nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA - GEP) za vodenje, krmiljenje ter
regulacijo strojne opreme sistemov klimatizacije, prezračevanja in energetike
 nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA - AMS) za sistem alarmiranja kritičnih
GMP parametrov

1.3.1 Električne inštalacije in električna oprema za potrebe napajanja
novih tehnoloških sklopov in rekonstruiranih prostorov
Za pridobitev novih ustreznih električnih priključkov za nove naprave se predlaga
uporaba obstoječih odcepov oz. dograditev odcepov v obstoječih razdelilnikih lociranih
v hodniku bolnišnične lekarne R-LEK/M, R-LEK/A. Obstoječo demontirano opremo in
inštalacije se odstrani skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih in Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo. Za
napajanje obstoječega električnega razdelilnika klimatizacije R-KL/N3, R-KL/N4 se
zamenja napajanje iz mreže na agregatsko napajanje v glavnem razdelilniku R-GAGREGAT. Za neprekinjeno napajanje UPS se izdela nov podrazdelilnik R-LEK/U, ki
se priključi na glavni razdelilnik R-G-UPS. Za alarmiranje kritičnih GMP parametrov se
izdela nov razdelilnik R-LEK/AMS. Predlagana lokacija obeh novih razdelilnikov je klet
klima strojnica poleg bolnišnične lekarne.
Za napajanje tokokrogov male moči, vtičnic, splošne razsvetljave in varnostne
razsvetljave se uporabijo obstoječi tokokrogi na območju rekonstrukcije oziroma se
odcepi po potrebi dodajo v obstoječih razdelilnikih lociranih v hodniku bolnišnične
lekarne R-LEK/M, R-LEK/A.
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V prostorih MA04 - Skladišče 1 in MA05 - Skladišče 2 se po potrebi električne
instalacije lokalno začasno odstrani zaradi zamenjave klima kanalskega razvoda, po
zaključku novega klima kanalskega razvoda se le te vzpostavi v prvotno stanje z
eventuelnimi korekcijami v primeru prestavitve opreme, obstoječe svetilke se ohranijo.
Enako velja za prostor M01 – Magistralno delo, s tem da se v tem prostoru zamenja
strop in se vanj vgradijo nove LED svetilke za čiste prostore.
Električne inštalacije za malo moč, vtičnice in razsvetljavo se izvedejo s kabli tipa
NYY-J (PP00-Y), za priključevanje tehnoloških naprav se uporabijo kabli tipa NYY-J
(PP00-Y) ali tipa OF100. Sistem električnih inštalacij je TN-C-S.
Predlog proizvajalcev:
 razdelilniki:
RITTAL, EATON
 stikalna oprema: Eaton, Merlin Gerin, Schneider Electric

1.3.2 Električne inštalacije in električna oprema male moči za potrebe
novih tehnoloških naprav
Za potrebe novih tehnoloških naprav male moči in vtičnic se predvidi tokokroge
v obstoječih razdelilnikih R-LEK/M in R-LEK/A. Kot zaščita pred indirektnim dotikom
se za tokokroge vtičnic in priključnih mest male moči v prostorih pralnice in utility
priporoča uporabo zaščitnih naprav z diferenčnim tokom max. 30 mA. Osnova za
lokacijo vtičnic in priklopnih mest je tloris tehnoloških naprav, spisek strojne in
električne opreme, ki bo obdelana v načrtih PZI, ki jih izdela izvajalec. Oznake
tokokrogov in instalacijskih elementov v načrtih morajo biti vidne tudi na sami instalirani
opremi (kabli, vtičnice, izvršilni elementi,..).
Uporaba parapetnih kanalov v primerih večjega števila priključkov je dopustna
tudi v čistih prostorih, če je izvedba ustrezno tesnjena in čistljiva.
Vsa električna oprema mora biti izbrana v ustrezni IP zaščiti minimalno IP44. Za
izvedbo kabelskih tras v dvojnih stropih se predvidi pocinkane kabelske police, komplet
s pokrovi. Vsi izvodi priključkov tehnoloških naprav v čistih prostorih se izvedejo iz
stropa skozi nerjavne polirane zaščitne cevi z ustreznim trajnim elastičnim tesnjenjem
na mestih izvoda kabla.
V območju stropa morajo vsi kabli izven pokritih kabelskih polic potekati v
zaščitnih samogasnih instalacijskih ceveh.
V primerih prehodov kablov v kanale čistih sten je potrebno tesnjenje same
opreme na čisti steni ali pa tesnjenje uvodov kablov v kanale čistih sten.
Predlagani standard barv vtičnic sistemov napajanja je:
 bela
- mrežno napajanje
 rdeča
- agregatsko napajanje
 zelena
- UPS napajanje


Predlog proizvajalcev:
vtičnice, parapeti: Jung, TEM Čatež, ELBA
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1.3.3 Električne inštalacije in električna oprema splošne in varnostne
razsvetljave
Za potrebe splošne in varnostne razsvetljave se predvidi tokokroge v obstoječih
razdelilnikih R-LEK/M in R-LEK/A. Osnova za lokacijo želenih mest vklapljanja
razsvetljave in nivo osvetljenosti je risba osvetlitve in prižiganja luči št. T06 in E01 ter
rešitve, ki bodo obdelane v načrtih PZI, ki jih izdela izvajalec. Z načinom prižiganja
razsvetljave se zagotovi možnost polne osvetlitve za delovni režim in možnost
zmanjšanja osvetlitve za standby režim – serijska stikala za vklapljanje posamičnih
grup svetilk ali regulacija osvetljenosti z ustreznimi krmilnimi elementi in protokolom ali
senzorji prisotnosti. V hodniku MA01 se ob izhodnih vratih namesti stikalo za izklop
celotne razsvetljave v čistih prostorih.
Zahteve za nivo osvetljenosti:
 200 - 300 Lux
– hodniki, pomožni prostori
 500 - 600 Lux
– splošna razsvetljava v laboratorijih
 900 – 1000 Lux
– delovni pulti
Vsa električna oprema kot so p/o instalacijska stikala, vgradne svetilke za čiste
prostore, svetilke varnostne razsvetljave, itd mora biti izbrana v ustrezni IP zaščiti
minimalno IP44. Vgradne LED svetilke se morajo servisirati in posluževati s spodnje
vidne strani. Za vgradnjo LED stropnih svetilk se predlaga dodatno tesnjeno kovinsko
ohišje v sklopu stropnega panela s kabelskimi uvodnicami za prehod kablov.
Predvidene LED svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti vgrajen varnostni modul
(lasten vir električnega napajanja - NiMH baterije) s kapaciteto delovanja minimalno 3
ure ob izpadu napajanja. Moduli varnostne razsvetljave v samostojnih svetilkah in
svetilkah splošne razsvetljave morajo biti prilagojeni obstoječi centralni kontroli svetilk
varnostne razsvetljave s centralnim modulom LOGICA Beghelli INIBIT, v primeru
nekompatibilnosti s starim, se za nove LED svetilke varnostne razsvetljave doda nov
kontrolni modul LOGICA Beghelli INIBIT.
Sistem varnostne razsvetljave mora biti skladen z zahtevami standarda SIST EN
1838, ki podaja zahteve za razsvetljavo prostorov v primeru nedelovanja osnovne
razsvetljave. Minimalna horizontalna osvetljenost tal na sredini poti rešitve ne sme biti
manjša od 1 Lux. Svetilke z vgrajenim varnostnim modulom so nameščene vzdolž poti
rešitve, v bližini izhodov, na križiščih hodnikov, pri spremembi smeri, na podestih, pri
spremembi višine tal, v bližini naprav za pomoč, gašenje, javljanje, pred izhodi zunaj
stavbe. Na vseh teh navedenih mestih se namestijo ustrezni piktogrami – znaki rešitve,
ki jih osvetljujejo svetilke varnostne razsvetljave.
Vse svetilke varnostne razsvetljave morajo biti označene z oznako v rdeči barvi
z označbo razdelilnika, pripadajočega tokokroga in zaporedne številke svetilke (primer
R-LEK/A / 12F3 / H3). Za preizkus delovanja varnostne razsvetljave se v razdelilniku
R-LEK/A uporabi obstoječe tokokroge in modul LOGICA Beghelli INIBIT za preizkus
delovanja, v primeru nekompatibilnosti s starim, se za nove LED svetilke varnostne
razsvetljave doda nov kontrolni modul LOGICA Beghelli INIBIT.
Po zaključku oziroma pred dajanjem v uporabo sistema varnostne razsvetljave
je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave s strani
pooblaščene inštitucije.
Predlog proizvajalcev:
 splošna in varnostna razsvetljava:
 stikala, tabloji, senzorji gibanja:
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1.3.4 Električne inštalacije in električna oprema za izenačitev potenciala
Za izenačevanje potencialov se izvedejo električne inštalacije za izenačitev
potencialov na obstoječe glavne zbiralke za izenačitev potencialov. Za povezovanje
ostalih kovinskih mas (tehnološke naprave, cevovodi, klima kanali, kovinske
konstrukcije, regali, ...) se uporabijo obstoječe ali nove lokalne zbiralke za izenačitev
potencialov IP1 – IPx. Za povezovanje za izenačitev potencialov se uporabijo vodniki
tipa P-Y od 1x6 mm2 do 1x35 mm2 kot se predvidi v načrtih PZI. Izvajalec
elektroinštalacijskih del pri izvajanju rekonstrukcijskih del poskrbi tudi za popravilo
obstoječih pomanjkljivih in poškodovanih povezav.

1.3.5 Električne inštalacije in električna oprema za komunikacijske
povezave
Za potrebe komunikacijskih povezav se poleg obstoječega komunikacijskega
vozlišča KO-1 v hodniku pritličja bolnišnične lekarne dogradi novo polje z vso potrebno
pasivno in aktivno priključno opremo FTP CAT 6 za priključevanje univerzalnih
komunikacijskih priključkov ter vsa potrebna ostala komunikacijska oprema. Povezava
z obstoječim vozliščem KO-1 se izvede preko optične povezave FO. Lokacijo novega
polja KO-1/1 na hodniku pritličja določi IT tehnična služba investitorja.
Osnova za lokacijo komunikacijskih priključkov je tloris tehnoloških naprav,
spisek strojne in električne opreme, ki bo obdelana v načrtih PZI, ki jih izdela izvajalec.
Poleg navedenih priključkov se izvedejo tudi priključki za krmilnik PLC NKS in postajo
NKS SCADA, sistem GSM alarmiranja, centralne enote kontrole dostopa in domofonov
ter PC postaj s pripadajočimi KVM preklopniki za delovne postaje v čistih prostorih
(PC, monitor, tipkovnica, barcode čitalnik, tiskalnik, tehtnica,…).
Za vsako delovno mesto se poleg tehnološke opreme predvidi minimalno 1x
dvojna komunikacijska vtičnica FTP CAT 6 vgrajena v parapetni kanal ali pa v čisto
steno.
Predlog proizvajalcev:
 vtičnice, parapeti:
 aktivna oprema:

Jung, TEM Čatež, ELBA
Cisco

1.3.6 Električne inštalacije in električna oprema za kontrolo dostopa in
domofon
S kontrolo dostopa z magnetno kartico se opremijo vhodi v prostore po risbi E04
s čitalci kartic na strani hodnika. Izbrani sistem s strani investitorja je za celotno
področje bolnišnične lekarne SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO je sistem
Jantar.
Na notranji strani vrat s pristopno kontrolo se za izstopanje uporabi panik kljuko
in električna deblokada ključavnice preko centrale za javljanje požara v primeru
požarnega alarma (upoštevati zahteve Študije požarne varnosti ŠPV). Električna
D Zahteve za elektro instalacije in opremo
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ključavnica vrat mora imeti možnost odpiranja tudi s klasičnim ključem in možnost
mehanske deblokade.
Za potrebe komunikacije s sobami v čistih prostorih se predvidi domofonska ali
govorna naprava intercom z najmanj 2 zunanjimi enotami in 4+2 notranjimi enotami
(dve mesti v rezervi). Domofoni s kamerami se namestijo pred vhod v prostore lekarne
in zunanjim passboxom, sprejemne postaje z zasloni pa v sobo nadzora v čistih
prostorih in laboratorijske prostore. Vse notranje sprejemne postaje morajo imeti
možnost klicev in komuniciranja z ostalimi notranjimi sprejemnimi postajami.
V prostorih območja rekonstrukcije se ustrezno preuredi in po potrebi na
zahtevo investitorja dogradi obstoječi sistem senzorjev protivlomne zaščite.
Predlog proizvajalcev:
 domofonska naprava:
 kontrola dostopa:

BPT, URMET
Jantar, Četrta pot, Siemens

1.3.7 Električne inštalacije in električna oprema za potrebe javljanja
požara
Za potrebe sistema javljanja požara se preuredi in dopolni obstoječi adressabilni
sistem javljanja požara ZARJA v objektu bolnišnične lekarne. Preko ustreznih
vhodno/izhodnih vmesnikov se na dograjeni sistem priključijo protipožarne lopute in
sistem klimatizacije in prezračevanja, ki se mora v primeru požara avtomatsko izključiti.
Za javljalnike požara vgrajene v dvojnem stropu se predvidi paralelne indikatorje v
bližini vgradnje v hodniku pritličja.
Zahteve za izvedbo požarnega javljanja bodo podane v Študiji požarne varnosti
ŠPV, ki jo naroči izvajalec.
Po zaključku oziroma pred dajanjem v uporabo sistema javljanja požara je
potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajene aktivne požarne zaščite s
strani pooblaščene inštitucije.
Predlog proizvajalcev:
 javljanje požara:
ZARJA, Siemens

1.3.8 Električne inštalacije in električna oprema za potrebe strojnih
naprav klimatizacije, prezračevanja in energetike
Za potrebe strojnih naprav klimatizacije in prezračevanja se v obstoječem
razdelilniku R-KL/N3, R-KL/N4, ki je lociran v kleti v klima strojnici poleg bolnišnične
lekarne, zamenja zastareli krmilnik GE 90-30 z novim GE PAC-RX3i novejše
generacije skupaj s pripadajočim podnožjem in napajalnikom, obstoječi I/O moduli se
ohranjajo, glede na spremenjeni klimatski sistem N4 in interlock signalizacijo se doda
potrebno število I/O modulov. Novi krmilnik služi za krmiljenje in vodenje sistema
klimatizacije, prezračevanja in energetike po strojno tehnoloških zahtevah ter
signalizacijo interlockov v prostorih lekarne. Osnova za načrtovanje PZI električnih
načrtov so PZI načrti strojno tehnoloških inštalacij in P&ID sheme sistemov
klimatizacije, prezračevanja ter energetike.
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Električne inštalacije za moč strojne opreme se izvede s kabli tipa OF100 in OF110CY, za priključevanje senzorjev, aktuatorjev se uporabi kable tipa LiYCY. Opleti
krmilnih kablov se na strani stikalnega bloka povežejo na zbiralko PE-CY, ki se poveže
s PE zbiralko. Vse elemente, senzorje in aktuatorje se priključuje skladno z navodili
proizvajalca (zaradi poenotenja vzdrževanja se predvidijo senzorji in aktuatorji skladno
z zahtevami službe vzdrževanja). Obstoječe mrežno močnostno napajanje razdelilnika
R-KL/N3, R-KL/N4 se zamenja z agregatskim napajanjem v glavnem razdelilniku RG-AGREGAT. Agregatsko napajanje je potrebno zaradi funkcionalnosti čistih
prostorov.
Za potrebe prikazov interlockov se v sklopu čistih sten predvidijo dvostranski
signalni semaforji – svetilke rdeče - na vseh vratih (po P&ID shemi klimatizacije in risbi
E08) skupaj z magnetnimi stikali za detekcijo zaprtosti vrat in zvočnim alarmom. Vsi
signali se povežejo na krmilnik v razdelilniku R-KL/N3, R-KL/N4. Za vse interlocke vrat
predajnih komor - passboxov - je poleg navedenega potrebno tudi elektromagnetno
zapiralo. Za interlocke vrat predajnih komor - passboxov - se lahko uporabijo lokalni
sistemi s programabilnimi releji brez povezave na krmilnik PLC NKS. Razdelilnik RKL/N3, R-KL/N4 mora imeti krmilje za avtoreset krmilja po vrnitvi napetosti za moč ob
izpadu napajalne napetosti. Vse varnostne funkcije za zasilni izklop sistemov morajo
biti izvedene preko ustreznega varnostnega releja s SIL certifikatom.
Na krmilniku je potrebno zagotoviti minimalno 20 % rezervnih vhodov/izhodov za
eventualne naknadne dopolnitve sistema. Krmilnik, pripadajoče krmilje in senzorika se
napaja iz UPS naprave preko razdelilnika novega podrazdelilnika R-LEK/U. Krmilnik
se preko Ethernet 100Mbit porta poveže na ethernet stikalo locirano v
komunikacijskem vozlišču KO-1/1. Preko ethernet povezave se ga poveže z obstoječo
(NKS–SCADA-GEP) postajo FIX locirano v prostoru energetike v klima strojnici klet
(na NKS–SCADA-GEP se nadgradi in dopolni aplikativna programska oprema na
novejšo verzijo iFIX 6.0).
V novi razdelilnik R-LEK/AMS za alarmiranje kritičnih GMP parametrov se vgradi
krmilnik GE PAC-RX3i komplet s pripadajočim podnožjem, napajalnikom, potrebnimi
I/O moduli, releji, sponkami, aktivnimi galvanskimi ločilniki za povezavo signalov
kritičnih GMP parametrov (T, rh, p) na krmilnik R-KL/N3, R-KL/N4 v primeru skupnih
senzorjev (T, rh, p). Uporabijo se lahko ločeni senzorji ali pa senzorji z dvojnim
izhodnim signalom. Razdelilnik R-LEK/AMS se napaja iz novega UPS podrazdelilnika
R-LEK/U. Krmilnik v R-LEK/AMS se preko lokalnega Ethernet stikala poveže z
lokalnim prikazovalnim panelom za prikaz in alarmiranje GMP parametrov v prostoru
A02. Krmilnik se preko Ethernet 100Mbit porta poveže na ethernet stikalo locirano v
komunikacijskem vozlišču. Preko ethernet povezave se ga poveže z novo (NKS –
SCADA-AMS) postajo iFIX 6.0 locirano v prostoru nadzora procesa A05 (nov PC,
tipkovnica, miška, ekran 27´´, sistemska programska oprema, aplikativna programska
oprema, licence za programsko opremo).
Krmilnik v R-LEK/AMS mora biti povezan tudi preko GSM vmesnika za pošiljanje
različnih SMS alarmnih sporočil (do 30 različnih sporočil) na različne številke (do 5
različnih številk).
Za potrebe lokalnega alarmiranja kritičnih GMP parametrov se predvidi
prikazovalni panel za merjene veličine (vgradni 3.5” TFT color display, ethernet
povezava) po risbi T05 in E07 v prostoru A02.
Predlog proizvajalcev:
 Elektro omara:
 energetska oprema:
D Zahteve za elektro instalacije in opremo

RITTAL, EATON
Merlin Gerin, Schneider Electric, Eaton
Stran 8 od 10

72

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto



AMS panel:

WEINTEK, EXOR

1.3.9 Nadzorno krmilni sistem (NKS – SCADA-GEP) za vodenje,
krmiljenje ter regulacijo strojne opreme sistemov klimatizacije,
prezračevanja, energetike ter sistema alarmiranja kritičnih GMP
parametrov (NKS – SCADA-AMS)
Pred izvedbo del izdelovalec aplikativne programske opreme izdela detajlno
funkcijsko specifikacijo FDS za vodenje, krmiljenje ter regulacijo strojne opreme
sistema klimatizacije na krmilniku v obstoječem razdelilniku R-KL/N3, R-KL/N4 –
SCADA-GEP ter uskladi z investitorjem funkcijske zahteve z zahtevami iz PZI načrta
strojnih inštalacij in strojne opreme klimatizacije, prezračevanja, energetike ter ločeno
detajlno funkcijsko specifikacijo FDS sistema alarmiranja kritičnih GMP parametrov na
krmilniku R-LEK/AMS – SCADA-AMS.
Osnova za izdelavo ekranskih prikazov SCADA-GEP so P&ID sheme sistemov.
Ekranski prikazi morajo biti pregledni in razdeljeni po sistemih oz. tlorisih. Ekranski
prikazi morajo zajemati osnovni meni za izbiro, prikaze P&ID sistemov v več prikazih
zaradi preglednosti, prikaz nastavitve parametrov, prikaz regulacijskih krogov, prikaz
interlockov, prikaz tlorisa prostorov s prikazi parametrov, prikaz alarmov, prikaz
zgodovine,…
Skupaj s službo investitorja za upravljanje kakovosti se potrdi v sklopu
kvalifikacije načrtovanja DQ (documentation qualification) v sklopu PZI specifikacij
FDS, SDS, HDS tudi ekranske prikaze.
Na novi (NKS – SCADA-AMS) postaji iFIX 6.0 locirani v prostoru nadzora
procesa A05 mora biti omogočen stalen prikazan tlorisa čistih prostorov s prikazi
kritičnih GMP parametrov, hramba in pregled zgodovine kritičnih GMP parametrov,
potrjevanje alarmov kritičnih GMP parametrov, nastavljanje alarmnih mej kritičnih GMP
parametrov, več nivojski dostop z različnimi kompetencami uporabnikov, omejitev
dostopa do tehničnih parametrov.
Za alarmiranje temperatur v hladilnikih se predvidijo temperaturni senzorji v
hladilnikih povezani na krmilnik v novem razdelilniku R-LEK/AMS in NKS-SCADAAMS, kjer se podatki temperatur, alarmov, alarmnih mej in spremembe-posegi
uporabnikov arhivirajo in alarmirajo na NKS – SCADA.
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2 SEZNAM NAČRTOV
Številka

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08

Vsebina

Splošna razsvetljava in varnostna razsvetljava
Moč
Javljanje požara
Komunikacije
Blok shema napajanja
Blok shema NKS
GMP Alarmiranje
Interlock signalizacija

3 SEZNAM PRILOG

D Zahteve za elektro instalacije in opremo

Stran 10 od 10

74

NKS - SCADA SISTEMI HVAC-GEP in AMS-GMP
Relevantni standardi in smernice:
Mednarodni standardi in smernice, ki so osnova postavitve sistema:
 EU Guidelines to Good Manufacturing Practice; Medicinal Products for Human
and Veterinary Use (EC, December 2010).
 US Code of Federal Regulations Title 21; Part 210: Current Good
Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packing, or Holding of
Drugs (FDA, April 2013).
 US Code of Federal Regulations Title 21; Part 211: Current Good
Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals (FDA, April 2013).
 US Code of Federal Regulations Title 21; Part 11: Electronic Records;
Electronic Signatures (FDA, April 2013).
 GAMP 5; A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems
(ISPE, 2008).
 IEC 61131; Programmable controllers (International Electrotechnical
Commission).

Izsek iz GAMP5
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Za sklop HVAC, energetika in interlock signalizacije se pripravi svoj paket
dokumentacije po GEP!









če gre za nov sistem bi se izdelal dokument HLRA, kjer se sistem opredeli kot
GEP
izdelava uporabniških zahtev URS
izdelava CC
izdelava HDS, SDS, FS
izdelava DQ
izdelava planov IQ, OQ
testiranje IQ, OQ in končna poročila IQ, OQ
Končno poročilo OQ pomeni zaključek kvalifikacijskih aktivnosti in začetek
uporabe sistema.

Za sklop alarmiranja kritičnih GMP parametrov - AMS se pripravi svoj
paket dokumentacije po GMP!














če gre za nov sistem bi se izdelal dokument HLRA
izdelava uporabniških zahtev URS
izdelava validacijskega plana VP
izdelava plana zagotavljanja kakovosti QPP
izdelava dokumentacije načrtovanja FS, SDS, HDS
izdelava kvalifikacije načrtovanja DQ
izdelava funkcionalne analize rizikov FRA
izdelava planov testiranja IQ, OQ in PQ
izvedba testiranj IQ, OQ in izdelava končnih poročil IQ, OQ
izvedba PQ in izdelava končnega poročila
izdelava matrike sledljivosti TM
izdelava validacijskega poročila VR
Sistem preide v uporabo po odobrenem OQ poročilu, sproščanje izdelka se
prične po odobrenem VR.
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OMP84

GS01

OMP84

OMC86

TOE03

TOE03
OMP84

VV120S

DPN81K

GS01

OG80

HL

VV60D

MKUH12HD

S07

Stikalo za
izklop
kompletne
razsvetljave v
čistih prostorih
Lekarne

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega razvoda
in zamenjave luči.
R-LEK/A R-LEK/M

UDF
Na17
LABPM04

OMK39

LABPMT02
S08

REGA804

REGA100

VOKA24

OMK37
REGA100

TEH01

REGA100

M11

TEH10

LABPM05

DIGE120

DPAP3

REGA804

REGA804

LABOMK
EKONOM5

TEH22

OMK38

PO12

REGA100

DPN16

UDF
VV80S

KOŠ101

PO1

OMKOVO1

Dm2

LABPN18K2

REGA804

Db3

LAF02
LFV15

LABPM06

REGA100

ZT13
S08

VV80S

REGA804

FN21

LABOM90

UDF

VKONT01

GS9
LABOM60

KČ11
Db3

LABSM

LABPM01

DPAP3

EKONOM1

Dm2

Db3

SPLS14

LABPN12K1S

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LABPN18K2P

S08

SO15

LABPN02

DM50

Dd7 UM10
Dm2

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega
razvoda.

Stikalo za izklop kompletne razsvetljave
v čistih prostorih Lekarne

VOVK HPE d.o.o.
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DPN81K

OMP84

REGAN180

OMC86

OMP84

GS01

OMP84

VV120S

OG80
TOE03

VO18
Db3
UM1
Dm2
KOS101

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega razvoda
in zamenjave luči.

UDF
Na17
REGA100

VOKA24
OMK39

LABPMT02
S08

OMK37
REGA100

TEH01
LABOMK

LABPM05

DIGE120

DPAP3

REGA100

M11

TEH10

TEH22

OMK38

PO12

REGA100

UDF
VV80S

KOŠ101

PO1

OMKOVO1

Dm2

LABPN18K2

Db3

LAF02
LFV15

DPN16

S08

VV80S

ZT13
LABPM06

REGA100

FN21

LABOM90

UDF

VKONT01

R-KL/N3 R-KL/N4 R-LEK/U R-LEK/AMS

LABPM04

Nov razdelilnik AMS
GMP alarmiranja
Nov razdelilnik UPS
napajanja Lekarne

GS9
LABOM60

KČ11
Db3

LABSM

LABPM01

DPAP3

Dm2

Db3

SPLS14

LABPN12K1S

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LABPN18K2P

S08

SO15

LABPN02

DM50

Dd7 UM10
Dm2

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega
razvoda.
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DPN81K

OMP84

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega razvoda
in zamenjave luči.

REGAN180

OMC86

OMP84

GS01

OMP84

VV120S

OG80

GS01

TOE03

VO18
Db3
UM1
Dm2
KOS101

Preureditev in dograditev
obstoječega sistema javljanja požara
ZARJA v rekonstruiranih prostorih

UDF
Na17

LABPM04

REGA100

VOKA24
OMK39

LABPMT02
S08

OMK37
REGA100

TEH01
LABOMK

LABPM05

DIGE120

DPAP3

REGA100

M11

TEH10

TEH22

OMK38

PO12

M

M

M

M

M

PO1

OMKOVO1

KOŠ101

M

REGA100

UDF
VV80S

Dm2

LABPN18K2

Db3

LABPM06

DPN16

S08

LAF02
LFV15

VV80S

ZT13

REGA100

FN21

LABOM90

UDF

VKONT01

GS9
LABOM60

KČ11
Db3

LABSM

LABPM01

DPAP3

Dm2

Db3

SPLS14

LABPN12K1S

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

LABPN18K2P

S08

SO15

LABPN02

DM50

Dd7 UM10
Dm2

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega
razvoda.
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DPN81K

OMP84

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega razvoda
in zamenjave luči.

REGAN180

OMC86

6v (16,80cm)

VT1

MEDICINSKA
SESTRA
3220011

AMBULANTA
SPL.GIN.
3220012

AMBULANTA
PAT.NOSEČNOST
3220013

6v (16,80cm)

NC

ULTRAZVOK
3220010

UDF

VOKA24
OMK39

HODNIK
Kom. povezava
6xFO

OMK37

hidravllična dvižna pločšad

LABOMK

TK1
TK1

TK1

TEH22

LAF02
LFV15

LABPM06

REGA100

LABPN18K2

DPN16

S08

TK1

TK1
VV80S

TK1

ZT13

REGA100

PO12
FN21

VV80S

UDF
KOŠ101

PO1

TK3

OMKOVO1

VT1

LABOM90

UDF

VKONT01

ČAKALNICA
3220016

SHRAMBA
3220014

SPREJEM
3220021

OMK38

TK3

SANITARIJE
3220020

DIGE120

LABPM05

KO1
Obstoječe kom. vozlišče

SANITARIJE
3220018

R-KL/N3 R-KL/N4 R-LEK/U R-LEK/AMS

TEH10

3220001
KO1/1
Novo kom. vozlišče

REGA100

M11

PRITLIČJE

GIN.-AMB.

REGA100

TEH01

Nov razdelilnik AMS
GMP alarmiranja
Nov razdelilnik UPS
napajanja Lekarne

SANITARIJE
3220019

S08

DPAP3

Dm2
KOS101

OBST.

LABPMT02

Dm2

UM1

Na17

LABPM04

Db3

Db3

REGA100

OMP84

GS01

OMP84

VV120S

OG80
TOE03

VO18

ČAJNA
KUHINJA
3220017
OSEBJE
3220015

STOPNIŠČE
3100010

+-0,00

GS9
LABOM60

KČ11
Db3

TK2

Dm2

Db3

SPLS14

TK1

TK2
LABPN18K2P

SO15

LABPN02

DM50

Dd7 UM10
Dm2

LABPN12K1S
TK1

LABSM

LABPM01

DPAP3

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

S08

TK1

Prestavitev in preureditev obstoječih
električnih instalacij prostora zaradi
zamenjave klima kanalskega
razvoda.

TK3

VT1

VOVK HPE d.o.o.
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zamenjava in prestavitev

Preureditev obstoječega razdelilnika
Zamenjava PLC, podnožja in napajalnika, moduli se ohranijo
Prestavitev dovoda na agregatski napajanje
OBSTOJEČI RAZDELINIK, KI SE DOGRADI

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

Obstoječi razdelilnik, ki se ga preuredi, zamenjava podnožja modulov, PLC in napajalnika

VOVK HPE d.o.o.
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LEGENDA
Komunikacijsko vozlišče

KV

Električna krmilna omara

R-LEK/AMS
-A1

-A2
PS307

-A6
SIEMENS
SIEMENS

DC24V

SF

SF DP

BATF

BUSF

RUN
STOP

RUN

Memory Card

FRCE

RUN-P

-A7
1

DC5V

VOLTAGE
SELECTOR
ON
OFF

STOP

19

1

E?.7

19

E?.7

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7

19

19

19

PLC - PAC RX3i

19
19
19
19
19
19
19

RESET

X1 MPI

X2 DP

L+
M

INP
DP

M

L+

OUT

L1

M

M

N

L+

PE

M

L+
M

E?.7
E?.7
E?.7
E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

E?.7

E?.7
E?.7
E?.7

19
19
19
19

19

19
20

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

E?.7

19

M

6ES7 321-1BH00

19
19
19
19

19

20

M

6ES7 321-1BH00

H13

2,2kW
FA 02.080

Pa

2.800m3/h
dpext=800Pa

PERIFERNA OPREMA ( TIPALA, POGONI)

F9

M

FTP CAT 6 ETHERNET

m. d.

KN N4/2

70°C

50°C

7°C

PC SCADA

M

M

12°C

interloki

H
H
5.800m3/h
dpext=900Pa

R-KL/N3 R-KL/N4
5,5kW

-A1

-A2
PS307

~22dBA

-A6
SIEMENS
SIEMENS

DC24V

SF

SF DP

BATF

BUSF

FRCE
VOLTAGE
SELECTOR

RUN
STOP

FA 01.080

RUN-P

ON

RUN

OFF

STOP

X1 MPI

KN N3

1

19

E?.7

19

19
19

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7

19

19
19

19

X2 DP

E?.7

19

E?.7
E?.7

F9

L+
M

INP
DP

L+

OUT

N

L+

M
L+

PE

M

M

L1

M

19
19

E?.7
E?.7

19

SMS sporočila na GSM alarmiranje

19

19
19

19

E?.7

19

E?.7
E?.7

19

19

E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7
E?.7

19
19
19
20

19
19
19

M

6ES7 321-1BH00

M

20

M

6ES7 321-1BH00

Zamenjava in razširitev obstoječega krmilnika GE

KN N4/1

Temperatura 20-24°C
Relativna vlaga 40-60%

19

E?.7
E?.7
E?.7

RESET

SVEŽI ZRAK

Predpripravljen zrak iz obstoječega klimatskega sistema N3

GSM
ALARMIRANJE

-A7
1

DC5V

Memory Card

+19°C/+23°C

14 kW

24°C/19°C

2.640-1840m3/h

+
5 kW

M

KN N3

-

Nov razdelilnik AMS
GMP alarmiranja

1440m3/h

Klet klima strojnica
Nadzor klimatizacije in energetike

R-LEK/AMS

Odvod zraka na obstoječi klimatski sistem N3

-A1

-A2
PS307

-A6
SIEMENS
SIEMENS

SF

SF DP

BATF

BUSF

RUN
STOP
RUN-P
RUN

Memory Card

FRCE
VOLTAGE
SELECTOR

OFF

-A7
1

DC5V

DC24V

ON

STOP

19

1

E?.7

19

E?.7

19

E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7

19

E?.7
E?.7
E?.7
E?.7
E?.7

E?.7
E?.7
E?.7

19
19
19

E?.7
E?.7

19
19

19

19

19

Ethernet stikalo

19
19
19
19

RESET

X1 MPI

X2 DP

E?.7
E?.7
E?.7

L+
M

INP
DP

L+

OUT

N

L+

M
L+

PE

M

M

L1

M

E?.7
E?.7
E?.7
E?.7
E?.7

E?.7

19

E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7

19
19

E?.7
E?.7
E?.7

19
19
19
20

6ES7 321-1BH00

M

19

Obstoječa postaja NKS Fix, nadgradnja

19
19
19
19
19
19
19
20

M

6ES7 321-1BH00

GEP SCADA postaja
Prikaz klima sistemov je simboličen!

klet KLIMA STROJNICA

GSM
ALARMIRANJE

PROSTORI LEKARNE

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

Klet LEKARNA

Nova postaja NKS AMS
GMP SCADA postaja

prostor A02

Komunikacijski vozlišče KV
Pritličje
Pritličje

Prostor A05
Nadzor procesa aseptike

KV

KV

Razširitev obstoječega komunikacijskega vozlišča z novim poljem

VOVK HPE d.o.o.
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KOŠ101
PO1
OMKOVO1

SO15
DPN16

EKONOM5
M11

LABPM05
AMS

PO12

LABPM06

ZT13

REGA100

S08
TEH01
AMS

LABOMK

TEH22

LAF02
LFV15

REGA100

LABPMT02

FN21
REGA100

VOKA24

VV80S

AMS

OMK39
REGA100

REGAN180

VV120S

OMC86

TOE03

UDF

REGA100

VV80S

S08

LABPN12K1S
Dm2

Dm2

GS01

OMP84

Db3

TEH10

SPLS14

DM50

DIGE120
LABPM04

LABSM

Db3

LABPN18K2

DPAP3

OMP84

LABPM01

DPAP3

LABOM60

EKONOM1

LABOM90

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

OMP84

LABPN18K2P

TOE03

LABPN02

MKUH12HD

DPN81K

OG80

GS01

VV60D

HL

UDF

Na17

OMK37

AMS

HODNIK

OMK38

UDF
VKONT01

GS9

Db3
KČ11

Dd7 UM10
Dm2

S08

VOVK HPE d.o.o.
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OMP84

OMP84

REGAN180

GS01

OMP84

OMC86

TOE03

TOE03

VV120S

DPN81K

OG80

GS01

VV60D

MKUH12HD
HL

UDF
Na17

LABPM04

OMK39

LABPMT02
S08

NO NO

EKONOM5

LABOMK

REGA100

PASSBOX INTERLOCK

M11

TEH10

REGA100

OMK37
TEH01

LABPM05

DIGE120

DPAP3

REGA100

VOKA24

TEH22

OMK38

PO12

ALARM

RDEČA

STOP HUPE ALARM
Interlock
Stikalo vrat
reed rele

Stikalo vrat
reed rele

REGA100
REGA100

DPN16

VV80S

OMKOVO1

PO1

NO NO

UDF

Stikalo vrat
reed rele

NO NO

RDEČA

VV80S

RDEČA

LAF02
LFV15

PASSBOX INTERLOCK

ZT13

LABPM06

Stikalo vrat
reed rele

RDEČA

Stikalo vrat
reed rele

UDF

ALARM
RDEČA

GS9

Dm2

Db3

LABPN18K2P

SPLS14

Stikalo vrat
reed rele
SO15

VKONT01

HUPA INTERLOCK

KČ11
Db3
Dd7 UM10
Dm2

STOP HUPE ALARM
Interlock

TIPKA USTAVITEV HUPA INTERLOCK

LABPN02

DM50

RDEČA

RDEČA

RDEČA

LABOM60

RDEČA

RDEČA

RDEČA

PASSBOX INTERLOCK

NO NO

LABOM90

NC NO

KOŠ101

RDEČA

Dm2

PASSBOX INTERLOCK

Db3

LABPN18K2

S08

PASSBOX INTERLOCK

FN21

Stikalo vrat
reed rele

STIKALO ODPRTOSTI VRAT

LABPN12K1S
LABSM

LABPM01

DPAP3

EKONOM1

RDEČA

SEMAFOR INTERLOCK VRAT

RDEČA

NO NC

Lastnik avtorskih pravic je VOVK HPE d.o.o.;
pravica uporabe dela je izključno za projekt številka SBNM202002

S08

PASSBOX INTERLOCK

INTERLOCK PASSBOX KOMORE
NC - KLJUČAVNICA BREZ ENERGIJE ZAPRTA
NO - KLJUČAVNICA BREZ ENERGIJE ODPRTA
ČASOVNA BLOKADA VRAT V MINUTAH

VOVK HPE d.o.o.
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