
 OB-1074
Izdaja: 2Poročilo o nastavitvah zaščit v PN, HEE in PEV

Velja od 01. 06. 2021

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. I Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju
Registrska številka vložka: 1/00600/00 I Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR I Matična številka: 5223067000 I Davčna številka: SI62166859

Stran 1 od 3

(za tip A in B_NN)
Št. dokumenta:_________________

PODATKI O IMETNIKU SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV IN O PROIZVODNI NAPRAVI
Naziv – Priimek in ime investitorja:

 _________________________________________________________________________________

Ulica, kraj in hišna števila:
 _________________________________________________________________________________________________

Poštna številka in pošta: ______________________________________

Številka merilnega mesta/GS1 koda: _____________________________________________ 

Številka soglasja za priključitev:____________________

Proizvajalec PN/HEE/PEV: _______________________________________________ 

Razsmernik tip*:____________________________________

Sinhronski/asinhronski** generator*: _________________________________________

Drugo*:___________________________________________

Skupna inštalirana navidezna moč generatorja/razsmernika/drugo (kVA):
 __________________________________

* Če je več različnih naprav, je potrebno navesti tipe vseh naprav.
** Izberi ustrezno.

PODATKI O IZVAJALCU NASTAVITVE ZAŠČIT PN/HEE/PEV
Naziv družbe – Priimek in ime odg. osebe:

 _____________________________________________________________________________

Ulica, kraj in hišna števila:
 _________________________________________________________________________________________________

Poštna številka in pošta: ______________________________________

Kontaktni podatki: Tel: ______________  Fax: __________ E-mail: ____________________________________

IZJAVA IZVAJALCA NASTAVITVE ZAŠČIT

Izjavljam, da so spodaj navedene zaščite na ločilnem mestu glede na moč PN/HEE/PEV in skladno z 
izdanim soglasjem za priključitev nastavljene na sledeč način:

Kratkostična zaščita, izvedena z varovalkami/kratkostičnim zaščitnim relejem*, nastavljena na _________________________ A

Zaščita pred preobremenitvijo, izvedena z varovalkami/nadtokovnim zaščitnim relejem*, nastavljena na _________________ A

Zaščita pred povratno delovno močjo, izvedena z odklopnikom v števcu (za direktne meritve)/________________________*  **,

nastavljena na ___________________ kW
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Napetostne-frekvenčne zaščite, izvedene v sami napravi (npr. v razsmerniku)/_____________________________________*  **,

nastavljene na shemo napetostno-frekvenčnih zaščit ___________________

* Izberi ustrezno.
** Navesti drug način izvedbe zaščite.

Kraj in datum: _________________                  

Podpis in žig izvajalca nastavitve zaščit:  ________________________

Podrejeni dokumenti in priloge:
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