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– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju
se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature oziroma od
pričakovanega odjema toplote s strani priključenih odjemalcev
toplote in toplotnih izgub distribucijskega omrežja. Distributer toplote s pomočjo vzpostavljenega nadzornega sistema
spremlja na ključnim mestih distribucijskega omrežja trenutne
pretoke, tlake in temperaturo ogrevne vode. Ob upoštevanju
ključnih dejavnikov, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na zagotavljanje kakovostne oskrbe odjemalcev toplote
oziroma na obratovalni režim distribucijskega omrežja, lahko
distributer toplote s pomočjo ustreznega programskega orodja
predvidi in operativno vodi optimalen obratovalni režim distribucijskega omrežja.
Pri tem upošteva:
– trenutne in napovedane vremenske razmere,
– akumulacijo toplote v omrežju,
– napoved distribucije toplotnega toka,
– zakasnitve pri transportu toplote v omrežju,
– robne pogoje za proizvodnjo in distribucijo toplote,
– zmožnost upravljanja temperature ogrevne vode v posamičnih dovodnih vejah distribucijskega omrežja,
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– zanesljivost oskrbe odjemalcev toplote oziroma zagotavljanje minimalnih dogovorjenih potrebnih ogrevnih parametrov
ob hkratni ekonomični proizvodnji in distribuciji toplote.
(2) Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem
mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna iz
temperaturnega diagrama za zunanjo normno temperaturo
–18 °C, in je kot priloga sestavni del tega akta. V primeru,
ko ima distributer toplote vzpostavljen sistem za ekonomično
načrtovanje in upravljanje proizvodnje ter distribucije toplote
in/ali hladu, kjer se upoštevajo napovedi potreb po toploti in/ali
hladu po posameznih odjemnih mestih, je lahko temperatura
ogrevne vode na odjemnem mestu v dovodu ob zagotavljanju
minimalnih dogovorjenih potrebnih ogrevnih parametrov na
strani odjemalca tudi nižja od temperature, ki jo navaja omenjeni temperaturni diagram.
(3) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 65 °C
in velja tudi za obdobje izven ogrevalne sezone. Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 95 °C pri zunanji temperaturi
–18 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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