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•   za načrtovanje, izdelavo, spremembe, vzdrževanje in 

    obratovanje plinskih napeljav  (gospodinjska in primerljiva  

    uporaba plina) v stavbah in na zemljiščih, (odsek od glavne     

    plinske zaporne  pipe do izpusta dimnih plinov na prosto. 

  

•    (za pline po DVGW G 260 

 

•    (za delovne 

      tlake do 1 bar) 

 

 
Plinska napeljava 

Področje odgovornosti končnih odjemalcev / 
uporabnikov (razen regulatorja tlaka plina 
GDR in merilne naprave 
 

Sistemski 
operater 

Shematski  

prikaz 

Plinsko 
trošilo 

Dimovodna 
napeljava  Dovod zraka 

 

I / 

Področje veljavnosti DVGW-TRGI 2008 
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DVGW-TRGI - plinska napeljava 

 Funkcionalni standard DIN EN 1775 

 

 Področje veljavnosti in uporabe 

  Plinske napeljave za gospodinjsko / obrtno rabo MOP ≤ 5 bar 

 za industrijske plinske napeljave z omejenim MOP do največ ≤ 0,5 bar 

 

 

 Funkcionalna in varnostno-tehnična priporočila za načrtovanje, 

izgradnjo, preskuse, zagon, obratovanje in vzdrževanje plinskih 

napeljav v stavbah in na zemljiščih z gospodinjsko in primerljivo uporabo 

... 

 

 Na nacionalni ravni se DIN EN 1775 uporablja z DVGW-TRGI. Le-ta 

vsebuje nujna konkretna izvedbena določila kot dopolnitev 

priporočil DIN EN 1775.  
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Plinska napeljava vključno s priključnim vodom 

trošila 

 Temeljne zahteve 

 

– Plinska napeljava mora tesniti in v primeru zunanjega požara ne 

sme predstavljati eksplozijske nevarnosti 

 

– Visoka termična obremenljivost (kakovost HTB) plinske napeljave  
1. Merilo preskušanja: 650°C, 30 min. (preskus v peči) ali 

2. Posebni materiali in konstrukcijske zahteve 
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Plinska napeljava vključno s priključnim vodom 

trošila 

 Plinske napeljave iz kovine ali umetne snovi 

1. Jeklo:   zvar, navoj, navojna spojka, prirobnična spojka, navojna 

spojka z zarobkom  

2. Baker:   trdo lotanje, tlačna spojka 

3. Umetna snov: Samo za notranje plinske napeljave preskušeni in 

certificirani sistemi (večslojne kompozitne in/ali PE-X cevi s 

specifično karakteristiko loma); tlačne ali potisne spojke   

- v povezavi z dodatnimi varnostnimi elementi; varovalo pretoka plina in 

termično varovalo 

 Sestavni del (plinomer, regulator ...) v kakovosti HTB = za visoke 

term. obrem. 

 Zaporni elementi s termičnim varovalom neposredno pred 

plinskim trošilom 
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Poglavje II - Sistem napeljave 

 Navedene zahteve za cevi, fazonske kose, spojke ter druge sestavne 

dele (zahteve za proizvode)  

 

 

 Povzetek v pregledni tabelarični obliki kot dopolnilo opisni 

predstavitvi  

 

 

 Navedba zadevnih predpisov in razvrstitev po  

– območjih delovnega tlaka  

– področjih uporabe, npr. zunanja plinska napeljava, notranja plinska 

napeljava, prosto položena ali vkopana napeljava 
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Tabelarični pregled: Področja uporabe cevi ter fazonskih 

in spojnih elementov, 

Materiali in razdelek 

v TRGI

Tehnični predpisi 

oz. DIN / DIN EN
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Opombe

Jeklene cevi DIN EN 10255 x x x x x x

Spojke

(5.2.1.1) DIN EN 10242 x x x x x x

DIN EN 10242/A1/A2 x x x x x x

DIN 3387-1
(*)

x x x x   x
1)

  x
1)

DVGW VP 632 (P) x   x
1)

x x 1) samo priklop

Tlačne spojke za DVGW VP 614 (P) x x x   x
1)

x x 1) samo priklop

kovinske cevi
(5.2.6.1)

Navojne spojke DIN EN 10242 mit x x x x x x

(5.2.6.2) Simbol izvedbe  A

trošil za uporabo na 

prostem

Kompozitne cevi 

(5.2.3.3)

trošil za uporabo na 

prostem
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Poglavje II - Sistem napeljave 

 Tehnika polaganja kovinske plinske napeljave  

 

 Tehnika polaganja plinske napeljave iz umetne snovi 

 

 Namestitev regulatorjev tlaka plina 

 

 Namestitev plinomerov  

 

 Preskušanje sistema napeljave  

 

 Zagon sistema plinske napeljave 
(zaplinjanje) 
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Preskusi sistemov napeljave 

   Plinske napeljave z delovnim tlakom do 100 mbar 

     Preskus trdnosti = Preskusni medij: 

   Preskusni tlak: 

Zrak ali inertni plin 

1 bar 

     Preskus tesnosti = Preskusni medij: 

   Preskusni tlak: 

Zrak ali inertni plin 

150 mbar 

   Plinske napeljave z delovnim tlakom nad 100 mbar do 1 bar  

     kombinirani preskus trdnosti in tesnosti 

   Preskusni medij: 

   Preskusni tlak: 

Zrak ali inertni plin 

3 bar (najvišji delovni  

tlak + 2 bar) 

   Posebni ukrepi za: 

priključke in povezave, npr. z obstoječimi deli plinske 

napeljave (peneča sredstva ali detektor plina) 

+ 
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Postopki pregledov delujoče plinske napeljave s 

tlakom do 100 mbar 

   Neomejena obratovalna sposobnost 

     Ugotovljeno stanje: 

     Ukrep: 

Količina uhajajočega plina <1 l/h 

Plinska napeljava sme še naprej obratovati 

   Omejena obratovalna sposobnost 

     Ugotovljeno stanje: 

     Ukrep: 

Količina uhajajočega plina > 1 l/h in < 5 l/h 

V 4 tednih je treba ponovno zagotoviti tesnost plinske napeljave 

 Uporaba plinske napeljave ni več dovoljena: 

    Ugotovljeno stanje: 

    Ukrep: 

 

 

Količina uhajajočega plina > 5 l/h 

Plinsko napeljavo je treba takoj izločiti iz obratovanja. Za 

popravljene odseke plinske napeljave veljajo enaka določila kot 

za novo napeljavo.  

Preskus obratovalne sposobnosti 

Dodatno je treba upoštevati tudi vidne spremembe zunanjega stanja (npr. korozija) in funkcionalnost sestavnih delov 
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Ukrepi za preskušanje in nadzor plinskih 

napeljav 

 

Ukrepi Podlaga za ukrepe Izvajalec 

Preskus trdnosti in preskus tesnosti 

pred zagonom, preskus delovanja 

vseh sestavnih delov 

DVGW-TRGI Pogodbeni inštalater 

 

Periodična menjava plinomera in 

kontrola delovanja regulatorjev tlaka 

plina –  približno 12-letni interval 

DVGW-AB G 685 

DVGW-AB G 493 

Sistemski operater 

Strokovnjak 

Pogodbeni inštalater 

Vizualni pregled glede očitnih 

pomanjkljivosti / napak (tehnično 

strokovno znanje ni potrebno) 

Civilni zakonik (dolžnost 

zagotavljanja varnosti) 

DVGW-TRGI (poglavje 5) 

Uporabnik (odjemalec) 

Periodični preskus obratovalne 

sposobnosti oz. preskus tesnosti 

vsakih 12 let 

DVGW-TRGI (poglavje 5) Pogodbeni inštalater 

Sistemski operater po 

naročilu odjemalca 
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Poglavje III - Dimenzioniranje plinske napeljave 

 Postopek z diagramom za posamezne vode do plinskega trošila in 
razdelilne napeljave, npr. pri napeljavah iz umetne snovi  

– do največ  110 kW  

– kovinske cevne napeljave; baker in jeklo 

– cevne napeljave iz umetne snovi (polimerni materiali) 
 
 

 Tabelarični postopek za posamezne dovode in namestitev T-kosov 

– kovinske cevne napeljave; baker in jeklo 

– cevne napeljave iz umetne snovi, omejitev do <= 138 kW (110 kW – 
posamezen dovod)  

 

Sestavni del postopka dimenzioniranja so izračun padca tlaka ter izbira in 

uskladitev varovala pretoka plina   

Dva nova postopka: 
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Poglavje III - Dimenzioniranje sistema napeljave  

Postopek z diagramom 
 

Diagram 1 - Dimenzioniranje posameznih vodov iz bakra ali nerjavnega jekla do 110 kW 
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Primer odčitavanja 

• Diagram 1 

• Obremenitev 18 kW 

• GS 4 K 

• Plinomer G2,5 

Izbira: 

• 8 kotnih/kolenskih elementov 

• Priključna armatura trošila 
   15 D 
 

(največja možna dolžina 20,5 m) 

• Dolžina 16 m 

• 16 m < 20,5 m 

  = v redu! 

Poglavje III - Dimenzioniranje sistema napeljave -  

Postopek z diagramom  

• Cev da 18 

Specifikacije: 
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Poglavje III - Dimenzioniranje plinske napeljave - 

Tabelarični postopek 
 Tabele 

1:  Posamezen dovod in  
 odcepni vod 
 (brez sočasnosti)  
   

2: Razdelilni vod in  
 potrošni vod 
 (s sočasnostjo)  
   

3: Predloga kot primer  
 za cevi iz umetne snovi 
   

4: Dopolnilne tabele  
 - cevi in sestavni deli  
  

5: Uskladitev varovala pretoka
 plina - tip M   
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Primer odčitavanja: Tabela 13.1, varovalo pretoka plina 
Posamezni dovod in odcepni vod 

Poglavje III - Dimenzioniranje plinske napeljave -

Tabelarični postopek 

255
KWH

18 kW

15 D

+ 5,6 m

da 18

9 Pa/m

18,5 + 1,8 = 20,3m

0
,72,3

3
,6

1,2

5,9

1,8

1,7

G 2,5 60

1
,3
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G
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20

-22
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• Postavitev plinskega trošila v prostor in priključitev plina           

• Dovod zgorevalnega zraka 

• Odvod dimnih plinov 

• Zagon (začetek obratovanja) plinskih trošil      

• Dodatne in/ali posebne zahteve pri gospodarski/obrtni rabi 

plinskih trošil    

IV / 

Poglavje IV - Namestitev plinskih trošil 
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 Druga indeksna št., npr. trošilo B11BS, C33  

     Obstoj in mesto vgradnje ventilatorja v plinskem trošilu 

 

            

Razdelek 8 IV / 

Poglavje IV - Namestitev plinskih trošil 

1 = brez podpore ventilatorja 

2 = z ventilatorjem za 

gorilnikom/izmenjevalnikom 

toplote 

3 = z ventilatorjem pred 

gorilnikom 

4 = z ventilatorjem za varovalom 

vleka 
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(sprejem plinskih trošil vrste B12 in B14 s predpisi za namestitev  

le-teh ter vsebinska umestitev v ustrezna poglavja 

 

 

B14 B12 B13 B11 

Upoštevanje vseh tipov in izvedb, ki so možni v Evropi  

Vrste plinskih trošil 
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Novo razlikovanje med vrstami trošil: 

B22P in B23P Odvajanje dimnih plinov z nadtlakom 

B22D in B23D - odvod dela dimnih plinov skupaj z 

vlažnim zrakom za sušenje skozi napeljavo 

neposredno na prosto (plinsko ogrevani 

gospodinjski sušilniki perila) 

 

B21 B22 B23 

Ni obravnavano v nemških predpisih 

za namestitev 

 

Vrste plinskih trošil 
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Primeri za plinska trošila vrste C 

Dovod zgorevalnega 

zraka in odvod 

dimnih plinov skozi 

streho 

Vodoravni dovod 
zgorevalnega 
zraka in odvod 
dima* 

Izpusti v različnih 
tlačnih območjih  

Priključitev na skupen 
sistem za dovod 
zraka/odvod dimnih 
plinov pri več trošilih 

Vrste plinskih trošil 

*skozi fasado; omejitev moči: 11 kW za ogrevanje prostorov in 28 kW za ogrevanje sanitarne vode 
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Zahtevano svetlo širino 
-x-, polaganje in utrditev 
dimovodne napeljave, 
zaščite pred vetrom, 
pokrivala itd. je treba 
zagotoviti v skladu s 
proizvajalčevimi navodili za 
vgradnjo! 
 

Razdelek 2.5.2.3 

x x 

obstoječi 
zgrajeni jašek 
 

C
9 

Sprejem plinskih trošil vrste C9  
     Dimovodna napeljava je sestavni del 

       plinskega trošila (sistema) 

 

     Zgorevalni zrak se dovaja plinskemu trošilu skozi zgrajen jašek 

       z dimovodno napeljavo in dovodom zraka, ki ni predmet 

       dobave s strani proizvajalca plinskega trošila. 

       Potrebno je natančno upoštevanje  

       navodil proizvajalca!  

 

IV / 

Vrste plinskih trošil 
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Namestitev plinskih trošil 

 Preprečiti uhajanje neizgorelega plina 

1. Naprava za nadzor plamena 

2. Štedilniki brez nadzora plamena: dodatno prezračevanje   

 
 Preprečiti uhajanje nevarne količine dimnih plinov namestitveni 

prostor  

1. Temeljna pojasnila o zadostnem dovodu zgorevalnega zraka 

- Gradbene zahteve za namestitveni prostor 

 (npr. vrata ali okno z možnostjo odpiranja na prosto) 

- Postopki merjenja 

2. Plinska trošila z varovalom vleka: senzor dimnih plinov 

3. Plinska trošila z zajemom zraka na prostem (koncentrični sistemi 
za dovod zraka in odvod dimnih plinov)   

Temeljne zahteve:  
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Namestitev plinskih kurišč z nazivno toplotno močjo > 100 kW 

Prej: 

 

• Zahteva za kotlovnice 

  - požarna zaščita  

  - prezračevanje in  
        odzračevanje  

  - Možnost ročnega 
      zapiranja pri dovodu plina 
        izven otlovnice  
   

• Odprtina za zgorevalni zrak 

Danes: 

 

• prepoved uporabe za drug namen 

• možnost prezračevanja 

• nobenih odprtin proti sosednjim 

prostorom, razen v vratih 

• stikalo za izklop v sili izven 

namestitvenega prostora 

• Zadosten dovod zgorevalnega 

zraka A = 150 + 2 (NL-50) v cm² 

 

 

Namestitev plinskih trošil 

Posebne zahteve tudi za plinske toplotne črpalke, hišne plinske centrale ali motorje z 

notranjim zgorevanjem nad 35 kW oz. 50 kW 
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Razdelek 8.1.2   

 Splošna določila za namestitev plinskih trošil 

    Brez nadzora plamena so trošila dovoljena:  

        (ob zagotovitvi 5-kratne izmenjave zraka z mehanskim 

 prezračevanjem med delovanjem plinskega trošila 

                za gospodinjska kuhališča(plinski štedilniki) zadošča    

                  volumski pretok zunanjega zraka 100 m³/h 

  izjema: laboratorijski gorilniki 

 

 

 

 

 

 

 

IV / 

Namestitev plinskih trošil 
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Prostori za namestitev trošil vrste A – gospodinjski plinski štedilniki 

Razdelek 8.2.1   IV / 

1. volumen prostora več kot 15 m³ 

 (doslej 20 m³) 

2. najmanj eno okno ali vrata e 

 mora(jo) odpirati na prosto  

  

Odvod dimnih plinov z naravnim 
prezračevanjem prostora 

 

 

 

Posebna določba za gospodinjske 

štedilnike do QNB ≤ 18 kW 
 

Gospodinjska plinska kuhališča z nazivno 

toplotno obremenitvijo več kot 11 kW (npr. 

plinski štedilnik(i) z več kot 4 kuhališči ali 

plinski štedilnik in dodatno nameščeni vok-

gorilnik, vendar ne z več kot 18 kW. 
 

1.  volumen prostora več kot 2 m³/kW in 

  

2.  najmanj eno okno ali vrata,  

 ki se odpira(jo) na prosto ter  

  

3.  napa ali nadzorovano prezračevanje 

 stanovanja z min. prisilnim vol. pretokom 

 15 m³/h in dodatnimi odprtinami 

   

  

 

• Novo! TRGI, april 2008 
 
 

• Novo! Dopolnilo k TRGI, avg. 2008 
 
 

rev.1 

Gosp. štedilniki do  QNB ≤ 11 kW 

Namestitev plinskih trošil 
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Razdelek 8.2.1   

 Namestitveni prostori za trošila vrste A 

      Plinski pretočni grelnik vode 

      Plinska peč (doslej nedovoljeno) 

  Zahteve pri namestitvi: 

        a) Zagotovitev volumskega pretoka 

         zraka najmanj 30 m³/h 

         na kW QNL iz namestitvenega prostora 

  na prosto z mehanskim sistemom prezračevanja 

        ali 

        b) posebna varnostna naprava, ki 

         preprečuje nastanek ogljikovega monoksida  

         v namestitvenem prostoru 30 ppm  

         oz. prekoračitev te vrednosti. 

     Ta zahteva velja ne glede na to, ali je dodatna 

   oznaka “AS” navedena ali ne. 

  

  

  

 
  

  

   

 

 
  

  

  

 

 

IV / rev.1 

Namestitveni prostor 
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Namestitveni prostor 
 Dodatna zahteva pri namestitvi v bivalnih prostorih 

    Plinska trošila vrste B1 in B4 (z varovalom vleka)          

    je dovoljeno, neodvisno od nazivne moči namestiti 

    - v stanovanjih in primerljivih uporabnih prostorih ter   

    - v prostorih, v katerih se namensko lahko zadržujejo ljudje   

      namesti le ob pogoju, da so trošila opremljena z napravo za  

      nadzor dimnih plinov (AÜ).    
         

 

      Dodatna označba „BS“  

         ali 

     Dodatna označba „AS“  

       (razen pri dekorativnih plinskih kuriščih) 

 

 

Primer B11BS 
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Konec 1. dela 
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Namestitveni prostor 

1. cilj zaščite 
Zagotovitev zadostnega redčenja dimnih plinov 

med kratkotrajnim uhajanjem le-teh pri plinskih 

trošilih z varovalom vleka - zlasti v stanju zagona 

teh trošil. 

 

 

(vrsta B1 in B4  - plinska trošila z zajemom zraka iz prostora ter 

varovalom vleka) 
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1. možnost za izpolnitev / dosego 1. cilja zaščite 

Razdelek 8.2.2.4.2.1 

Volumen namestitvenega 

prostora:                      

najmanj 1 m³/kW 
 

Primer: 

- Grelnik s QNL 18 kW 

- Volumen prostora 20 m³ 

- Cilj zaščite je izpolnjen! 

V praksi je to redek primer!  

. 

IV / 

Namestitveni prostor – 1. cilj zaščite 

Opomba: 

Okno ni pogoj - prostor mora le omogočati sprejem in 

razredčenje dimnih plinov ob kratkotrajnem uhajanju le-

teh  
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2. možnost za izpolnitev / dosego 1. cilja zaščite 

Volumen namestitvenega 

prostora manj kot 1 m³/kW:  

 
Prezračevalno-tehnično povečanje z 

izdelavo: 

 
 - dveh prezračevalnih odprtin    
   (zgornje in spodnje) brez   
   možnosti zapiranja (2 x 150 cm2)  
 - v isti steni / vratih 
 - ki meji(jo) na enega ali več  
 - neposrednih sosednjih prostorov.  
 
Vsi prostori, ki so med seboj 

povezani na ta način, morajo imeti 

skupni volumen najmanj 

1 m³/kW. 

 

 

 

 

≥ 150 cm² zgoraj 

≥ 150 cm² spodaj 

Razdelek 8.2.2.4.2.1 IV / 

Namestitveni prostor – 1. cilj zaščite 
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3. možnost za izpolnitev / dosego 1. cilja zaščite 

Volumen namestitvenega 

prostora manj kot  1 m³/kW 

skupne nazivne toplotne moči:  

Prezračevalno-tehnično 

povečanje z izdelavo dveh 

odprtin (spodnje in zgornje), 

izpeljanih na prosto, brez 

možnosti zapiranja, v isti steni 

ali vratih. 

 

Pozor! 

Ta možnost iz energetskih 

razlogov ni priporočljiva! 

Razdelek 8.2.2.4.2.2.1 IV / 

Namestitveni prostor – 1. cilj zaščite 
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Dovod zgorevalnega zraka 

2. cilj zaščite 
Določa zagotavljanje zadostne količine 

zgorevalnega zraka za vsa kurišča na trda, 

tekoča in plinasta goriva (plinska trošila vrste 

B), ki so nameščena v stanovanju oz. uporabni 

enoti in delujejo odvisno od zraka v prostoru. 
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Dovod zgorevalnega zraka za plinska 

trošila vrste B 

 

 NL  35 kW  (NL = nazivna toplotna moč)  

• skozi zunanje špranje namestitvenega prostora 

• skozi zunanje špranje vmesnega prostora za dovod zraka 

 35 kW < NL  50 kW 

• skozi odprtino na prosto 1 x 150 cm² 

 NL > 50 kW 

• skozi odprtino na prosto 1 x 150 + 2 (NL – 50) cm² 
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Dovod zgorevalnega zraka 
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Dovod zgorevalnega zraka 
(skozi zunanje špranje namestitvenega prostora in v povezavi s prostorom za 

dovod zraka) 
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Soodvisnost količine zgorevalnega zraka 1,6 m³ na uro na 1 kW  

in 4 m³ volumna prostora na kW.  
  

Pri tem izhajamo iz naslednje domneve:    

V namestitvenem prostoru zaradi dimovodne napeljave tudi v brezvetrju ali 

drugih neugodnih klimatskih pogojih nastaja podtlak  glede na zunanjost v 

višini 0,04 mbar (- 4 Pa).   

 

Tudi pri oknih/vratih s posebnim tesnjenjem (tako imenovana neprepustna 

okna/vrata) prihaja do izmenjave zraka v namestitvenem prostoru n=0,4 na 

uro, in sicer na naraven način brez mehanskih priporočkov (40%).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Razmerje: 
zahtevana količina zgorev. zraka 1,6 m³ x h m³ 

izmenjava zraka na uro 0,4 kW x h kW 
= = 4 

Razdelek 9.2.1 IV / 

Dovod zgorevalnega zraka 

(skozi zunanje špranje namestitvenega prostora in v 

povezavi s prostorom za dovod zraka) 
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Dovod zgorevalnega zraka 

• skozi zunanje špranje vmesnega prostora za dovod zraka 

Neposredna povezava s prostorom za dovod zraka 
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Dovod zgorevalnega zraka 

• skozi zunanje špranje vmesnega prostora za dovod zraka 

Posredna povezava s 

prostorom za dovod zraka 
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Prepoved sočasnega delovanja kurišča z zajemom 

zraka iz prostora in mehanske odzračevalne naprave 

ali 

dodatna preventiva, npr:   

• računski izkaz 

• izmenična zapora delovanja 

• okensko stikalo 

Dovod zgorevalnega zraka 



www.dvgw.de 

Odvod dimnih plinov plinskih trošil vrste B in C 

 
• skozi hišni dimnik     B1, B2, B3, C8, C9   

• skozi ločeno atestirani dimovod    B1, B2, C6  

• skozi  dimnik z dovodom zraka in 

odvodom dimnih plinov (LAS)    C2, C4   

• skozi posamični odvodni jašek po  

DIN 18017-1 B1      B1  

(mora ustrezati kakovosti dimnika) 

 

• skozi prezračevalno napravo po DIN 18017-3   B1 

 v skladu z G 626  

 

• skozi mehansko dimovodno napeljavo   B1 

 v skladu z G 660   

 

• skozi dimovodno napeljavo, ki je preskušena  

in certificirana skupaj s trošilom vrste  B4, B5, C1, C3, C5  
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Gradbene zahteve za dimovodne napeljave 

• Konvencionalne 

  Dimnik za podtlačni odvod dimnih plinov 

 - negorljivi materiali 

- odpornost proti sajam (sežig saj do 1000 °C) 

- Skupina odpornosti proti toploti III (zidan hišni dimnik)  

   

• Danes 

  Dimovodne napeljave za podtlačni in nadtlačni odvod dimnih plinov 

 - nižja temperatura dimnih plinov 

- neobčutljivost na vlago 

- kislinska odpornost  

   

 Dimovodna napeljava mora biti položena v jašku izven namestitvenega prostora trošila. 

(Razlog: dimotesnost, zahteve požarne zaščite) 
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Materiali za dimovodne napeljave 

• Dimni priključki (dimna cev) 

kovina, vlaknati cement 

 

• Notranje cevi za dimnike iz kovine (gladka, rebrasta cev), glazirana 

keramična notranja cev 

 

• Dimovodna napeljava 

kovina, keramična cev, steklo, umetna masa  

(plinsko trošilo z ASTB = varnostno omejevalo temperature dimnih 

plinov < 160 °C) 
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40 cm 

20 cm 

20 cm 

10 cm 

5 cm 

Dimovodna napeljava s temperaturo dimnih 
plinov > 300 °C ter dimni priključek na mešano 
zasedeni dimnik ali s temperaturo dimnih plinov 
> 160 °C do 400 °C 

Dimovodna napeljava s temperaturo dimnih plinov > 
300 °C z najmanj 2 cm debelo izolacijo 
 

Dim. napeljava s temp. dim. plinov > 160 °C do 300 °C  

Dimni priključek na mešano zasedeni dimnik ali s 
temperaturo dimnih plinov > 160 °C do 400 °C  
z najmanj 2 cm debelo izolacijo 
 
 

Dimovodna napeljava s temperaturo dimnih plinov > 160 °C do 
300 °C z najmanj 2 cm debelo izolacijo 

Dimni priključek ali dimovodna napeljava s temperaturo dimnih 
plinov > 85 °C do 160 °C 
 

Zagotoviti je treba proste 
odmike za prezračevanje!  

Razdelek 10.1.3.2   IV / 

Odmiki dimovodne napeljave od gorljivih materialov 
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Zahtevani odmiki plinskih trošil od gorljivih materialov 

• Upoštevati je treba proizvajalčeva navodila za vgradnjo! 

Sicer velja: 

• Temperatura na površinah ne sme presegati 85 °C 

• Minimalni odmik je 40 cm 
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Višine izpustov dimnih plinov skozi streho in 

zahtevani odmiki pri plinskih trošilih vrste B in Ci1 
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Izpusti dimnih plinov skozi streho 
(plinska trošila z zajemom zraka na prostem - z ventilatorjem , Ci2 in Ci3) 
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Ukrepi za preskušanje in nadzor plinskih trošil 

 

Ukrepi Podlaga za ukrepe Izvajalec 

Načrtovanje in namestitev DVGW-TRGI 

Uredba o gradnji in kurilnih 

napravah 

Pogodbeni inštalater 

Dimnikar 

Zagon in preskus delovanja DVGW-TRGI Pogodbeni inštalater 

Zagon, požarna varnost, učinkovitost in 

emisije 

Predpisi o čiščenju in pregledih Dimnikar 

Kontrola dimnih plinov 

- trenutno 1- do 2-letni interval 

Predpisi o čiščenju in pregledih Dimnikar 

Pregled in vzdrževanje plinskega trošila 

 1- do 2-letni interval, prostovoljno 

DVGW-TRGI 

DVGW-TRGI (poglavje 5) 

Standardi za trošila 

Uredba o kurilnih napravah 

Pogodbeni inštalater 

Podjetje za vzdrževanje 

Vizualni pregled glede očitnih 

pomanjkljivosti / napak (tehnično 

strokovno znanje ni potrebno) 

Civilni zakonik (dolžnost 

zagotavljanja varnosti) 

DVGW-TRGI (poglavje 5) 

 

Uporabnik (odjemalec) 
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• Plinska napeljava, ki je izdelana in se uporablja ter vzdržuje v     

    skladu z zakonskimi predpisi in  tehničnimi predpisi TRGI, je  

    trajno varna! 

• Za brezhibno stanje plinske napeljave, ki poteka za glavno 

    plinsko zaporno pipo, je v „življenjski dobi stavbe“ odgovoren 

    odjemalec oz. uporabnik po 13. členu Uredbe o dobavi plina z 

    nizkim tlakom (NDAV), Plinska napeljava.  

 

• Odjemalcu oz. uporabniku pri izpolnjevanju njegove dolžnosti 

    zagotavljanja varnosti nudijo podporo pogodbeni inštalater, 

    okrajni dimnikarski mojster, sistemski operater in po možnosti 

    upravitelj merilnih mest v skladu z DVGW G 1020. 

 

 

Razdelek 13   V / 

Obratovanje in vzdrževanje 
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Pravna domneva, da je odjemalec / uporabnik izpolnil svojo dolžnost 

zagotavljanja varnosti, če so med drugim izpolnjeni naslednji pogoji: 

• letna vizialna kontrola (domači pregled) celotne plinske napeljave  

  s strani uporabnika ali zunanjega izvajalca (npr. pogodbeni  

  inštalater). 

 

• Izvajanje rednih pregledov plinskega trošila po navodilih  

   proizvajalca s strani pogodbenega inštalaterja ali certificiranega  

   podjetja za vzdrževanje po G 676 

• Primernost za obratovanje oz. tesnost plinske napeljave, tudi     

  vkopane zunanje plinske napeljave do plinskega trošila na  

  prostem za delovne tlake do 100 mbar, (vsakih 12 let mora  

  pregled izvršiti pogodbeni inštalater) 

 

 

 

Razdelek 13  V / 

Obratovanje in vzdrževanje 
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Priloga 5 c:  Smernice za izvajanje vzdrževanja (izvleček)  

Obratovanje in vzdrževanje 

Št. Del plinske napeljave Ukrep Obseg del Interval 

1 Priključni plinovod / dovod v stavbo 

Glavna plinska zaporna pipa 

Regulator tlaka plina 

Plinomer 

Vizualna kontrola Motnje oz. napake, ugotovljene 

pri vizualni kontroli, je treba takoj 

prijaviti distributerju plina / 

upravitelju merilnih mest. 

1 leto 

2 Cevna napeljava vključno s 

spojnimi elementi 

Vizualna kontrola Kontrola stanja, korozije, 

pritrditve, mehanske 

obremenitve, prezračevalne 

odprtine v oblogah / opažih 

1 leto 

Vzdrževanje Vzdrževanje po pogodbi  12 let 

in dodatno: preskus delovanja, 

tesnosti oz. obratovalne 

sposobnosti 

3 Zaporni elementi Vizualna kontrola Kontrola stanja, zunanje korozije, 

dostopnosti, funkcij upravljanja 

1 leto 

Vzdrževanje Vzdrževanje po pogodbi  12 let 

in dodatno: preskus delovanja, 

tesnosti 
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Brošura „Seznam kontrol za domači pregled“ 

 

 

- Končni odjemalec oz. uporabnik plinskih napeljav 

ne pozna tehničnih predpisov. 

- Za boljše celokupno razumevanje nujnosti 

vzdrževanja so številni sistemski operaterji 

priravili to brošuro za končne odjemalce oz. 

uporabnike.   

 

- Hrbtna stran vsebuje naslov in telefonsko številko 

za prijavo motenj pri sistemskem operaterju ter 

način ravnanja v primeru zaznave vonja po plinu. 

 

V / 

Poglavje V - Obratovanje in vzdrževanje 
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Varnost v vaših rokah: 

Seznam kontrol za letni pregled 

 Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Da Ne 

Ali so zaporni elementi na hišnem priključku plina in plinomeru dostopni? 

Ali je plinska napeljava v neoporečnem stanju - zlasti na prehodih skozi 

zidove ali strope ter v vlažnih prostorih brez zračenja? 

Ali je plinska napeljava dobro pritrjena in na njej ne visijo predmeti? 

Ali so na opažih oz. oblogah prisotne odprtine za prezračevanje? 

Ali so odprtine za dovod zgorevalnega zraka v zidu ali vratih 

namestitvenega prostora plinskega trošila proste? 

Ali je po naknadni zatesnitvi ali vgradnji novih oken še vedno zagotovljen 

ustrezen dovod zgorevalnega zraka? 

Ali ste se pred vgradnjo nove kuhinjske nape ali sušilnega stroja za perilo 

posvetovali s strokovnjakom? 

Ali je gibljiva cev med štedilnikom in plinsko vtičnico napeljana brez 

pregibov in dovolj oddaljena od plamena in virov toplote? 
Pri vidnem plamenu na plinskem trošilu: 

Ali je plamen stalno modre barve? 

Ali so plinska trošila intaktna in brez sledi sajavosti, njihovo delovane pa 

ne oddaja nenavadnega vonja ali hrupa? 

Da 

Ali ste povsod odgovorili z “da"? 

Odlično - vaš sistem plinske 

napeljave je očitno v redu. Ne 

Ali ste morali najmanj enkrat odgovoriti z “ne"? V 

tem primeru takoj pokličite strokovnjaka, ki bo 

nemudoma odpravil pomanjkljivosti. 

25 
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Razdelek 13 

 Seznam kontrol, zgibanka DVGW za domači pregled enkrat letno 

V / 

Poglavje V - Obratovanje in vzdrževanje 
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Informacije za uporabnike 

Zakoni   24 
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Priporočila za distributerje plina 

Uporaba določil TRGI - Obratovanje in vzdrževanje - preventiva pred 

negotovostjo odjemalcev 
 

– Poslati zgibanko "Domači pregled" vsem odjemalcem 

– Poslati list o odoriranju plina vsem odjemalcem 

– intenzivno sodelovanje z obrtniki v stroki   
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DVGW-TRGI 2008  

Hvala  

za vašo  

pozornost 


