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Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на 

топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - Скопје, врз основа на член 117 од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,  

164/13 и 41/14), а во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на топлинска 

енергија (член 4, став 4), со Одлука бр. 02-3117, од 21.09.2015 година, донесе: 

 

ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Посебните Технички услови за проектирање, изведба и одржување на 

дистрибутивниот систем содржат технички барања кои се неопходни да се исполнат за 
да можат корисниците да пристапат и да го користат дистрибутивниот систем, а притоа 
да се обезбеди сигурно и континуирано снабдување со топлинска енергија. 

Овие правила важат за проектирање, изведба и одржување на инсталацијата од 
корисниците кои се поврзани на дистрибутивниот систем. 

Овие правила се меѓусебно усогласени како: проектирање, изведба, приклучување, 
функционирање и одржување на дистрибутивната мрежа, топлинските станици и 
внатрешната инсталација. 

Снабдувањето со топлинска енергија, обврските и одговорноста на Дистрибутерот и 
корисниците на топлинска енергија се уредени во Мрежните правила за дистри-буција 
на топлинска енергија.  

Дистрибутерот може да испорачува топлинска енергија по барање од снабдувачот, 
до корисниците само ако топлинската инсталацијата е изведена во согласност со овие 
посебни технички услови. 

Дефиниции 

Изразите употребени во овие посебни технички услови го имаат следното значење: 

1. Грејна инсталација на објектот е систем од циркулациони пумпи, цевководи, 
вентили и служи доведената топлинска енергија до топлинските станици да ја 
дистрибуира до грејната инсталација на потрошувачот и да овозможи 
затоплување на поедините имоти. Границата помеѓу топлинската станица и 
потрошувачот при директен систем на греење е мешачкиот дел, а при индиректен 
систем на греење е топлиноизменувачот. 

2. Грејна инсталација на потрошувачот ја сочинуваат грејни тела на потрошувачот 
и припадните приклучни цевки и арматура кои се надоврзуваат на грејната 
инсталација на објектот. 

3. Топловодна дистрибутивна мрежа (во понатамошен текст дистрибутивна 
мрежа) е мрежа од меѓусебно поврзани водови, пумпи и друга опрема и 
постројки која што претставува составен дел на дистрибутивен систем и преку 
која се пренесува топлинска енергија од местата на приклучок на производните 
постројки на влезот на дистрибутивната мрежа до приклучоците на 
дистрибутивниот  систем за потрошувачите. 
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4. Дистрибуција на топлинска енергија е пренесување на топлоносителот преку 
дистрибутивна мрежа и управување со системот за дистрибуција на топлинска 
енергија на определено подрачје.  

5. Корисник на дистрибутивен систем за топлинска енергија е физичко или правно 
лице кое го користи дистрибутивниот систем заради предавање и/или 
преземање на топлинска енергија за греење, односно производителите, 
потрошувачите и снабдувачите со топлинска енергија. 

6. Мерен уред на влез во топлинската станица е уред за мерење на испорачаната 
топлинска енергија од дистрибутивната мрежа во објектот. 

7. Мерен уред на влез во дистрибутивна мрежа е уред за мерење на испорачаната 
топлинска енергија од производителот во топловодната дистрибутивната мрежа. 

8. Мерно место е местото каде е лоциран мерниот уред на топлинска енергија. 

9. Оператор на системот за дистрибуција на топлинска енергија (во 
понатамошниот текст: Дистрибутер) е правно лице носител на лиценца, кое врши 
дејност дистрибуција на топлинска енергија и управува со системот за 
дистрибуција на топлинска енергија и е одговорен за работењето на 
дистрибутивниот систем, неговото одржување, развој и за обезбедување 
долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за 
дистрибуција на топлинска енергија. 

10. Приклучок на дистрибутивен систем за топлинска енергија е функционална 
врска на водови (цевководи), опрема и уреди со кои објектите и инсталациите на 
корисникот се поврзуваат на дистрибутивниот систем. 

11. Приклучување претставува операција на ставање на приклучокот во функција. 

12. Пристап на трета страна е обврска на операторот на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија да овозможи на објективен и недискриминаторен начин 
користење на системот под регулирани услови и по претходно објавени тарифи. 

13. Распределувач на надоместокот за топлинска енергија е уред со кој се 
овозможува распределба на надоместокот за потрошената топлинска енергија на 
ниво на потрошувач (во понатамошниот текст: распределувач);  

14. Систем за дистрибуција на топлинска енергија (во понатамошниот текст: 
дистрибутивен систем) е систем од меѓусебно поврзани водови, објекти, уреди и 
постројки за пренос или дистрибуција на топлинска енергија кој што претставува 
интегрирана техничко-технолошка и функционална целина, а служи за испорака 
на топлинска енергијата од производителите, односно изворите до 
потрошувачите. 

15. Топлоносител е топлата, специјално физичко - хемиски припремена вода со која 
се пренесува топлинската енергија од производителот на топлинска енергија до 
потрошувачот на топлинска енергија за греење. 

16. Топлинска станица е дел од дистрибутивен систем за топлинска енергија кој се 
надоврзува на дистрибутивната мрежа и служи за регулација на влезните 
параметри на топлоносителот во грејната инсталација на потрошувачот и мерење 
на испорачаната топлинска енергија. 
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ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Инвеститорот пред да почне со проектирање на инсталацијата за внатрешно греење 
и приклучување кон системот за централно греење и да добие избор на топлинска 
станица од операторот (Дистрибутерот) потребно е да ги обезбеди проектните услови за 
приклучување на објектот на системот за централно греење. 

Согласно добиените проектни услови Инвеститорот ја обезбедува проектната 
документација, која мора да биде изготвена  во согласност со: 

1. Закон за градење („Службен Весник на РМ“, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14 и 44/15), 

2. Закон за безбедност и здравје при работа („Службен Весник на РМ“, број 92/2007, 
136/11, 23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14 и 15/15); 

3. Законот за животна средина („Службен Весник на РМ“, бр. 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 и 44/15); 

4. Правилник за енергетски карактеристики на зградите („Службен Весник на РМ“, 
број 94/13); 

5. Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти (Сл. весник на 
РМ, бр. 69/ 1999, измени во бр. 102/ 2000; 2/ 2002; 5/ 2004; 78/ 2008); 

6. МКС и EN стандарди 

7. Важечките посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на 
дистрибутивниот систем 

 
Проектната документација  вклучува и: 

1. проект за внатрешна инсталација во објектот 

2. проект за приклучок  

3. проект на топлинска станица 

4. техничко решение за електрично поврзување на топлинската станица 

Документацијата која е претходно наведена се доставува во една печатена копија и 
електронска форма до Дистрибутерот на топлинска енергија. 

ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА И ПРИКЛУЧOЦИ  

Дистрибутерот испорачува топлинска енергија на потрошувачите преку 
дистрибутивната мрежа и приклучоците, во согласност со Мрежните правила и Законот 
за енергетика. 

Дистрибутивната мрежа се поставува на јавни и приватни површини, во согласност 
со деталните урбанистички планови за изградба и во согласност на сопствениците на 
приватните површини. 
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Инфраструктурен проект за дистрибутивна мрежа и вреловодни приклучоци 

Дистрибутерот ја организира активноста поврзана со проектирање, изградба и 
извршување на стручен надзор во текот на изградбата на вреловодите и приклучоците. 

Проектот се состои од општа и техничка документација, која е направена според 
важечките прописи. Техничката документација се состои од машински и градежен дел 
кој вклучува: 

1. Техничка пресметка и нејзините резултати (статички анализи на мрежата, како 
и потребните пресметки во врска со изградбата на дел од проектот); 

2. Спецификација на машинскиот дел од проектот; 

3. Спецификација на градежниот дел од проектот; 

и следната графичка документација: 

4. Ситуација на која е прикажан објектот, заедно со вцртана дистрибутивната 
мрежа и приклучокот за него, вклучувајќи ја и останатата инфраструктура 
(инфраструктурата од останатите комунални претпријатија), во стандарден 
размер на ситуација добиена за соодветната катастарска општина; 

5. Шематски приказ на цевната мрежа од приклучната шахта со точно обележани 
доводен и повратен вреловод; 

6. Надолжен профил; 

7. Детал на приклучна шахта во која се поставени приклучни вентили, вентили за 
обезвоздушување, вентили за празнење, детали за разминување (пресекување) 
со друга инфраструктура, детали за различни типови на потпори (ѕидни, 
тавански, каналски), детали за различни димензии на каналите, детали за 
начинот на вградување на предизолираните цевки (во канали и во ров) и 
нивните додатни елементи; 

8. Градежни детали со напречен пресек на каналот, арматурен план за канал, 
градежен детал со напречен пресек на шахтата, арматурен план за шахтата, 
арматурен план за покривни капаци на канали за премин преку сообраќајници, 
премин преку ѕид, напречен пресек на канал (под улица, тротоар и тревник), 
арматурен план за цврсти потпори и сл. 

Проектни параметри за димензионирање на дистрибутивната мрежа 

Проектни параметри за димензионирање на  дистрибутивната мрежа се: 

- номинална температура во доводниот вод   ........................................ tnd= 110 ° C 

- номинална температура во повратниот вод   ....................................... tnp= 65° C 

- номинален притисок   ............................................................................. pn= 16 bar 

- минимална пресметана разлика на притисокот на  
главните вентили во топлинската станица   .......................................... ∆p= 0,5 bar 

- препорачан единечен пад на притисок во  
дистрибутивната мрежа  ........................................................................     100 Pa/m 
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Земајќи ги предвид техничките карактеристики на опремата во дистрибутивната 
мрежа дозволено е монтирање на претходно изолирани (предизолирани) цевки, кои 
кореспондираат со температури од минимум 110 ° C. 

Во дистрибутивната мрежа се користи хемиски подготвена и деаерирана вода. 
Полнењето на инсталација со хемиски припремена вода до објектите, од 
дистрибутивната мрежа, исклучиво го врши Дистрибутерот. 

Дистрибутивната мрежа е со двоцевен систем за испорака на топлинска енергија за 
греење. Дистрибутерот ја дефинира која цевка е доводна, а која е повратна во 
дистрибутивниот систем.  

Дистрибутивната мрежа надвор од објектот исклучиво се изведува со претходно 
изолирани цевки, а внатре во објектот со претходно изолирани цевки за надземно 
водење (согласно DIN EN 12237) или безрабни челични цевки изолирани со изолација 
од стаклена волна (λ= 0,04 W/m·K при 25 °C) и согласно податоците од табелата дадена 
на страна 12. 

По исклучок, приклучок на објект (од топлинската станица до приклучната шахта) 
помал од 6 m може да се проектира и изведува со каналски систем. 

При дислокација на вод/делница од постојната дистрибутивна мрежа која е во 
канал, а од шахта до шахта, се изведува со предизолирани цевки. 

Дистрибутивна мрежа од предизолирани дисконтинуирани рамни челични цевки 

Предизолираните, дисконтинуирани рамни челични цевки и фасонските елементи 
мора да одговараат на основните барања од следните стандарди: 

1. Предизолирани цевки: МКС EN 253+А1:2013; 

2. Предизолирани фасонски елементи: МКС EN 448:2009; 

3. Предизолирана арматура: МКС EN 488:2012; 

4. Споеви за предизолирани цевки: МКС EN 489:2009. 

Техничките услови за испорака на цевки треба да бидат во согласност со табелата и 
дијаметри во согласност со МКС EN 253 и истите да поседуваат сертификати за 
испитување во согласност со МКС EN 10204:2007-3.1 и подготвени краеви за заварување 
во согласност со МКС EN ISO 9692-1:2010: 

Вид на цевка Димензија Стандард Материјал 

Безрабна Сите МКС EN 10216-2 P 235 GH 

ERW < 323.9 mm 
МКС EN 10217-1 

или: 
МКС EN 10217-2 

P 235 TR 1 или: 
P 235 TR 2 или: 

P 235 GH 

ERW ≥ 323.9 mm МКС EN 10217-2 P 235 GH 

SAW Сите МКС EN 10217-5 P 235 GH 

 
Цевните колена треба да бидат челични со иста или подобра граница на 

развлекување како и предвидените цевки. Дебелината на ѕидовите на колената не смее 
да биде помала од дебелината на цевките. 
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Термоизолациската обвивка треба да биде од двокомпонентна тврда PUR пена, 
заштитена со надворешна безрабна PEHD обвивка според МКС EN 10204, МКС EN 
253:2009 и МКС EN 448. Во PUR пената да бидат излиени две бакарни жици за систем за 
детекција на дефекти тип: IPS-Cu, Nordic, а според МКС EN 14419:2009. Структурата на 
ќелиите на PUR пената треба да биде според МКС EN ISO 4590:2002 (МКС EN 253:2009; 
5.3.2.2.). Топлинска спроводливост според МКС EN ISO 8497:2009 (МКС EN 253:2009; 
5.3.5.). Испитување на пад на маса според МКС EN 253:2009. Јадрена сирова густина 
според МКС EN ISO 845:2013 (МКС EN 253:2009; 5.3.3.), цврстина под притисок според 
МКС EN ISO 844:2013 (МКС EN 253:2009; 4.4.4.) 

На местото на спојување на две предизолирани цевки се поставува термособирачка 
спојница, која ги има следните карактеристики: 

1. Термособирачка спојница за димензии до Da= 560 mm: 

- Едноделна термособирачка спојница за предизолирана цевка; 

- Материјал од вмрежен полиетилен по целата должина, L= 700 mm; 

- Спојницата да има можност за скратување на потребната должина; 

- Спојницата вклучува:  

 Термособирачка PEHD цевка со попречни врски; 

 Лента за заптивање од бутил гума; 

 Два PE чепови за испуштање на воздухот; 

 Два PE чепови за заварување; 

 Две метални спојници за спојување на жиците на составот за детекција 
на течење; 

 Два пластични дистанцера за жиците од составот за детекција на течење. 

2. Термособирачка спојница за димензии од Da=630mm до Da=1400mm: 

- Едноделна термособирачка спојница за предизолирана цевка; 

- Материјал од вмрежен полиетилен по целата должина, L= 730 mm; 

- Спојницата да има можност за скратување на потребната должина; 

- Спојницата вклучува:  

 Термособирачка PEHD цевка со попречни врски; 

 PE-X термособирачка фолија со заптивен спој; 

 Лента за заптивање од бутил гума - со зголемена широчина; 

 Две метални спојници за спојување на жиците на составот за детекција 
на течење; 

 Два пластични дистанцера за жиците од составот за детекција на течење. 

Предизолираните цевки и фасонските елементи задолжително мора да имаат 
вградено сензорски водови (проводници) за контрола на присутност на влага во склад 
со постојната сензорска мрежа на Дистрибутерот, од тип: IPS-Cu, Nordic, според МКС EN 
14419:2009. 
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Во текот на монтажата проводниците треба да се поврзат согласно упатството на 
производителот, односно да се провери воспоставеност на проводниот круг и да се 
измери почетната вредност на отпорот и почетната рефлектометрија, кој што ќе биде 
референтна вредност за понатамошната контрола заради откривање на евентуални 
протекувања. Мерењата се составен дел од записникот за техничка исправност за водот. 
Составен дел на записникот мора да биде и шемата на поврзување на дистрибутивната 
мрежа, изведена на геодетската снимка на изведениот вреловод. 

Во зависност од потребите, долж трасата се изведуваат распределителни и 
контролни шахти во кои што се поставува сета потребна арматура. 

Димензионирањето на габаритите на распределителните и контролни шахти се 
определува во зависност од номиналниот отвор на цевководот и арматурата која треба 
да се вгради.  

Распределителните и контролни шахти со влезниот отвор треба да овозможат 
слободен пристап до вградената арматура, како и можност за сервисирање и замена на 
истата. 

Влезниот капак и рамот се поврзани со нераздвојна  врска. Капакот да биде со светол 
отвор 60 х 60 cm. Неопходно е вградување на лиено железни капаци на шахтите на сите 
улици и сообраќајници во градот од тежок тип 400 kN (40 t) со ознака ГРЕЕЊЕ, додека во 
паркови и зеленила среден тип капаци 250 kN (25 t) со ознака ГРЕЕЊЕ. 

За влез во шахта неопходно е да се вградат скали кои се изведуваат од ребраста 
челична шипка Ø 18 кои се анкерирани странично и во подот од шахтата. За нормален 
пристап во шахтата првото скалило од светлиот отвор се поставува најмногу на 40 cm.  

На дното на шахтите мора да има впивателна шахта со решетка. Шахтите со волумен 
над 20 m3 мора да имаат обезбедено систем за природно проветрување на воздухот. 

Распределителните и контролни шахти се изработуваат од армиран бетон, со марка 
на бетон МБ 30. 

Техничка контрола при изведбата врши надзорниот орган од страна на 
Дистрибутерот, а врз база на претходно добиени сертификати за материјалите, извештаи 
од испитувањата, сертификати и овластувања на персоналот, во согласност со прописите 
за изведување на ваков тип на работи и во согласност со овие Посебни технички услови. 

Во исклучителни случаи дистрибутивната мрежа може да поминува низ објекти 
(подруми, ходници и сл.) како и низ други заеднички нестанбени простории според 
решението кое го дава Дистрибутерот, а со претходна писмена согласност на 
сопственикот на објектот. 

Дистрибутивната мрежа мора да биде достапна во секој момент на Дистрибутерот, 
заради прегледи, одржување и отстранување на дефекти.  

Дистрибутивна мрежа во канали и шахти 

Дистрибутивната мрежа во канали и шахти се поставува само во исклучителни 
случаи и тоа во случај на изведба на приклучоци, до објектите, кои се пократки од 6 m 
или за делници од дистрибутивната мрежа кои не се протегаат од шахта до шахта. 

Техничките услови за испорака на челични цевки треба да бидат во согласност со 
табелата и дијаметри во согласност со МКС EN 253: 
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Вид на цевка Димензија Стандард Материјал 

Безрабна ≤ 159,0 mm 
МКС EN 10216-1 
МКС EN 10216-2 

P 235 TR 1 или: 
P 235 TR 2 или: 

P 235 GH 

ERW > 159,0 МКС EN 10217-2 P 235 GH 

SAW > 159,0 МКС EN 10217-5 P 235 GH 

Цевните лакови мора да бидат со минимален радиус R=3·D. Исклучок од ова 
правило има само во случај кога цевките се водат во шахти, подрумски или други 
заеднички простории каде што се дозволува употреба на цевни лакови со радиус 
R=1,5·D. 

При каналско водење, топлинската изолација на цевките од дистрибутивната мрежа 
се изведува со стаклена волна (густина минимум 10 kg/m3) и топлинска проводливост 
која изнесува максимално 0,040 W/m·K на 25 °C. Од внатрешната страна има стаклена 
волна, а од надворешната страна тер хартија со картонска основа (густина минимум 417 
g/m2), минимум битумен 1500 g/m2 и двојно пескарана. Истата се поставува на 
цевководите со помош на поцинкувана жица или пластична стега.  

Подврзувањето на изолацијата на цевките со DN > 150 се врши со пластична лента и 
поцинкувана мрежа.  

Цевководите се изолираат и со стаклена волна обвиткана со алуминиумски лим во 
следните случаи: 

- кога се водат надземно; 

- во шахтите; 

- од крајот на каналот до првите вентили во топлинската станица; 

- на составните места улица - тротоар во каналот во должина од 1 m од секоја 
страна на составот. 

Изолацијата треба да е самогасива. Дебелината на топлинската изолација и Al-лим, 
се одредува во зависност од надворешниот дијаметар на цевководот, согласно табелата: 
 

DN на 
цевководот 

Дебелина на топлинската 
изолација (mm) Дебелина на 

Al-лим (mm) 
На довод На поврат 

DN   32 50 30 0,6 

DN   40 50 30 0,6 

DN   50 80 50 0,6 

DN   65 80 50 0,6 

DN   80 100 50 0,6 

DN 100 100 50 0,6 
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DN 125 100 50 0,6 

DN 150 100 50 0,6 

DN 200 150 50 0,6 

DN 250 150 80 0,6 

DN 300 180 80 0,6 

DN 350 180 80 0,8 

DN 400 200 100 0,8 

DN 450 200 100 0,8 

DN 500 250 100 0,8 

DN 600 250 100 0,8 

DN 700 250 100 0,8 

DN 800 250 100 0,8 

 

Материјалот за алуминиумскиот лим е Al Mg Mn08 согласно МКС EN 573-3:2009 и 
истиот е полутврд, со граница на кинење од 137 до 186 N/mm2. 

Начинот на изолација на арматурата на дистрибутивната мрежа го пропишува 
производителот. 

Димензиите за обезвоздушување и испуст се проектираат и изведуваат во 
согласност со табелата: 

Димензии на вреловодот Димензија за обезвоздушување Димензија за испуст 

 до   DN 65 DN 15 DN 25 

 до   DN 125 DN 15 DN 40 

 до   DN 150 DN 20 DN 50 

 до   DN 250 DN 25 DN 80 

 над DN 250 DN 40 DN 100 

Елементите за затворање се поставуваат во шахтите и тоа до DN 100 (заклучно) се 
употребуваат топчести вентили (според МКС EN 1983:2013), за номинален притисок PN 
16, со прирабници. 

Од DN 125 се употребуваат пеперуткасти вентили (според МКС EN 593 + А1:2011), за 
номинален притисок PN 16, со рачен редукторски погон (или комбинирано и со 
електричен погон за централни шахти). 

Технички барања за топчести вентили 

1. Топчест вентил според стандард МКС EN 1983:2013 или DIN 3357; 

2. Тип: F4;  

3. Приклучок на прирабници; 
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4. Номинален притисок PN 16 [bar]; 

5. Температура на флуид до 120 [°C]; 

6. Должините на вентилите да се според стандардот EN 558-1; 

7. Вентилите да се со стандарден приклучок PN 16 - EN 1092; 

8. Вентилите се монтираат на прирабници со грло произведени по стандардот ISO 
7005 TIP 11, со димензии по стандард МКС EN 545; 

9. Табела со конструктивни карактеристики за топчести вентили: 

1 Тело Нодуларен лив - GG25 или GG40 

2 Топка 
Месинг - МS 58 
X5CrNi18-10 (A304) 

3 Осовина 
Месинг - МS 58           
X5CrNi18-10 (A304) 

4 О-Прстен PTFE 

5 Заптивка EPDM, PTFE 

6 Рачка 
Метал – S235JO (St 37-3),  
GD+ AlSi 8 

Технички барања за рамни запорни вентили 

1. Тип: F1;  

2. Приклучок на прирабници; 

3. Номинален притисок PN 16 [bar]; 

4. Температура на флуид до 120 [°C]; 

5. Должините на вентилите да се според стандардот МКС EN 558-1, колона: 1; 

6. Потребен стандард за приклучокот на вентилите МКС EN 1092-1, тип: B1; 

7. Вентилите се монтираат на прирабници со грло произведени по стандардот МКС 
EN 1092-1 Тип: 11, со димензии по стандард МКС EN 545; 

8. Рамните запорни вентили да го исполнуваат конструктивниот стандард МКС EN 
13709; 

9. Испитувањето на вентилите да го исполнува стандардот МКС EN 12266 со 
тестовите- P10, P11 и P12; 

10. Табела со конструктивни карактеристики за рамни запорни вентили: 

1 Тело Лиено железо - GG25 или GG40 

2 Седиште на прстенот X5CrNi18-10 (A304) 

3 Диск X5CrNi18-10 (A304) 

4 Заптивање на штопиксна (капак) Графитна плетеница 

5 Штопиксна (капак) Лиено железо - GG25 

6 Осовина X5CrNi18-10 (A304) 

7 Тркалезна рачка Лиено железо - GG25 
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Технички барања за пеперуткасти вентили 

1. Пеперуткаст вентил според МКС ЕN 593 + А1:2011; 

2. Вградбена должина според МКС ЕN 558 + А1:2012, Serie 20: API 609; 

3. Прирабнички приклучоци по МКС ЕN 1092-1+А1:2013; 

4. Тестирање на заптивање согласно МКС ЕN 12266-1:2012 со тестовите- P10, P11 и 
P12 – “zero leakage” на разлика од притисок од 10 bar; 

5. Сите димензии да бидат опремени со рачен редукторски погон; 

6. Куќиште варијанта BA за монтажа меѓу прирабници: 

1 Тело Лиено железо - GG25 

2 Диск Нерѓосувачки челик А316 

3 Осовина 
X5CrNi18-10 (A304) или челик 1.4021 по 
МКС EN 10088 

4 Гумена манжетна EPDM по ISO 1691 

7. Приклучок на прирабници за вградување на погон стандард DIN ISO 5211/1; 

8. Материјал на дискот W. Nr. 1.4408; 

9. Номинален притисок PN 16 [bar]; 

10. Температура на флуид до 120 [°C]. 

Пред вградување задолжителна е интерна контрола од страна на Дистрибутерот. 

Арматурата за обезвоздушување и празнење се изведува со топчести вентили 
(според МКС EN 1983:2013) со номинален притисок PN 16. 

Сите вентили кои се употребуваат за изградба на дистрибутивната мрежа 
задолжително мора да се прирабнички, при што до DN 200 прирабниците се со грло, а 
над DN 200 прирабниците може да се рамни, односно без грло.  

Материјалот на прирабниците да биде од челичен лив, а димензиите на 
прирабниците се согласно МКС EN 1092-1 + A1:2013. 

За обезбедување на херметичност на споевите на арматурата се применуваат 
заптивки кои што одговараат на погонските услови на мрежата во однос на притисокот, 
температурата и квалитетот на водата. Заптивањето на прирабниците се изведува со 
заптивки за прирабници, согласно МКС EN 1514-1:2009. 

Заварување и испитување на дистрибутивната мрежа 

Заварување при реконструкции и градење нови водови: 

Спојувањето на цевките и арматурите од дистрибутивната мрежа изработена од 
предизолирани дисконтинуирани рамни челични цевки, како и за таа во шахти и канали, 
се врши со заварување. 

Заварувањето треба да го извршуваат сертифицирани заварувачи, според однапред 
одобрени процедури од акредитирано тело за заварување за соодветните материјали и 
димензии на цевките (арматурата). Заварувањето треба да се изврши од страна на 
изведувачот согласно приложен WPS (welding procedure specification). 
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Заварените состави подлежат на контрола која се врши со радиографско снимање 
(со исклучок на густо населени подрачја каде е дозволено пенетрантско снимање на 
варовите) и тоа на 10% од заварите, за правите делници. Задолжително се снимаат 30% 
од заварите кај компензаторите, а 100% сите приклучни места кои не може да се 
испитаат под притисок, како и заварите со старата мрежа. Сите податоци од контролата 
се внесуваат во заварувачки дневник. 

Дозволено е да се заварува ако температурата на околината е над 0 °C и ако нема 
ветер и дожд. До температура од -5 °C треба да се врши предгревање на основниот 
материјал, а при пониски температури треба да се престане со заварување. Се 
препорачува заварувањето да се изведува со специјални длабоко пенетрирачки 
електроди кои даваат најдобри механички особини на заварот. 

При завршување на последниот слој на заварот се врши визуелна контрола, а 
забелешките се внесуваат во заварувачкиот дневник покрај бројот на заварот. На 
површината заварот треба да биде без дупчиња. Максималното надвиснување на 
последниот (горен) завар не смее да биде повисоко од 1,6 mm, ниту пониско од 0,8 mm. 
Широчината на заварот не смее да ја преминува ширината на жлебот повеќе од 1,6 mm 
од двете страни. 

Завршната контрола на готов завар треба да се изврши со радиографско снимање на 
заварот. Ова снимање треба да се изврши според метод и спецификација која 
изведувачот треба претходно да ја достави на одобрување од страна на сертифицирано 
акредитирано тело. 

Сите неквалитетни завари треба да се поправат или исечат од вреловодот, па 
повторно заварат и снимат. 

При заварување на прирабниците да се води сметка сите прирабници кои се 
заваруваат на цевката да бидат под прав агол со неа со евентуално дозволено 
отстапување од ± 0,5°.  

Пред заварувањето заптивните површини на прирабниците треба добро да се 
исчистат од евентуална корозија или нечистотии. 

Заптивниот материјал треба да биде со квалитет кој задоволува за температури 
поголеми од 150 °C и дебелини од најмалку 2 mm. 

Толеранцијата на зазорот помеѓу заптивниот материјал и прирабниците смее да 
изнесува ± 0,1 mm. 

Притегнување на завртките треба да се врши накрсно, никако редно, и при тоа да се 
води сметка да не се пречекори силата на притегнување. Се препорачува работа со алат 
кој има уред за мерење на силата на притегнување (момент клуч). 

Цевките се чистат од нечистотии и корозија до метален сјај и потоа се премачкуваат 
во два слоја антикорозивна подлога како заштита од корозија. Подлогата мора да биде 
отпорна на температури од 150 °С. 

Испитувањето на дистрибутивната мрежа се врши со ладна вода под притисок. 

Пред испитувањето вреловодите треба да се прочистат со вода. 

При испитувањето со ладна вода под притисок, испитниот притисок мора да биде 25 
bar. 
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По чекање од 2 h, заради изедначување на температурата, испитувањето трае 1 h. 
Испитувањето задоволува ако во тој период нема видлив пад на притисок. 

Притисокот на водата при испитувањето мора да се контролира со манометар. 
Притисокот на испитната вредност мора да се одржи 5 минути, а потоа се снижува на 
максималниот работен притисок и овој притисок се одржува за цело време на 
прегледот. Мерењето се врши со помош на манометар со класа на точност 0,6 со 
дијаметар на скалата минимум 150 mm и со мерно подрачје за 50% над испитниот 
притисок. Манометарот мора да има издаден атест од претпријатие или орган овластен 
за баждарење на манометри. 

За време на испитувањето, со термометри се контролира изедначувањето на 
температурата и евентуалните промени на температурата на околината. 

Испитувањето се смета успешно ако:  

- за времетраење на испитувањето не е запазен пад на притисок поголем од 0,1 
bar; 

- не се појават пукнатини на постројката; 

- не е забележано течење или солзење; 

- не се забележуваат видливи промени на обликот на постројката кои остануваат 
по извршеното испитување. 

Ако испитувањето е успешно се составува записник во кој се внесуваат резултатите 
од испитувањето. 

Ако испитувањето не е успешно недостатоците се отстрануваат откако притисокот 
во вреловодот ќе се намали до атмосферскиот. 

Ако испитувањето не е успешно, а утврдените недостатоци не можат веднаш да се 
отстранат, се одредува рок за отстранување и потоа испитувањето се повторува. 

Заварување при отстранување дефекти во дистрибутивната мрежа: 

Спојувањето на цевките при вршење на санацијата на дефектите во дистрибутивната  
мрежа се врши со заварување. 

Заварувањето го  извршуваат сертифицирани заварувачи според однапред 
одобрени процедури од акредитирано тело за заварување за соодветните материјали и 
димензии на цевките.  

Спојувањето – заварувањето на цевките се врши со со користење на гасна постапка  
или електролачна постапка. Претходно цевките се заштитени од корозија, освен 
краевите за да може да се изведе заварениот спој и изврши негова контрола. 

Видот на постапката со која ќе се изврши заварувањето при санацијата на дефектот 
се одредува од дебелината и големината на DN на цевките:  

- За цевки со DN ≤ 100, а со дебелина до 6 mm, спојувањето на цевките се врши со 
автогено (гасно) заварување или во комбинација со електролачно заварување;  

- За цевки со DN > 100 спојувањето на цевките се врши со електролачно 
заварување. Електроди кои се користат може да бидат рутилни, базични или 
целулозни. 
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Заварувачките работи може да ги изведе само квалификуван работник, кој поседува 
важечки атест за заварување.  

Во случај кога има спојување на цевки со различна дебелина, тогаш цевката со 
поголема дебелина се прилагодува на цевката со помала дебелина со претходна 
подготовка.  

Температура на која е дозволено да се извршува заварување  е над 0 °C и ако нема 
ветер и дожд. До температура од -5 °C треба да се врши предгревање на основниот 
материјал, а при пониски температури треба да се престане со заварување. Ако има 
потреба да се заварува и на пониски температури од -5°C се препорачува заварувањето 
да се изведува со специјални помошни средства, кои се користат за задржување на 
повисока температура (шатори, разни пластични комори и сл.) околу местото на 
заварувањето. 

Заварените состави на цевките кои одат под површина на улици, тротоари или 
земјaни површини  кои при работа  под вода не се гледаат,  подлежат на контрола која 
се  врши со радиографско снимање или со пенетрантско снимање на варовите. 

Вообичаено заварените споеви на цевките од дистрибутивната мрежа кои се на 
достапни места и се визуелно достапни, се контролираат на работен притисок во 
моментот на извршување на санацијата на дефектот. 

Растојание од други комунални водови и останати објекти 

При проектирање на дистрибутивната мрежа задолжително мора да се земат во 
предвид сите влијанија на околината, како што се други изведени водови, лизгање на 
земјиште, дрва, објекти или сообраќај и истите да се сведат на минимално прифатливо 
ниво. 

При проектирање на згради или друг вид на објекти, каде што се врши ископ во 
непосредна близина на постојна дистрибутивна мрежа со проектот мора да се 
предвидат заштитни мерки со кои ќе се обезбеди сигурно и непречено функционирање 
на дистрибутивната мрежа во текот на градбата. Проектното решение мора да го 
верифицира Дистрибутерот на топлинска енергија. Работите треба да се изведуваат на 
начин кој нема да предизвика оштетувања на дистрибутивната мрежа. Во случај на 
оштетување на дистрибутивната мрежа, инвеститорот на градежниот објект е должен на 
сопствен трошок да го санира оштетувањето под надзор на Дистрибутерот на топлинска 
енергија. 

Минималните растојанија дадени се во табелата: 

 
Чисто растојание (cm) 

Вкрстување/ пара-
лелно водење до 5 m 

Паралелно водење 
преку 5 m 

Гасоводи до 13 bar 30 

Водовод 30 40 

Дистрибутивна мрежа 30 40 

Канализација 30 50 

Сигнални кабли, телеком, енергетски кабли до 1 kV 30 30 

10 kV енергетски кабли или еден 30 kV кабел 60 70 

Над 30 kV енергетски кабли или кабел преку 60 kV 100 150 
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Чисто растојание (cm) 

Вкрстување/ пара-
лелно водење до 5 m 

Паралелно водење 
преку 5 m 

Минимално растојание на зграда од постојна 
Дистрибутивна мрежа 

100 

Минимално растојание на Дистрибутивна мрежа 
од постојна зграда 

50 

Геодетско снимање на дистрибутивната мрежа 

По завршувањето со монтажните работи и пред затрупувањето на каналот, се врши 
геодетско снимање на дистрибутивната мрежа. Инвеститорот на изградбата на 
приклучок кон дистрибутивната мрежа организира геодетско снимање и истото го 
пријавува во Агенцијата за катастар на недвижности за што добива потврда. Покрај 
просторната положба (локациски, висински) геодетскиот елаборат во себе мора да ги 
содржи и податоците за димензиите за изведбената состојба на дистрибутивната мрежа. 
Еден примерок од геодетскиот елаборат и потврдата задолжително се доставуваат и до 
Дистрибутерот. 

ТОПЛИНСКА СТАНИЦА 

Машинска инсталација на топлинската станица 

Топлинската станица се состои од примарен и секундарен дел каде се врши 
регулација, предавање и мерење на количината на испорачаната топлинска енергија. 

На дистрибутивниот систем на топлинска енергија дозволено е приклучување на 
топлински станици кои се исклучиво од индиректен тип т.е. со вграден топлински 
изменувач. 

Кај објектите со деловен и станбен дел, примарниот дел и секундарниот дел на 
топлинската станица се изведуваат посебно за секој дел вклучувајќи го тука и 
топлинскиот изменувач согласно шемата што ја издава Дистрибутерот. 

Машински проект на топлинската станица 

Покрај општата и техничката документација која се изработува по важечките 
прописи, машинскиот проект за топлинската станица треба да содржи и: 

1. Вкупната инсталирана моќност на грејните тела, посебно за секој 
циркулационен круг и наведени проектни протоци на загревниот флуид; 

и следната графичка документација: 

1. Ситуација од која може да се види положбата на објектот и просторијата на 
топлинската станица во објектот; 

2. Функционална шема на топлинската станица; 

3. Функционална шема за поставување на мерната, регулациската и останатата 
опрема; 

4. Склопен цртеж и диспозиција на опремата со потребни коти со кои се 
дефинираат растојанијата важни за вградување на опремата и обезбедуваат 
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услови за несметано ракување и одржување на опремата, како и со легенда со 
ознаки на елементите и нивните основни податоци. 

Проектни параметри за димензионирање на топлинските станица 

Проектни параметри за димензионирање на топлинските станици се: 

- температурен режим на примарната страна на  

топлинската станица (td
'/tp

')  ................................................................   110/ 65 °C 

(повратната температура да биде максимум за 5 °C повисока од 
повратната температура на секундарниот дел) 

- минимален расположлив пад на притисок на  

местото на преземањето  ...................................................................  ∆p = 0,5 bar 

- температурен режим на секундарната страна на  

топлинската станица (td
"/tp

")  .................................................................    80/ 60 °C 
(односно согласно проектот на внатрешната инсталација на објектот, на 
пример 80/ 60 °C; 90/ 70 °C; 70/ 50 °C; 55/ 45 °C итн.).  

Се охрабруваат инвститорите да се определуваат за нискотемпературни системи за 
греење согласно модерните трендови за користење подно и ѕидно греење, како и 
употреба на нискотемпературни грејни тела. 

- елементите на примарната страна од топлинската станица мораат да бидат 
избрани за минимални температури од 120°C и притисок PN 16. 

Просторија за топлинска станица 

Микролокацијата на просторијата за топлинската станица да биде во средина на 
објектот (приземје или подрум) која ќе биде пристапна во секое време, по можност со 
надворешен влез. Истата просторија не смее да се користи за други потреби.  

Димензиите на стандардна просторија се одредуваат во зависност од големината на 
примарниот дел на станицата и можноста за нејзино ракување и одржување (Прилог 1). 

Корисникот, односно Инвеститорот е должен да ги обезбеди следниве услови за 
просторијата каде ќе биде сместена топлинската станица: 

1. Да биде достапна во секое време, без посебни потешкотии за персоналот на 
Дистрибутерот;  

2. Да има влезна метална врата која се отвора кон надворешната страна, со 
вграден типски цилиндер/ катанец дефиниран од Дистрибутерот; 

3. Да не биде до или под просторија предвидена за спиење на станарите; 

4. Доколку тој услов не може да се обезбеди, просторијата треба да биде 
соодветно звучно заштитена за да не се пренесуваат шумови од работата на 
станицата (максимално дозволено 60 dB во просторијата); 

5. Одвод на отпадната вода од испустот од секундарниот дел и линијата за 
прочистување на топлинскиот изменувач во сливник со номинален отвор на 
канализационата цевка од најмалку Ø100 mm и изведен испуст од Ø3/4", надвор 
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од објектот, до атмосферска шахта или тревна површина, односно улица и 
попивателна шахта. Истекувањето на отпадната вода мора да биде видливо. 

6. Подот и ѕидовите на кои е монтирана топлинската станица треба да бидат 
обложени со керамички плочки поставени во висина на истата; 

7. Добро проветрување, при што температурата не смее да биде поголема од 30°C; 

8. Заштитна мрежа на прозорците од надворешна страна; 

9. Да биде осветлена (150 lux); 

10. Трофазна струја; 

11. Монофазен приклучок 220 V/16 A, за електрични алатки; 

12. Електричната инсталација треба да се изведе согласно стандардот VDE 0100 за 
влажни простории; 

13. Потребно е во топлинската станица да се предвиди приклучок од R 1/2" од 
градскиот водовод со вградување посебен водомер. 

Примарна страна на топлинската станица 

Примарната страна на топлинската станица се состои од следните елементи: 

1. уред за мерење на испорачана топлинска енергија; 

2. плочест изменувач на топлина; 

3. комбиниран уред за ограничување и регулација на протокот низ топлинската 
станица („комби вентил“); 

4. уреди за индикација на работните параметри; 

5. топлинска изолација; 

6. цевна арматура (филтри, неповратни вентили и сл.). 

Секундарна страна на топлинската станица  

Секундарната страна на топлинската станица се состои од следните елементи: 

1. циркулациони пумпи со електронска регулација, односно енергетски ефикасни; 

2. уред за осигурување од неконтролиран пораст на притисок (сигурносен вентил); 

3. уреди за индикација на работните параметри; 

4. цевна арматура; 

5. топлинска изолација; 

6. експанзионен сад со соодветен капацитет; 

7. систем за автоматско дополнување на хемиски припремена вода. 

Регулациски уреди  

Димензионирањето и изборот на елементите од топлинската станица, со помош на 
кои се ограничува и регулира протокот на примарната страна и обезбедува сигурност од 
пречекорување на работниот притисок се врши врз основа на пресметаните проточни 
карактеристики на овие елементи. 
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Сигурносниот вентил е уред со кој се обезбедува сигурност од пречекорување на 
работниот притисок. 

Комби регулатор или комби вентил со електромоторен погон е уред за 
ограничување и регулација на протокот на примарната страна на топлинската станица. 
Авторитетот на вентилот е 1 и се избира за номинален проток. 

Избраните елементи мораат да ги исполнуваат и условите дадени во следната 
табела: 

КРИТЕРИУМ ЗA ИЗБОР КОМБИ РЕГУЛАТОР СИГУРНОСЕН ВЕНТИЛ 

Работен опсег 
Да се пресмета протокот за 

Δpmin   0,2 bar 

Притисок на отворање 

4,0  12,0 bar 

За работни температури 
(минимум) 

110 C 110 C 

Номинален притисок PN 16 bar PN 16 bar 

Номинален отвор min. DN 15 min. DN 20 (R 3/4") 

Погон 

Електромоторeн, 230 V AC, IP 
54, тротoчкест, со 4÷20 mA 

сигнал за контрола на положба 
и 4÷20 mA сигнал на повратна 

врска на положба 

Аголен со пружина со 
метално или PTFE седло 

Декларација на производот 
(плочка со натпис на телото 

на вентилот и атест) 
Задолжително Задолжително 

 

Сите вентили над DN 20 во топлинската станица мора да бидат топчести со 
прирабници. Топчести вентили со пеперуткасти рачки не се прифаќаат. 

Мерила на топлинска енергија 

Мерењето на испорачаната топлинска енергија се врши на влез во топлинската 
станица, преку мерење на протокот и температурната разлика на топлоносителот на 
влез и излез на примарниот дел од топлинската станица. 

Мерачот на топлина се состои од следните елементи: 

- ултразвучен сензор на проток; 

- температурни сензори на доводен и повратен вод; 

- пресметковна единица. 

Ултразвучниот сензор на проток се поставува на доводниот вод на топлинската 
станица. 

Мерилата на топлинска енергија потребно е да: 

1. Поседуваат EC-TYPE сертификат од испитување, во согласност со директива 
2004/22/EC, ANNEX MI-004 Мерила на топлина MID 2004/22/EC Module B+D Class 
2.0, согласно стандардот MKC EN 1434; 

2. Поседуваат верификационен жиг од македонското биро за метрологија; 
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3. Бидат соодветно пломбирани. 

Типот и димензијата на мерилата на топлинска енергија се одредуваат врз основа 
на пресметаните проточни карактеристики на топлинската станица. 

При проектирањето и вградувањето на мерилата на топлинска енергија потребно е 
да се следат упатствата од производителот во поглед на потребните прави делници пред 
и после сензорот на проток, како и начинот на приклучување на пресметковната 
единица. Секоја пресметковна единица потребно е да има можност за далечинско 
отчитување преку M-bus проткол.  

Циркулациски пумпи 

Циркулацијата на носителот на топлина низ внатрешната инсталација од објектот се 
остварува по присилен пат, со помош на циркулациски пумпи кај кои енергијата добиена 
преку електромоторот се користи за струење на носителот на топлина во внатрешната 
инсталација. 

Циркулациските пумпи мораат да бидат: 

1. Едностепени центрифугални со влажен или сув ротор (во зависност од 
капацитетот); 

2. Електронски регулирани со континуирана регулација на бројот на вртежи и 
одржување на моменталната работна точка на внатрешната инсталација со 
можност за одржување на константен или пропорционален (варијабилен) Δp; 

3. Да имаат можност за комуникација преку M-Bus, Ethernet (LAN), RS 485 (ModBUS) 
протокол, а во зависност од електронскиот контролер дефиниран од 
Дистрибутерот; 

4. Со вградена опција за ноќна заштеда на електрична енергија, односно при прекин 
на испораката на топлинска енергија; 

5. За номинален притисок од PN 6/ PN 10; 

6. За работна температура до 110 C; 

7. Најмала димензија DN 25; 

8. До димензии, заклучно со DN 32 со холендерски споеви, а за димензии DN 40 и 
поголеми, со прирабнички споеви; 

9. Осигурени од преоптоварување во сите режими на работа и соодветно 
заштитени; 

10. Со степен на заштита на електромоторот на пумпата најмалку IP54; 

11. Да имаат енергетски индекс EEI ≤ 0,20 - Part 2, спрема ErP Регулација за енергетски 
поврзани уреди - 2009 125 EC; 

12. Со ниво на бучава понизок од 55 dB. 

Кај постојни објекти, а со цел заштеда на електрична енергија во топлинските 
станици кои не се опремени со пумпи со електронска регулација, дозволено е 
исклучување на циркулациските пумпи во топлинска станица за време на грејната 
сезона, но само во периоди на денот кога не се испорачува топлинска енергија.  
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Системот за заштеда на електрична енергија се реализира со регулационен 
термостат и контактор.  

Термостатот треба да е поставен на доводниот вод од примарната страна на 
топлинската станица. Исклучување на циркулационите пумпи е дозволено кога 
температурата на доводната вода е пониска од 35 °C. Задолжително е вклучување на 
циркулационите пумпи при температура на водата во доводниот вод повисoка од 35 °C. 
Се дозволува манипулација со циркулационите пумпи и при температури ралични од 35 
°C за што задолжително е потребно одобрување од дистрибутерот на топлинска 
енергија.  

Термостатот или неговата мерна сонда задолжително е да бидат наменети за 
монтажа на цевка со дијаметар еднаков на дијаметарот на доводниот вод од 
примарната страна на топлинската станица. Начинот на прицврстување треба да 
обезбеди постојан контакт на мерната површина на термостатот со површината на 
цевката, без нејзино продупчување, заварување или друга трајна механичка промена на 
цевката. Термостатот и приборот за прицврстување треба да бидат изработени од 
материјали кои нема да поттикнат појава на корозија на инсталацијата на која се 
монтираат. 

Термостатот се поврзува во управувачкото коло на контакторот кој е поставен во 
напојното коло на циркулационата пумпа. Дозволено е со еден термостат да се 
управуваат повеќе контактори. Дозволено е со еден контактор да се управуваат повеќе 
циркулациони пумпи, но само доколку секоја пумпа има одделна прекуструјна заштита 
и заштита од преоптоварување, а пред контакторот да се постави елемент за 
обезбедување на безнапонска состоја во струјното коло на контакторот. 

Реализацијата на системот за заштеда на електрична енергија потребно е да се 
изведе во согласност со важечките прописи и стандарди за ваков вид на постројки и 
инсталации. 

Минимални карактеристики кои треба да ги задоволи термостатот: 

Температурен опсег од 20°C до 95 °C 

Хистереза 6 °С 

Максимална температура на медиум 110 °C 

Работен напон 220/240VAC/ 50 Hz 

Струја 2,5 А 

Тип на преклоп SPDT 

Амбиентална температура од 15°C до 35°C 

Степен на механичка заштита минимално IP54 

 
Стандарди 

МКС EN 60730-1, 
МКС EN 60730-2-9, 
EMC 2004/108/EC 

Топлински изменувач  

Топлинскиот изменувач е уред кај кој топлинската енергија на носителот на топлина 
од примарната страна се пренесува на носителот на топлина на секундарната страна на 
топлинската станица. 
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Спрема конструкцијата топлинскиот изменувач мора да биде лемен, плочест и 
противструен. Во исклучителни случаи може да биде и со монтажни плочи и заптивки 
ако тоа го бара капацитетот на топлинската станица, а во согласност со Дистрибутерот. 

Капацитет на топлинскиот изменувач се димензионира според пресметаната 
топлинска моќност на грејните тела со резерва на површината ("oversurfacing") од 
минимум 20%. 

Критериумите за избор топлинскиот изменувач се: 

1. номинален притисок на примарната страна  .................................    16 bar (PN 16); 

2. температурен режим на примарната страна  ................................    110/65°C, 

(односно повратната температура да биде максимум 5°C повисока од 

повратната температура на секундарниот дел); 

3. на секундарната страна мора да ги исполни проектираните максимални работни 
притисоци и температури кои изнесуваат: 6 bar (PN 6) и произволно Δt, согласно 
проектот на внатрешната инсталација на објектот (80/ 60°C; 90/ 70°C; 70/ 50°C; 55/ 
45°C итн.); 

4. Максималниот дозволен пад притисок на примарната страна на изменувачот е 
Δp≤ 10 kPa; 

5. Максималниот дозволен пад притисок на секундарната страна на изменувачот е 
Δp≤ 30 kPa; 

6. Максимална дозволена брзина на струење на работниот флуид низ приклучокот 
на секундарната страна во топлинскиот изменувач: w≤ 2,5 m/s (се препорачува 2 
m/s); 

Плочката со натписот на производителот, типот и серискиот број на топлинскиот 
изменувач мора да биде фиксирана на телото на топлинскиот изменувач и отпорна на 
високи температури и влага, трајно поставена на видно место. 

Материјалот на плочите на топлинскиот изменувач е нерѓосувачки челик 
(прохромски), отпорен на корозија и вода со pH= 7,5 ÷ 10. 

Приклучоците на топлинскиот изменувач можат да бидат холендерски (заклучно со 
DN 32) или прирабнички (над DN 32). 

Топлинскиот изменувач мора да има изолација која лесно се демонтира. 
Изолациските материјали мораат да обезбедат да температурата на површината на 
изолацијата не преоѓа 45 °C при работни температури од 120 °C и внатрешна 
температура на просторијата од +25 °C. Изолациските материјали и заштитниот слој 
мора да бидат незапаливи и не смеат да имаат материи кои можат да предизвикаат 
корозија на челичните цевки или опремата. 

Коефициентот на пренос на топлина на изолациските материјали мора да биде 
помал од: 

- 0,045 W/m·K при просечна температура од 25 °C; 

- 0,070 W/m·K при просечна температура од 100 °C. 

Изолацијата мора да биде отпорна на влага и не е дозволена употреба на азбест. 
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Секој топлински изменувач мора да биде испитан во склад со стандардот МКС EN 
1148.  

За секој топлински изменувач мора да биде дефиниран начин на чистење и 
одржување, како и потребна опрема и хемикалии кои ги предлага производителот. 

Автоматско дополнување со вода во секундарниот круг со вода од примарниот круг 

Системот за автоматско дополнување со вода во секундарниот круг на топлинската 
станица се поврзува на примарниот круг од топлинската станица.  

Составни елементи кои треба да ги содржи системот за автоматско дополнување со 
вода се следните: 

1. Бајпас цевка помеѓу примарниот и секундарниот круг на топлинската станица, со 
следните спецификации:   

- материјал: челик P235 TR1, P235 TR2 или P 235 GH согласно МКС EN 10216-1, 
МКС EN 10216-2,  

- максимален работен притисок: 16 bar, 

- работна температура: 120 °С, 

- дијаметар: DN 15 или DN20 во зависност од машинскиот проект за топлинска 
станица.  

2. Регулатор на притисок, со следните спецификации:   

- дијаметар: еднаков на бајпас цевката, 

- опсег на регулација (4 - 10 bar), и да биде поставен на вредност соодветна на 
дозволениот работен притисок во внатрешните грејни тела, 

- работна температура: 120 °С, 

- работен притисок: PN16, 

- вградување: согласно EN1092-1 (доколку  е на прирабница) односно ANSI 
B1.20.1 (доколку е на навој). Стандард на вградбена должина EN558-1, 

- заптивање: класа IV или повисока согласно ANSI 70-3).  

3. Протокомер (со локално отчитување на кумулативен и моментален проток), и 
можност за далечинско отчитување преку SCADA, со следните спецификации:   

- дијаметар: еднаков на бајпас цевката, 

- работна температура: 120 °С, 

- работен притисок: PN16, 

- минимален проток: 25 [l/h] за DN15, односно 40 [l/h] за DN20, 

- вградување: согласно EN1092-1 (доколку  е на прирабница) односно ANSI 
B1.20.1 (доколку е на навој). Стандард на вградбена должина EN558-1, 

- начин на поставување: Пред протокомерот е потребна права должина на 
цевка (без колена, фитинзи) од min 10·DN, додека по протокомерот од 
најмалку  5·DN, 
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- насока на мерење: еднонасочно мерење, 

- со важечки верификационен жиг. 

 
4. Рачен топчест изолационен вентил, со следните спецификации:   

- дијаметар: еднаков на бајпас цевката, 

- работна температура: 120 °С, 

- работен притисок: PN16, 

- конструкција: согласно стандард МКС EN 1983, 

- вентилите мораат да бидат испитани согласно стандардот МКС EN 12266, 

- вградување: согласно EN1092-1 (доколку  е на прирабница) односно ANSI 
B1.20.1 (доколку е на навој). Стандард на вградбена должина EN558-1. 

Цевна арматура 

Цевната арматура на топлинската станица ја сочинуваат: 

- затворачки елементи;  

- фаќачи на нечистотија (филтри); 

- неповратни вентили; 

- елементи за празнење и обезвоздушување. 

На примарната страна на топлинската станица целокупната цевна арматура која се 
вградува мора да биде со прирабница за номинален притисок PN 16 и работна 
температура до 110°C. 

На секундарната страна цела цевна арматура која се вградува мора да биде 
разделива, за номинален притисок PN 6/10 и работни температури од минимум 90°C. 

Конструкцијата на рамните запорни вентили мора да бидат во согласност со 
стандардот МКС EN 13709, а конструкцијата на топчестите вентили мора да бидат во 
согласност со стандардот МКС EN 1983. 

Куќиштата на вентилите се рамни, со прирабница на крајот, и мора да бидат 
изработени од јаглероден челик C25 или сив лив GS 240, со вградбени должини спрема 
стандардот МКС EN 558-1, a приклучните мерки на прирабниците спрема стандардот 
МКС EN 1092-1.  

Ознаките со основните податоци мора да бидат поставени така да бидат лесно 
читливи. Основните податоци се: името на произведувачот, димензијата (DN), 
номиналниот притисок (PN). 

Вентилите мора да бидат испитани спрема стандардот МКС EN 12266. 

Кај рамните запорни вентили, затворачот на вентилот се изработува како засебен 
дел. Врската со вретеното е цврста, со можност на мало подесување на положбата. 
Вретеното мора да биде изработено од нерѓосувачки челик, како и заптивната површина 
која мора да биде изработена од нерѓосувачки материјал директно наварена на 
куќиштето на вентилот. Заптивањето на вретеното се врши директно со заптивен пакет 
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кој е изработен од плетеница на база на графит кој има отпорност на притисок и 
температура.  

Во примарниот и секундарниот дел на топлинската станица, како и во внатрешната 
инсталација треба исклучиво да се користат топчести вентили. За димензии над DN 20  
тие се со прирабничка изведба. Кај помалите топчести вентили не е дозволена примена 
на вентили со пеперуткасти рачки. Конструкцијата на запорните топчести вентили за 
вода е според стандардот МКС EN 1983 (DIN 3202, type F1), со следните карактеристики: 

- за работен медиум вода со tmax=110°C; 

- со вградбени димензии („face to face“) според МКС EN 558-1 колона 1;  

- сертификати за испитување според: МКС EN 12266-1,2 pressure testing P10, 
P11, P12, за материјал: МКС EN10204 3.1; 

- ознаки за CE marking по PED97/23/EC. 

Фаќачите на нечистотија (филтрите) се вградуваат како уреди во топлинската 
станица во линија на протокот на носителот на топлина, пред регулациските уреди и 
мерилото на топлинска енергија, со цел во нив да се изврши одвојување на сите 
евентуални нечистотии кои со топлоносителот стигаат до топлинската станица. 
Конструкцијата на фаќачот на нечистотија мора да биде во склад со стандардот МКС EN 
13709. Куќиштето мора да биде едноделно, изработено од сив лив со вградбени 
должини спрема стандардот МКС EN 558-1, a приклучните мерки на прирабниците 
спрема стандардот МКС EN 1092-1. Во внатрешноста на фаќачот на нечистотија се 
вградува сито од плетена нерѓосувачка жица. 

Неповратните вентили се сигурносни арматури кои се вградуваат како би спречиле 
повратно струење на топлоносителот. Функционираат автоматски - самостојно, поради 
притисок од струењето. Се изведуваат со клапна или со топка. Се изработуваат од месинг 
и челичен лив. Конструкцијата на неповратните вентили мораат да бидат спрема 
стандардот МКС EN 13709. 

Цевковод 

Техничките услови за испорака на цевки за изведба на топлински станици треба да 
бидат во согласност со табелата и дијаметри во согласност со МКС EN 253. 

Вид на цевка Димензија Стандард Материјал 

Безрабна Сите 
МКС EN 10216-1 
МКС EN 10216-2 

P 235 TR 1 или: 
P 235 TR 2 или: 

P 235 GH 

Цевните колена треба да се изработени по стандард DIN 2605-1 и квалитет на челик 
како и употребените цевки. 

Спојувањето на цевководите во топлинската станица се изведува исклучиво со 
заварување. 

Заварувањето треба да го извршуваат сертифицирани заварувачи според однапред 
одобрени процедури од акредитирано тело, a за заварување за соодветните материјали 
и димензии на цевките (арматурата).  

Останатите услови за заварување и испитување се исти како за дистрибутивната 
мрежа. 



Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем на 
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје 

 

страница 28 од 44 

Техничка контрола при изведбата врши надзорниот орган од страна на 
дистрибутерот, а врз база на претходно добиени сертификати за материјалите, извештаи 
од испитувањата, сертификати и овластувања на персоналот, во согласност со прописите 
за изведување на ваков тип на работи и во согласност со овие Посебни технички услови. 

Конзолните носачи на цевководите мораат да бидат изработени од „L“ профили 
согласно стандардот МКС EN 10056-1.  

Основната антикорозивна алкидна боја мора да биде отпорна на температури од 
120 °C и се нанесува во два слоја. Останатите услови на нанесување се дефинирани во 
упатството од производителот на бојата. 

Цевководите и другите делови на топлинските станици задолжително се 
обложуваат со топлинска изолација. 

Изолациските материјали мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1. Коефициент на топлинска спроводливост λ ≤ 0,04 (W/m·К) при 25 °C; 

2. Постојани во трајна експлоатација на температури до 120 °C; 

3. Дебелина на изолацијата на цевководите, во случај на стаклена волна, 50 mm на 
довод и 30 mm на поврат, или 

4. Дебелина на изолацијата на цевководите, во случај на сунѓереста изолација – 
флекс, 9 mm за DN15 ÷ DN25, 13 mm за DN32 ÷ DN65, 19 mm за DN80 ÷ DN125.  

Димензии од DN150 и поголеми се изолираат со дебелина на изолацијата која 
Дистрибутерот дополнително ќе ја одреди.  

Означување на цевководите  

Различното означување на цевководите по вид на флуидот е во интерес на 
сигурноста, одржувањето и заштита од пожари. Означувањето мора да предупредува на 
опасност во цел на спречување на несреќа. 

На сите изолирани цевководите задолжително е со стрелки со соодветна боја, трајно 
да се обележи насоката на струење на топлоносителот. Со боја на стрелките се означува 
намената на цевководите. Бојата на стрелките со кои се обележува насоката на 
струењето на изолираните цевководи, мора да бидат спрема следната табела: 

НАМЕНА НА ЦЕВКОВОДОТ БОЈА ОЗНАКА ПО RAL 

Греење - примарен доводен вод рубин црвена RAL 3003 

Греење - примарен повратен вод енцијан сина RAL 5010 

Греење - секундарен доводен вод рубин црвена RAL 3003 

Греење - секундарен повратен вод енцијан сина RAL 5010 

Вода од водовод зелена RAL 6016 

Ознаките на RAL боите се содржани во регистарот на бои RAL 840-HR. 

Со исти бои мора да бидат обележани ознаките на ограноците на внатрешната 
инсталација, тркалата и рачките на вентилите за затворање, на соодветните цевководи 
(ако како цевни затворувачи се вградуваат вентили). 
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Бојата на тркалата на вентилите за празнење и обезвоздушување е RAL 6001 
(смарагдно зелена). 

Бојата треба да се нанесува во два слоја, водејќи сметка да вкупната дебелина на 
слоевите биде минимално 60 μm. 

Експанзионен сад  

На секундарната страна од топлинската станица задолжително е вградување на 
затворен експанзионен сад според МКС EN 13831:2008, за номинален притисок PN 10, 
изработен од материјали во склад со стандардите МКС EN 10111 и МКС EN 10130. 
Почетниот притисок на експанзијата на ладно треба да биде 0,5 бари над водениот столб 
од висината на највисокото грејно тело и со мембрана во согласност со МКС DIN 4807-3. 

Електронски контролер и комуникациска единица 

Електронскиот контролер е уред во топлинските станици кој обезбедува регулација 
на режимот на испорака на топлинска енергија, односно регулација на температурата на 
заеднички доводен вод во грејната инсталација на објектите.  

Комуникациската единица е уред за далечинска контрола и управување со 
топлинската станица и овозможува двонасочна комуникација со истата. 

Електронскиот контролер може да биде интегриран со комуникациската единица. 

Електронскиот контролер и опремата за далечинска комуникација и управување ги 
дефинира Дистрибутерот. 

Електронскиот контролер мора да има: 

1. Напон на електрично напојување 220 V AC или 10 ÷ 30 V DC; 

2. Можност за приклучување на дигитални влезови и излези; 

3. Можност за приклучување на аналогни влезови и излези (4÷20 mA или 0÷10 V); 

4. М–bus комуникациски протокол; 

5. Регулација на грејниот круг според измерени вредности од сензор на надворешна 
температура, собна температура (доколку има) и  температура на водата во 
грејната инсталација; 

6. Избор на грејна крива и паралелно поместување на кривата согласно алгоритам 
за квалитативна регулација на греењето; 

7. Часовник и резервно батериско напојување за часовникот (за најмалку 12 часа); 

8. Да биде временски програмабилен, со дневни, неделни и годишни  (празнични) 
програми; 

9. Избор на режимот на работа (рачно, автоматски); 

10. Функции за ограничување на температурата на топлоносителот; 

11. Заштита од замрзнување; 

12. Алармна функција. 
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Електронскиот контролер е сместен во електро орман со данце за ѕидна монтажа со 
следните димензии: 60 x 50 x 20 cm (должина х висина х ширина) и данце со: 550 х 450 х 
2 mm и класа на заштита: IP 65. 

Надворешниот температурен сензор се монтира на северна страна на објектот или 
“симулиран север”, на места заштитени од директно сончево зрачење или на места кои 
не се изложени на било какви други температурни влијанија (од или надвор од објектот), 
освен на температурата на амбиенталниот воздух. 

Сензорот за температура на водата во грејната инсталација да биде со приклучок со 
навој R 1/2". 

Комуникацијата со електронскиот контролер и другите единици во топлинската 
станица се остварува преку стандардни протоколи GSM, GPRS, LAN. Квалитетот на GSM 
сигналот потребно е да овозможува непречен пренос на податоци (Data transfer) 
потребни за мониторирање на топлинската станица. 

Електронскиот контролер треба да е компатибилен со SCADA софтверот на 
Дистрибутерот. 

Заштита од бучава 

При изборот на елементите на топлинската станица потребно е да се почитуваат 
важечките прописи и стандарди во областа на заштита од бучава. Правилниот избор на 
локацијата на топлинската станица може значајно да допринесе за заштита од бучава во 
просториите во кои се престојува.  

При градба на топлинската станица потребно е да се спречи пренесувањето на 
вибрациите и бучавата во останатите простории на објектот. 

Ако просторијата на топлинската станица се наоѓа до станбените делови на објектот 
мора да биде звучно изолирана. Максималното ниво на бучава во просторијата на 
станицата не треба да изнесува повеќе од 60 dB.  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ВО ТОПЛИНСКА СТАНИЦА 

Електро проект за топлинска станица 

Техничката документација за електричната инсталација во просторијата на 
топлинската станица е дел од техничката документација на топлинската станица, и 
истата се изготвува на ниво на основен проект. Техничката документација ги опфаќа: 
електро енергетската инсталација, разводната табла во топлинската станица, 
инсталацијата за мерење, регулирање и комуникација, односно целата електрична 
инсталација од напојниот кабел од разводната главна табла на објектот, преку 
доводниот кабел во топлинската станица и сите електрични потрошувачи во топлинската 
станица. 

Во состав на електро проектот потребно е да има електро енергетска пресметка за 
инсталираната моќност во топлинската станица. 



Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем на 
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје 

 

страница 31 од 44 

Напојување на топлинска станица со електрична енергија 

Потрошувачката на електричната енергија во топлинската станица се регистрира со 
мерило за заедничка потрошена електрична енергија во објектот.  

За доводните електрични водови во топлинската станица се користат електрични 
кабли согласно стандардот МКС EN 50525. 

Пресекот на проводникот на напојниот вод се одредува спрема максималната снага 
со 25 % резерва, при што пресекот не смее да биде помал од 2,5 mm2. 

Разводна табла во топлинска станица 

Електричните потрошувачи во топлинската станица со електрична енергија се 
напојуваат преку разводна табла во топлинската станица. 

Разводната табла во топлинската станица на главната разводна табла на објектот е 

приклучена со трофазен доводен електричен кабел со напон од 3400/ 230 V, 50 Hz. 

Разводната табла во топлинската станица во себе содржи електроенергетска, 
заштитна, командна и управувачка опрема неопходна за правилна работа на 
топлинската станица. 

Разводната табла: 

1. Се димензионира  за крајната проектна состојба на топлинската станица; 

2. Се димензионира за да обезбеди лесна вградување на проектираната опрема и 
одржување во текот на работата; 

3. Се поставува на внатрешниот ѕид во топлинската станица, средната линија на 
разводната табла да биде 1,4 m над подот; 

4. При определувањето на местото на поставување потребно е да се обезбеди: 
- непречен пристап до разводната табла; 
- минимум 1 m слободен простор пред разводната табла заради непречена 

работа врз опремата; 
- местоположбата на разводната табла не смее да биде под водоводни или 

канализациони инсталации; 
- разводната табла не смее да го попречува пристапот до другите елементи 

во топлинската станица; 

5. Да поседува најмалку IP 65 заштита; 

6. Да биде со две DIN шини за монтирање на 8 х 2 модула за на ѕид; 

7. Да има монтирана нулта клема/шина (најмалку 10 позиции) и за пресек на 
проводник: 1,5÷6 mm2; 

8. Монтирана клема/шина за заземјување (најмалку 10 позиции) пресек на 
проводник: 1,5÷6 mm2; 

9. Во разводната табла треба да се предвидат брзи автоматски 20 А  осигурувачи за 
секоја фаза посебно; 

10. Елементите во разводната табла да бидат соодветно означени. 
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За заштита на пумпите со електронска регулација на брзина да се користи заштитна 
склопка од земјоспој (фид склопка) со интегрирана надструјна заштита –RCBO (Residual-
Current circuit Breaker with Overload protection) со следните карактеристики: 

- број на полови: двополна (1P+N) за еднофазни пумпи и триполна (3P) за 
трифазни пумпи; 

- осетливост: I∆𝑛= 300 mA; 

- тип А (осетлива на наизменични струи со синусен облик и пулсирачки 
еднонасочни струи); 

- B карактеристика на надструјната заштита; 

- номиналната струја на заштитната склопка да се дефинира во главниот проект 
согласно со карактеристиките односно номиналната струја на штитената пумпа. 

На заштитната склопка да се вгради и помошен контакт (функцијата на помошниот 
контакт е да обезбеди статус од склопката до системот за контрола и управување). 

Во разводната табла да се предвиди вградување на монофазна приклучница за 
рачен алат. 

Разводната табла треба да обезбеди приклучок за напојување на помошна табла во 
која ќе биде сместена опремата за контрола и управување. Истата да се штити со 
двополен автоматски осигурувач со номинална струја од 10 А и B карактеристика. 

Разводната табла заедно со нејзината врата да бидат поврзани со заземјувањето на 
објектот согласно МКС HD 60364, на внатрешната страна од вратата на разводната табла 
потребно е да има простор за сместување на документација со формат А4. 

 

Електро-инсталациски водови во топлинска станица  

Електро-инсталациските водови во топлинската станица треба да ги исполнуваат 
следните барања: 

1. Сите електро-инсталациски водови кои се користат за напон до 230 V AC треба да 
го исполнуваат стандардот МКС EN 50525; 

2. Во целата инсталација треба да се разделат неутралниот проводник N (сина боја) 
и заштитниот проводник PE (жолто-зелен), за заземјување. 

3. Заштитната плетенка („ширм“) од сите овие водови се поврзува со заштитниот 
вод (PE) со користење на собирник во разводната табла; 

4. Енергетските или сигналните водови од потрошувачот до разводната табла или 
друг потрошувач се поставуваат во заштитно црево или ПОК канал; 

5. Во просторијата на топлинската станица водовите се поставуваат по ѕид, со 
помош на стеги, шелни или ПОК канали. Трасата на поставување на водовите 
мора да биде исклучиво хоризонтална или вертикална, притоа да се избегнува 
испреплетување на инсталациските проводници; 

6. Инсталациските водови кои се под напон од 230 (400) V AC и водовите со пониски 
напони да се водат во различни канали; 



Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем на 
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје 

 

страница 33 од 44 

7. Продолжувањето на електричните водови треба да се избегнува, доколку е 
неопходно потребно е да се врши во разводни кутии, притоа да се внимава на 
напонското ниво на водовите (точка 5); 

 
Изборот и димензионирањето на инсталациските водови за електричните 

потрошувачи во топлинската станица потребно е да бидат согласно техничките упатства 
од производителот на опремата. 

Целокупната арматура во топлинската станица потребно е да биде заземјена според 
стандардот МКС HD 60364-5-54. 

Осветлување на просторијата на топлинска станица 

Просторијата на топлинската станица мора да биде осветлена. Распоредот на 
светилките мора да овозможува непрекината работа во просторијата при интервенција, 
експлоатација и отчитување на опремата.  

Светилките може да бидат со вжарено волфрамово влакно или со флуоресцентна 
цевка. Светилката со волфрамово влакно потребно е да има снага од најмалку 75 W, 
додека светилката со флуоресцентна цевка потребно е да има снага од најмалку 36 W. 
Степенот на заштита потребно е да биде најмалку IP 54. 

Документација за електричната инсталација 

По завршувањето на изведбата потребно е да се изврши испитување на исправноста 
на електричната инсталација. 

При испитувањето потребно е да се изврши мерење на отпорноста на изолацијата, 
галванска поврзаност на металните конструкции и ефикасноста на заштитата од опасен 
напон на допир. 

Овој тип на испитувања ги врши институција која поседува овластување за 
извршување на ваков тип на мерења од страна на Институтот за акредитација на Р. 
Македонија. Врз основа на резултатите од мерењата се изготвува соодветен извештај во 
два примерока кој се однесува на целиот објект вклучувајќи ја и топлинската станица. 

Една копија од овој извештај се доставува до Дистрибутерот, додека управувачката 
шема се сместува во преградата на внатрешната страна на разводниот орман. 

ВНАТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЈА 

Проект за внатрешна инсталација 

Покрај општата и техничка документација која се изработува по важечките прописи, 
проектот на внатрешната инсталација содржи и: 

1. Термичка и хидраулична пресметка на термотехничките инсталации и цевководи 
(топлински загуби, протокот на топлоносителот во m3/h, пад на притисок, 
регулација на цевната мрежа, систем на заштита кај затворените и отворените 
системи и сл.); 

2. Вкупно инсталирана топлинска моќност на објектот и инсталирана топлинска 
моќност по поедините системи за греење во објектот; 
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3. Табеларен преглед од кој се гледаат ознаките и структурите на станбените и/или 
деловните делови на објектот на обработениот кат, нивните површини и 
инсталирани моќности на грејните тела; 

4. Основни податоци за пресметка на топлинските загуби спрема стандардот МКС 
EN 12831:2007, со почитување на проектната надворешна температура за Скопје 
од tp= -15 °C. 

5. Податоци за одредување на приклучната моќноста по просториите, и тоа: 

- ознака на просторот; 

- внатрешна температура; 

- пресметана загуба на топлина; 

- тип на грејни тела; 

- инсталирана моќност на грејните тела; 

6. Проектните податоци за внатрешните инсталации, меродавни за избор на 
опремата во топлинските станици, потребно е да искажат во посебна точка; 

 
Како и следната графичка документација: 

1. Ситуациски приказ на положбата на објектот во просторот во размер 1 : 500; 

2. Ситуација од која се гледа положбата на објектот и просторијата на топлинската 
станица во објектот; 

3. Основи на поединечните нивоа со: 

- означени простории, внатрешни температури и назначени страни на свет; 

- распоред на системите и уредите со технички податоци и нивни меѓусебни 
поврзувања и поврзувања со постојните уреди; 

- диспозиција на грејните тела, или друга врста на опрема, со назначен тип на 
истите и приклучните мерки на арматурата; 

- вцртани, означени и димензионирани хоризонтални и вертикални 
цевководи; 

4. Функционална шема на системите за греење и уредите со техничките податоци; 

5. Функционална шема на поставување на мерна, регулациска и останата опрема; 

6. Потребни детали битни за компензација на топлинските издолжувања на 
цевководите; 

7. Шеми на приклучувања на грејните тела (шеми на вертикали со впишана висина 
на највисокото грејно тела во однос на топлинската станица, шеми на грејните 
кругови и сл.) или грејни тела со идентични ознаки како на цртежите со основа, 
назначен вид и мерки на регулациската и останатата арматура (затворања, 
празнења, обезводушувања и сл.); 

8. На графичките прилози, на кои се прикажуваат диспозициите на грејните тела, да 
се даде табеларен преглед од кој се гледаат ознаките и структурите на станбените 
и/или деловните делови на објектот на обработената катност, нивни површини и 
инсталирана моќност на грејните тела. 
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Внатрешна инсталација за греење  

Внатрешната инсталација се состои од следните елементи: 

- грејни тела; 

- станско орманче; 

- катен разделен орман; 

- индикационен уред за работни параметри; 

- цевна арматура; 

- цевководи со кои се обезбедува пренесување и предавање на топлината за 
греење, вентилација и климатизација. 

Различните системи за греење во објектот, односно на ниво на внатрешната 
инсталација, се одвојуваат во посебни мерни места во секундарниот дел на топлинските 
станици. 

За внатрешни проектни температури во становите треба да се усвојуваат за:  

- соби  ............................................................................    20 °C 

- кујни и кујни со дневен престој   ..............................     20 °C 

- бањи   ..........................................................................    22 °C 

- тоалети   .......................................................................   15 °C 

- ходници   ......................................................................   15 °C 

Проектните параметри за димензионирање на опремата на внатрешната 
инсталација при надворешна проектна температура се:  

1. За радијаторско греење: 

- температура во доводниот вод max.: ................ 90 (80) °C 

- температура во повратниот вод max.: ............... 70 (60) °C 

2. За воздушни системи: 

- температура во доводниот вод max.: .................    90 °C 

- температура во повратниот вод max.: .................   60 °C 

3. Осмочасовен прекин на работа. 

Внатрешната инсталација по потреба може да се полни со топлоносителот од 
просторијата на топлинската станица преку посебен вод за таа намена со димензија DN 
20. 

Внатрешната инсталација кај која највисокото грејно тело е поставено над 50 m 
висина на објектот, мора да се подели на два система, при што „долниот систем“ ги 
опфаќа грејните тела поставени до 50 m висина. 

Максималниот работен притисок на топлоносителот во внатрешната инсталација е 
6 bar, а внатрешната инсталација за греење мора да биде тестирана на надпритисок од 
9 bar. 
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Грејни тела  

Грејните тела мораат да бидат димензионирани во склад со пресметката на 
топлинските загуби на просторот. 

Максималниот работен притисок на топлоносителот во внатрешната инсталација е 
6 bar, така да грејните тела мораат да бидат атестирани на надпритисок од 9 bar. 

Грејните тела да бидат отпорни на корозија и топлоносител со pH= 7,5 ÷ 9,5. 

На секое поединечно грејно тело од внатрешната инсталација, на доводниот вод 
задолжително е проектирање и вградување на радијаторски вентили со предрегулација 
и можност за монтажа на термостатски глави и радијаторски вентил („навијак“) за 
затворање на повратниот вод. 

Термостатските вентили мораат да бидат со соодветен квалитет, така да овозможат 
одржување на поставената температура на просторијата со точност од ± 1 °C. 

За постојните објекти кои се приклучени на дистрибутивниот систем, а кои со цел на 
распределба на трошоците за испорачаната топлинска енергија на поединечните 
корисници (станбени и деловни) се одлучиле да вградат распределувачи на 
надоместокот за топлинска енергија (алокатори) или имаат мерила на топлинска 
енергија, се препорачува вградување на радијаторски вентили со термостатски глави.  

Станско орманче 

Заради создавање на услови за распределба на трошокот за испорачана топлинска 
енергија на сите потрошувачи кои се снабдуваат со топлинска енергија преку еден 
заеднички фискален мерач на топлина, како и регулација на предадената топлинска 
енергија, задолжително е проектирање и вградување на стански орманчиња. 

Станското орманче (Прилог 2) се вградува на надворешната страна од станот.  

Сите грејни кругови за еден станбен простор потребно е да се снабдуваат со 
топлинска енергија преку едно станско орманче. 

Станското орманче содржи: 

- автоматски балансен вентил; 

- индивидуално мерило на топлина, распределител - препорака; 

- елементи за затворање, празнење, филтрирање и обезвоздушување. 

Сите мерила во станските орманчиња во еден станбен објект потребно е да бидат 
од ист производител со можност за далечинско отчитување. 

Грејните кругови за секој стан/деловен простор мора да имаат можност за 
затварање и празнење во станското орманче. 

Во случај станските орманчиња да се поставени внатре во станбено-деловните 
простории потребно е да се предвиди катен разделен орман. 

Катен разделен орман 

Во катниот разделен орман се наоѓаат сите елементи за разделба на топлоносителот 
на секој поединечен станбен или деловен дел на објектот. 

Вградувањето на индивидуалните мерила на топлинска енергија се поставуваат во 
катниот разделен орман наместо во станските орманчиња. 
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Индивидуално мерило на топлина 

Вградувањето на индивидуалните мерила на топлинска енергија – распределители 
во станските ормани или катниот разделен орман е опционално и истото зависи од 
желбата и можностите на инвеститорот. 

Доколку инвеститорот се одлучи за вградување на индивидуални мерила на 
топлинска енергија, вградените мерила – распределители потребно е да бидат од ист 
производител и тип и треба да: 

- бидат соодветно опремени за мерење на проток на топлоносителот, 
температура на влезната и повратната линија на топлоносителот, да имаат 
единица за пресметка на енергија и да бидат димензионирани според 
потребите на соодветниот корисник;  

- одговараат на МКС EN 1434 стандарди или европската директива 2004/22/ЕC 
Анекс  MI-004 – мерила на топлина;  

- поседуваат можност за далечинско отчитување, кое е компатибилно со 
системот за отчитување на Дистрибутерот на топлинска енергија.  

Цевна мрежа 

Цевната мрежа од секундарната страна на топлинската станица до станското 
орманче се изведува како двоцевна од челични безрабни цевки. 

Кај згради во низ секој влез мора да има најмалку еден циркулациски круг. 
Циркулациските кругови се разведуваат од заедничка просторија за повеќе влезови или 
од простории кои се наоѓаат во секој од влезовите и кои се предвидени за сместување 
на секундарните делови од топлинската станица наменета исклучиво за тој влез. 

Цевната мрежа се димензионира така да вкупниот пад на притисок на 
најоптоварениот циркулационен круг да не биде поголем од 60 kPa. 

Цевната мрежа се изведува така да и се овозможи несметана дилатација при 
промена на температурата.  

Оптималната дебелина на изолацијата треба да се усвојува спрема препораката на 
производителот во однос на димензијата на цевната мрежа и температурата на 
топлоносителот во неа.  

Треба да усвојуваат изолациски материјали кои имаат коефициенти на 

спроведување на  топлина λ  0,04 W/m·К, при температура од +25  °C. 

Изолациските материјали мора да бидат: 

- незапаливи и хемиски неутрални спрема околината и материјалите од кои е 
изградена внатрешната инсталација; 

- постојани во трајна експлоатација на проектни температури на водата во 
внатрешната инсталација; 

- заштитени од продирање на влага во тек на монтажа и експлоатација; 

- со појачана пасивна заштита од корозија, особено во подовите или низ 
мокрите чворови; 

- прописно поставени и прицврстени. 
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Обезвоздушување на внатрешната инсталација 

Со цел за правилно функционирање на внатрешната инсталација потребно е на 
највисоките делови на цевната мрежа и на грејните тела да се предвидат рачни или 
автоматски вентили за обезвоздушување со кои се отстранува воздухот од внатрешната 
инсталација.  

Во случај на поставување на централна мрежа за обезвоздушување, каде тоа е 
можно, потребно е да се собере во сад за обезвоздушување, а истото да се врши со 
автоматски вентил за обезвоздушување или со доведување на водот за 
обезвоздушување во просторијата на топлинската станица. 
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ПРЕПОРАКИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА САНИТАРНА ТОПЛА ВОДА  

Системите за санитарна топла вода, наведени во продолжение, може да се користат 
во објекти со хоризонтален развод на внатрешната грејна инсталација и со 
индивидуални мерила на топлинска енергија – распределители во станските ормани, а 
задолжително да се изведуваат по претходно изработен проект за греење и санитарна 
топла вода (од лиценцирани фирми). 

Вградувањето на системи за санитарна топла вода без проект не е дозволено, 
заради ризик од нарушување на квалитетот на греењето. 

Комбинирани бојлери 

Со цел дополнително да се искористи топлинската енергија од дистрибутивниот 
систем и да се заштеди електрична енергија за бојлерите за загревање на санитарна 
топла вода за бањите и кујните во објектите, се охрабруваат проектантите на 
внатрешната инсталација за греење, истата да ја проектираат со вклучување на 
комбинирани бојлери, а инвеститорите на новите објекти да ги вградуваат.  

Ваквиот начин на загревање, покрај заштеда на пари, обезбедува постојана 
санитарна топла вода греена од системот за централно греење преку ден (06-22 часот), 
со што се зголемува комфорот на потрошувачите. 

Комбинираниот бојлер користи два извора на топлина за загревање на санитарната 
топла вода - топлиноизменувач (најчесто во форма на цевна спирала) приклучен на 
внатрешната инсталација за греење и електричен грејач, кој во грејна сезона служи само 
за догревање на топлата вода.  

Препораки: 

1. Волумен минимум 80 литри; 

2. Материјал на изработка на бојлерот и топлиноизменувачот, нерѓосувачки челик 
AISI 304 (инокс - прохром); 

3. Изолација полиуретан или минерална волна; 

4. Грејна површина на топлиноизменувачот 0,6 m2 (за 6 kW моќност); 

5. Електричен грејач 2 kW, со регулационен и заштитен термостат; 

6. Работен притисок на бојлерот 6 bar; 

7. Работен притисок на топлиноизменувачот 10 bar; 

8. Приклучоци на бојлерот R 1/2”; 

9. Приклучување со цевки од црна безрабна цевка Č. 1212, R 1/2” и со топчести 
вентили за раздвојување 1/2"; 

10. Примарен медиум, вода 15 °С; 

11. Секундарен медиум, вода 60/40 °С (довод/поврат); 

12. Пад на притисок во топлиноизменувачот (цевната спирала) 0,4 bar при брзина на 
струење 1,5 m/s; 
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13. Неопходно да поседува интегриран систем за контрола, заради максимална 
искористеност на поевтината топлинска енергија и за да се спречи одлив на 
топлата вода од бојлерот кон грејната инсталација: 

- контролер, со панел со приказ на сите температури и команди и степен на 
заштита од прскање на вода; 

- електромоторен вентил за отворање/затварање на кругот на секундарниот 
медиум (од грејната инсталација); 

- 2 Pt температурни сонди; 

- напојување; 

- се препорачува да поседува систем за детекција на истекување на вода од 
топлиноизменувачот; 

- контролерот го затвара електромоторниот вентил кога бараната 
температура е достигната, а го отвора кога има потреба; 

- можност за рачно манипулирање на поединечните извори на топлина; 

14. Поврзување на сите потрошувачи на топла вода со PPR цевки од бојлерот во 

бањите и кујните, за максимален бенефит од комбинираниот бојлер. 

 

 

 
Пример на комбиниран бојлер, 80 литри – шематски приказ 
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Сончеви колектори 

Употребата на сончеви колектори за добивање на санитарна топла вода е уште еден 
начин за постигнување на заштеди на енергија и пари, и нивната употреба се 
препорачува. Комбинацијата на сончеви колектори со дистрибутивниот систем за 
топлинска енергија и со дополнителен електричен грејач, значително ја подобрува 
исплатливоста на инвестицијата. Проектантите на системот за греење се охрабруваат 
снабдувањето со санитарна топла вода на потрошувачите да го решаваат на овој начин, 
а инвеститорите да го вградуваат. 

Системот треба да биде проектиран на начин на кој ќе биде максимално 
искористена сончевата енергија, односно таа да биде примарен извор на топлина, а 
топлинската енергија од дистрибутивниот систем да биде секундарен извор на топлина. 
Електричниот грејач да служи за догревање по потреба (ноќе и за врвни оптоварувања 
вон грејната сезона). Ова подразбира сончевиот систем да биде во функција на 
предгревање на ладната вода од водоводната мрежа, а дополнителните извори на 
топлина да служат за догревање. 

Принципиелна шема на решението: 

 
Други важни точки за проектантот и инвеститорот на нови објекти: 

1. Да се предвиди простор за резервоарите на топла вода во објектот 
(препорачаните димензии на просторијата за сместување на топлинската 
станица се 8 х 5 х 2,5 m);   

2. При поднесување на Барање за издавање на Решение за претходна согласност за 
пристап на системот за дистрибуција за нови објекти, задолжително во прилог на 
барањето да се наведе моќноста на системот за загревање на санитарна топла 
вода, за делот приклучен на топлинската станица; 

3. Комплетното одржување на системот за санитарна топла вода е на 
потрошувачите; 

4. Димензионирањето на делот приклучен на топлинската станица (и воопшто на 
целиот систем за санитарна топла вода) го прави проектантот, а местото на 
приклучување го дефинира Дистрибутерот во техничкото решение на 
топлинската станица. 

Мерењето на потрошената топлинска енергија ќе биде согласно овие Посебни 
технички услови, на идентичен начин како мерењето на топлинската енергија за греење, 
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на посебен калориметар за мерење на пренесената енергија од дистрибутивната мрежа 
кон инсталацијата за санитарна топла вода. Распределбата на трошоците за 
потрошената енергија од вреловодната мрежа, електричната енергија и потрошената 
вода од водовод се врши преку водомерите за санитарна топла вода монтирани кај секој 
корисник пооделно. Распределбата на трошоците ја врши куќниот совет кој е задолжен 
за сметките за превземена енергија пред снабдувачот со топлина, снабдувачот со 
електрична енергија и пред водовод.  

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ 

Контрола и тековно одржување на дистрибутивната мрежа и приклучоците 

Контролата и тековното одржување на дистрибутивната мрежа која не е во 
владение на Дистрибутерот ја вршат стручни фирми од областа на машинството со кои 
сопствениците имаат потпишано договор за одржување. 

Контролата на дистрибутивната мрежа се врши периодично во текот на годината 
минимум во два наврата: пред почеток и на крај од грејната сезона. Контролата е 
визуелна и се извршува на сите видливи делови на мрежата (во шахтите и просториите) 
каде поминува дистрибутивната мрежа. Со контролата се утврдуваат евентуални 
протекувања и корозија на мрежата.  

Тековното одржување се состои од подмачкување и разработување на запорната 
арматура, санација и заштита на мрежата од почетната корозија. 

Одржувањето се изведува во потполност со упатствата од производителот на 
елементите за нивното одржување како и изведба на нова дистрибутивна мрежа 
согласно овие посебни технички услови. 

Санација на дистрибутивната мрежа и приклучоците 

Санацијата на дистрибутивната мрежа и приклучоците се однесува на замена на 
оштетени и дотраени елементи и делови од истата. 

Санацијата исклучиво ја вршат стручни лица, а под технички надзор на 
Дистрибутерот.  

Во случај кога при санација е потребен градежен зафат неопходно е изведувачот да: 

- обезбеди одобрение за санација од надлежната општина; 

- изработи сообраќајно решение; 

- го најави на терминот за санација на дефектот до надлежната општина и до 
Дистрибутерот; 

- го обезбеди местото на санацијата; 

- укаже на неопходна примена на  опрема за БЗР и ПП прописи при санација на 
дистрибутивната мрежа од страна на изведувачот; 

- изврши испитување на заварените споеви по завршување на машинскиот дел 
од санацијата; 

- се придржува кон законската регулатива која е пропишана за изведба на таков 
вид на работа. 
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Санацијата се изведува во потполност со упатствата од производителот на 
елементите за нивно одржување како и изведба на нова дистрибутивна мрежа согласно 
овие Посебни технички услови. 

Дополнителни услови кои се неопходни да се запазат: 

- Ако санацијата е од поголем размер (од шахта до шахта и поголема делница, 
димензионално поголем дијаметар на цевководот, од DN 150 па нагоре, 
санацијата се врши согласно изработено Техничко решение за санација од страна 
на Дистрибутерот; 

- Кога санацијата се спроведува со замена на дистрибутивната мрежа од шахта до 
шахта, без разлика на постојниот систем се врши со предизолирани цевки;  

- Техничка контрола при изведбата врши надзорниот орган од страна на 
дистрибутерот, а врз база на претходно добиени сертификати за материјалите, 
извештаи од испитувањата, сертификати и овластувања на персоналот, во 
согласност со прописите за изведување на ваков тип на работи и во согласност со 
овие Посебни технички услови. 

Одржување на топлинска станица 

Одржување на топлинската станица која не е во владение на Дистрибутерот ја вршат 
стручни фирми од областа на машинството со кои сопствениците имаат потпишано 
договор за одржување. 

Контролата на топлинската станица се врши периодично во текот на годината 
минимум во два наврата (пред почеток и на крај од грејната сезона). Контролата е 
визуелна и се извршува на сите видливи делови при што со контролата се утврдуваат 
евентуални протекувања, функционалноста на елементите и евентуалната корозија во 
топлинската станица.  

Тековното одржување се состои од подмачкување и разработување на запорната 
арматура, санација и замена на нефункционалните елементи. 

Секоја замена на елементите мора да се најави до Дистрибутерот кој врши техничка 
контрола при замената.  

Одржувањето се изведува во потполност со упатствата од производителот на 
елементите за нивното одржување како и изведба на нова топлинска станица  согласно 
овие посебни технички услови. 

Носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, за сите топлински 
станици во колективни станбени објекти ја има и обврската за: 

- далечинско мониторирање и регулација; 

- контрола, замена, баждарење и верификација на мерилото за топлинска 
енергија; 

- контрола, одржување и замена на циркулациската пумпа заради обврската на 
инвеститорот (корисниците) за доставување на резервни пумпи по број, 
големина и тип еднакви на вградените во топлинските станици. 

Одѕивот за санација и замена на неисправни елементи од топлинските станици во 
грејниот период е ограничен на максимум 3 (три) часа. 
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Техничка контрола при изведбата врши надзорниот орган од страна на 
дистрибутерот, а врз база на претходно добиени сертификати за материјалите, извештаи 
од испитувањата, сертификати и овластувања на персоналот, во согласност со прописите 
за изведување на ваков тип на работи и во согласност со овие Посебни технички услови. 

Одржување на внатрешната инсталација за греење 

Одржување на внатрешната инсталација во објектите ја вршат стручни фирми од 
областа на машинството. 

При секоја интервенција во внатрешната инсталација неопходна е најава кај 
Дистрибутерот заради овозможување на санацијата. Ова е потребно бидејќи системот, 
а со тоа и внатрешната инсталација во објектите е под притисок со хемиски припремена 
вода во текот на целата година. 

Елементите во внатрешната инсталација мора да одговараат на техничките барања 
како: 

- минимален притисок    ................................. 9 bar 

- минимална температура    ........................... 90 °С 

- да се во сообразност со европските стандарди (СЕ) 

Одржувањето се изведува во потполност со упатствата од производителот на 
елементите за нивното одржување како и изведба на внатрешна инсталација согласно 
овие Посебни технички услови. 

Одржувањето на внатрешната инсталација е во целост на товар на корисниците. 

 

 
 
 
Скопје, 21.09.2015 год.                    Дистрибуција на топлина 
                      Балкан Енерџи ДООЕЛ - Скопје 

 

                     ___________________________ 
                            Управител 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 

1. Простор за сместување топлинска станица; 

2. Станско орманче; 

3. Шема на топлинска станица. 
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