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ROTEX toplotne črpalke
zrak / voda
•

Toplotne črpalke HPSU compact združujejo visoko učinkovito tehnologijo toplotnih črpalk z
inovativnimi zalogovniki toplote.

•

Postavitev je možna na zgolj 0,36 m2 površine.

•

Zasnova zalogovnika toplote omogoča priklop
tlačnega solarnega sistema ali kakšnega drugega

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

vira toplote.

Prodaja in zastopa:
Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor

www.seltron.si

Uvodnik
November 2013

20 let

»Država bi morala
denar za sanacijo
namesto v banke vložiti
v podjetja, kot je to
praksa v uspešnih
državah EU.«
Območna obrtno- podjetniška
zbornica Maribor (OOZ Maribor) je
praznovanje svoje 40. obletnice zaokrožila z aktualnim gospodarskim
forumom in svečano prireditvijo. Na
forumu so iskali odgovore na vprašanje »Kako lahko obrtniki in podjetniki
pridejo do razpoložljivih virov financiranja?«. Kot izhodišča za razpravo
so izpostavili kritične razmere za obrtnike v Sloveniji in opomnili na njihovo prevečkrat prezrto vlogo v gospodarstvu. Obrt je namreč danes v vrsti
proizvodnih in storitvenih dejavnosti
nezamenljivi del gospodarske strukture. Skoraj 93 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji predstavljajo prav mikro in majhna podjetja, ki zaposlujejo
celo 43 odstotkov vseh zaposlenih ter
ustvarjajo več kot tretjino vse dodane
vrednosti v državi. Kljub temu dejstvu
pa država obrtnike in male podjetnike še vedno ne podpira tako, kot bi jih
morala. Po mnenju predsednika OOZ
Maribor, Aleša Pulka, bi »morala država denar za sanacijo, namesto v banke vložiti v podjetja, kot je to praksa
v uspešnih državah EU,« sploh, če ob
tem izhajamo iz dejstva, da je Avstrija
v zadnjem času v podjetja vložila 20
milijard evrov, Švica pa 40. Zelo zapleten je tudi način pridobivanja razpoložljivih finančnih sredstev, tako s strani države, kot tudi EU. Alternativa, po
kateri pa v glavnem posegajo mladi
podjetniki, so neodvisni viri financiranja in spletne platforme.
»Zdelo se nam je pomembno, da
spregovorimo o tej temi, že samo za-

radi dejstev, kot je na primer to, da je
EU letos Sloveniji sprostila izplačilo 77
milijonov evrov ali da je slovenska vlada potrdila ukrep nujne finančne pomoči Mariboru in okolici v vrednosti
32 milijonov evrov za program spodbujanja konkurenčnosti ali preprosto
zato, ker bo prihodnje leto pet milijonov evrov namenjenih mladim podjetjem. Pot do evropskega in državnega
denarja je za obrtnike in male podjetnike zelo zapletena, vendar pa ni vedno povsem nemogoča. Z našo razpravo želimo pokazati na obstoječe
možnosti in priložnosti pridobivanja
finančnih sredstev in s tem morda motivirati obrtnike, da svojo usodo, vsaj
kolikor se da, vzamejo v svoje roke,« je
ob tej priložnosti povedal Aleš Pulko,
predsednik OOZ Maribor.
Na gospodarskem forumu so bili
predstavljeni različni primeri prakse
iz Slovenije in tujine, pri katerih so se
njihovi realizatorji srečevali s takšnimi ter drugačnimi izzivi pridobivanja
sredstev, bodisi s strani države, banke, skladov EU ali povsem neodvisno
s pomočjo projektov, kot so na primer Start-up ali Kickstarter. V vlogi
sogovornikov so sodelovali Gerhard
Wohlmuth, predsednik avstrijske obrtne zbornice, dr. Peter Hasslacher, gospodarski ataše Republike Avstrije,
mag. Andrej Plos, predsednik uprave banke Sparkasse Slovenija, Violeta
Jelić, glavna sekretarka hrvaške obrtne zbornice, Elvis Halilović, soustanovitelj ONDU d.o.o., Janez Uplaznik,
direktor podjetja Mikropis Holding

d.o.o., in gostitelj Aleš Pulko, predsednik OOZ Maribor.
Praznovanje 40. obletnice zbornice se je zaključilo s svečano prireditvijo- svečano akademijo in z podelitvijo
priznanj obrtnikom ter podjetnikom,
ki praznujejo visoke jubileje poslovanja. S tem je OOZ Maribor zaključila serijo dogodkov, s katerimi je želela opomniti na njihov pomemben prispevek
in se hkrati zahvaliti ljudem, da že 40
let koristijo njihove storitve. V mesecu
oktobru je bil izveden Festival obrtnikov in številne dobrodelne akcije kot
so: prenova Zavetišča za brezdomce
na Ruški cesti v Mariboru, predaja kuponov Rdečemu križu za brezplačno
striženje brezposelnih ter zbiranje humanitarnih prispevkov za Društvo paraplegikov severne Štajerske ter še tri
posameznike, ki so se znašli v finančni stiski. Iz serije dobrodelnih projektov »dobro je delati dobro«, kot so jih
predhodno poimenovali, bodo v roku
enega meseca dodatno izvedli še pleskanje učilnic na dveh osnovnih šolah
v občini Duplek. Kot trajen spomin na
jubilej so na stavbi OOZ Maribor odkrili tudi spominsko ploščo.
Izvršilni odbor SIEM
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SEKCIJA INSTALATERJEVENERGETIKOV SLOVENIJE
Na Sekciji instalaterjev - energetikov se
zavedamo, da je članstvo naše največje
bogastvo. Želimo pomagati našim članom, ki
se z delavnostjo, strokovnostjo in vztrajnostjo
vsakodnevno dokazujejo na tržišču. Še
naprej se bomo trudili za izboljšanje pogojev
poslovanja naših članov. V ta prizadevanja
bomo, po zgledu svojih članov, vložili še
več dela in truda, saj je to, v kombinaciji
s strokovnostjo, edina pot k doseganju
rezultatov ter uspehov. Zavedamo se, da
je združevanje za naše člane nujno zaradi
lažjega izpolnjevanja skupnih interesov, zato
jim bomo pri tem poskušali pomagati po
najboljših močeh. Združeni v strokovni sekciji
smo uspešnejši in močnejši. Sekcija bo še
naprej spodbujala pozitivno naravnanost do
reševanja problemov, strokovnost in predvsem nadgrajevala ter servisirala aktivnosti
svojih članov, saj je samo povezovanje in
skupno delovanje, pravočasno zaznavanje
problemov v dejavnosti ter zagnanost,
združena z znanjem, garancija za uspeh.
Dokončni program dela sekcije bo sprejet po
sprejetju finančnega načrta OZS na Skupščini
OZS, predvidoma v začetku leta 2014.

Predlog programa dela sekcije
instalaterjev - energetikov za leto 2014
Sekcija instalaterjev – energetikov pri OZS bo spremljala
problematiko v instalaterski dejavnosti in v energetiki ter bo
na vseh področjih aktivno delovala pri izboljševanju pogojev za poslovanje članov in na zastopanju njihovih interesov.
Poudarek sekcijskega dela bo v letu 2014 dan naslednjim
področjem:

Osnovno delovanje sekcije (financira se iz
članarine OZS):
 Spremljava zakonodaje in predpisov ter zastopanje
članov v dialogu z državo in socialnimi partnerji za podro-

čje izvajanja instalaterskih del (splošni in gradbeni predpisi, energetika, strokovne teme, izobraževanje, varnost in
zdravje pri delu, branžne kolektivne pogodbe, …).
 Osnovno informiranje in obveščanje članov sekcije
(spletna stran OZS, redno (mesečno-dvomesečno) obveščanje preko e- pošte, obveščanje v revijah Obrtnik in Energetik,
vzpostavitev spletnega foruma- za registrirane uporabnike,
člane sekcije).
 Brezplačno osnovno svetovanje članom v zvezi s stroko in pogoji za opravljanje dejavnosti.
 Spremljanje normativov, pravil za obračunavanje in
standardov v instalaterski dejavnosti.
 Spremljava cen v dejavnosti in sprotno oblikovanje
priporočljivih cenikov za instalatersko dejavnost ter za področje servisiranja hladilnih naprav, izolaterstva in servisiranja gorilnikov.
 Spremljava Indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, kamor spada tudi instalaterska dejavnost in
pomoč članom pri izračunu razlik v ceni.
 Priprava baze vzorcev obrazcev, ki jih člani potrebujejo
pri svojem poslovanju (prijava gradbišča, tehnični pregled,
dokazilo o zanesljivosti objekta, tlačni preiskusi, druge meritve, prevzem in predaja del,…).
Ostale aktivnosti sekcije (financirajo se z dodatnim
zbiranjem sredstev, s plačilom storitev (za člane po ceni,
ki pokriva samo stroške, za ostale po tržni ceni), s prodajo storitev in strokovnih gradiv na trgu ter s sredstvi
sponzorjev):
 Organizacija in izvedba dvodnevnega strokovnega
srečanja, predvidoma skupaj z nekaterimi drugimi sekcijami konec meseca januarja 2014 v Laškem.
 Organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih izobraževanj ter usposabljanj, strokovnih ekskurzij, nastopov na
sejmih, povezano z dejavnostjo instalaterstva in energetike.
 Nasveti in storitve zunanjih strokovnjakov specialistov,
po znižani ceni (pravna pomoč, ozko specializirana strokovna področja, varstvo pri delu, tehnična zakonodaja in gradbeni proizvodi, ...).
 Izdajanje strokovne literature (normativi, priročniki,
zgibanke, pravila, …).
 Soorganizacija tekmovanja mladih instalaterjev (sejem Energetika, maj 2014, Celje).
 Pomoč članom pri pridobivanju del (možnost internetnega trženja instalaterskih storitev, združevanje in skupno
nastopanje na trgu,…).
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40 let Območne obrtno- podjetniške
zbornice Maribor

Mariborski in okoliški
obrtniki jubilej obeležili
s Festivalom obrtnikov in
dobrodelnimi akcijami
Obrtniki iz Maribora in okoliških občin so 5.10.2013, v
okviru praznovanja 40. obletnice Območne obrtno- podjetniške zbornice Maribor, na Trgu Leona Štuklja pripravili
Festival obrtnikov. Na njem so se predstavili obrtniki iz občin Maribor, Duplek, Rače - Fram, Starše, Hoče - Slivnica in
Miklavž na Dravskem polju, torej iz občin, ki jih Območna
obrtno- podjetniška zbornica Maribor združuje. Namen
festivala je predstavitev obrtnikov in obrtniških dejavnosti iz tega območja, ob tem pa tudi zahvala občanom, da
že 40 let koristijo njihove usluge. V znak zahvale so tako
zanje pripravili številne brezplačne aktivnosti: voden prikaz postopkov posameznih opravil s ciljem »opraviš lahko
tudi sam«, razna svetovanja, testiranja, brezplačna popravila manjših predmetov, ustvarjalne delavnice za odrasle
in otroke ter drugo. Med njimi so: pletenje kit in spenjanje las, ličenje in poslikava nohtov, vožnja s starodavnim
avtobusom, merjenje očesnega pritiska….)
Sekcija instalaterjev- energetikov Maribor pa je obiskovalcem ponudila svetovanje glede energetske obno-

Sodelujoči pri prenovi Zavetišča za brezdomce

ve. Svetovanje je na stojnici sekcije instalaterjev- energetikov potekalo v sodelovanju s člani sekcije (Danilo
Brdnik), Energetskimi svetovalci ENSVET (Jagoda Martina
Lenčič) in Evropskim razvojnim centrom (Edita Gošnik).
Obiskovalcem se je predstavila tudi revija ENERGETIK.
Vse aktivnosti, ki so bile obiskovalcem Festivala obrtnikov ta dan na voljo, pa so imele tudi dobrodelno noto. S
pomočjo brezplačnih storitev in svetovanj so razstavljavci zbirali prostovoljne prispevke, ki jih bodo nato namenili v dobrodelne namene. Dogajanje na trgu se je pričelo
že zjutraj, mestno postavitev in stojnice pa je obrtnikom
omogočil Zavod za turizem Maribor – Pohorje.
Zbiranje sredstev na festivalu pa je le ena od dobrodelnih akcij, ki jih je zbornica izvedla v sklopu praznovanja jubileja. Združeni pod sloganom »Dobro je delati dobro« so
namreč obrtniki v petek, 4.11.2013, začeli z večjo delovno akcijo prenove Zavetišča za brezdomce, na Ruški cesti v
Mariboru, in jim podelili brezplačne obroke. Konec novembra bo sledila še akcija pleskanja učilnic v dveh osnovnih šo-

Svetovanje SIEM na stojnici festivala obrtnikov
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lah v Občini Duplek. Sekcija instalaterjev- energetikov je obnovila sanitarije v enem od prostorov zavetišča. Zamenjali
so umivalnik, WC školjko in električni grelnik. V delovni akciji so sodelovali : Danilo Brdnik s.p.- Termoservis, Bojan
Dajčman s.p.- DA BO MONT in Franjo Pernek. Material pa so
brezplačno podelili iz podjetja MAVI d.o.o.
Sekcija gradbincev je v sklopu prenove zavetišča obnovila fasado. Pri obnovi so sodelovali: Vlado Hreščak s.p.,
Marinko Bundalo s.p.- MARIX, Frančišek Eder s.p.- slikopleskarstvo, Vojko Letonja – SLIKAR NOVA, družba za slikopleskarstvo, tiskarstvo, trgovino in storitve d.o.o. in Pulko AlešPULKO.TIG, trgovina, inženiring, gradbeništvo ter storitve,
d.o.o. Material je zavetišču podarilo podjetje DEMIT d.o.o.
Vsi zbrani prispevki bodo podarjeni z namenom in sicer Društvu paraplegikov severne Štajerske, za pomoč pri
izvedbi športnih tekmovanj v košarki na vozičkih ter trem
posameznikom, ki so se znašli v stiski oz. potrebujejo finančno pomoč za lepše življenje. Prispevki bodo tako namenjeni
invalidu iz Pivole, ki potrebuje sredstva za montažo dvigala, s katerim bi imel omogočen lažji dostop do svojega stanovanja. Drugi je mlad dvajsetletnik iz Rogoze, ki je preživel hudo prometno nesrečo in potrebuje finančno pomoč
za kar najboljšo rehabilitacijsko oskrbo. S tretjo donacijo pa
želijo vsaj malce olajšati življenje dekleta iz Peker, ki se je po
smrti očeta in težki bolezni mame znašla v finančni stiski.
Leonida Polajnar

Delovna akcija- obnova sanitarij v enem od prostorov zavetišča

Menjava umivalnika, ki ga je doniralo podjetje MAVI d.o.o.

Prvo Združenje samostojnih obrtnikov Maribora
je bilo ustanovljeno 1973 in je takrat združevalo
215 obrtnikov. Novo poglavje mariborskega obrtništva se je nato pričelo 18.1.1979 z ustanovitvijo
Skupščine Obrtnega združenja (OZ), ki je takrat
beležilo že 1672 obratovalnic in skupaj 1587
zaposlenih delavcev. Leta 1983 je bilo za člane
organizirana prva brezplačna pravna pomoč, leto
kasneje pa so pričeli z opravljanjem strokovnih
izpitov pripravnikov. Leta 1985 je OZ kupila poslovno stavbo na Titovi cesti, kjer je sedež zbornice še danes. Prvi register mariborskih obrtnikov
je bil v računalniško bazo vnesen leta 1988. OZ se
je v Obrtno zbornico Maribor preoblikovala leta
1991. Območna obrtno- podjetniška zbornica
Maribor s svojim delovanjem in komuniciranjem
z javnostmi podpira ter promovira tradicionalne
vrednote svojega članstva: delavnost, marljivost,
vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in
odličnost, znanje ter inovativnost. Zavzema se za
ohranjanje tradicije in posebnosti obrti.
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Toplotna črpalka
za obnovo starejših
ogrevalnih sistemov
ROTEX HPSU hitemp
Starejši objekti imajo v večini primerov vgrajene zastarele ogrevalne sisteme, ki zaradi velikih stroškov ogrevanja potrebujejo prenovo.
Pogosto se investitorji odločijo za zamenjavo toplotnega vira (kotla), ostale komponente ogrevalnega sistema
pa ostanejo nespremenjene. Starejše
zgradbe za nemoteno ogrevanje potrebujejo višje temperature ogrevalnega medija.
Za razliko od toplotne črpalke
HPSU Compact, ki je namenjena niz-

kotemperaturnemu ogrevanju, HPSU
hitemp dosega temperaturo na dvižnem vodu do maksimalno 80 °C, brez
uporabe dodatnih električnih grelcev,
zato jo lahko uporabimo tudi za visokotemperaturne ogrevalne sisteme v
objektih starejše gradnje.
Toplotne črpalke HPSU hitemp so,
tako kot klasične nizkotemperaturne
črpalke, sestavljene iz zunanje enote
in notranje enote. Na notranjo enoto
se lahko priklopi grelnik za pripravo
tople sanitarne vode.

Prednosti toplotne črpalke
– HPSU hitemp:
 namenjena je za ogrevanje in
pripravo tople sanitarne vode,
 je idealna rešitev za sanacijo starejših visokotemperaturnih ogrevalnih sistemov z radiatorji,
 hitra zamenjava obstoječega
kotla, brez večjih sprememb na ogrevalnem sistemu,
 zanesljivo delovanje do zelo nizkih zunanjih temperatur (do -25 °C),
 možnost integriranja solarnega sistema (v kombinaciji z ROTEX
HybridCube),
 možnost priključitve zalogovnika toplote ali grelnika sanitarne vode
v 200 in 258 litrski izvedbi,
 inverterska tehnologija in modulacija delovanja, prilagojena trenutnim potrebam objekta,
 visok nivo higienske neoporečnosti tople sanitarne vode,
 tiho delovanje,
 razpon moči od 4-16 kW.

Učinkovitost naprave in
optimalna prilagodljivost na potrebe objekta
omogočata znižanje
ogrevalnih stroškov ter
hiter povratek investicije.
Prodaja in zastopa:
Seltron d.o.o.
Tržaška cesta 85 A
2000 Maribor
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Posebno obvestilo
Sekcija instalaterjev - energetikov pri Obrtno- podjetniški zbornici Slovenije poziva vse člane, ki v zadnjem času ne prejemajo naših obvestil po elektronski pošti, da nam posredujejo svoj elektronski naslov, na katerega jim bomo lahko posredovali elektronska obvestila.
Obvestila se bodo nanašala na delovanje sekcije in strokovne teme – brez komercialnih ponudb dobaviteljev, proizvajalcev ali drugih, ki tržijo svoje izdelke in storitve. Sekcija že izvaja
redno obveščanje svojih članov preko elektronske pošte, praviloma vsaj enkrat v dveh mesecih, po potrebi pa tudi pogosteje. V bodoče bomo zaradi racionalizacije stroškov uporabljali izključno samo ta način pošiljanja obvestil. Svoje elektronske naslove prosimo pošljite
po elektronski pošti na naslov: janko.rozman@ozs.si

Delavnica:
Plinske toplotne črpalke
v kongresnem centru
Mons
V petek 4. oktobra 2013, od 9. do 14. Ure, je v kongresnem centru Mons, v Ljubljani, potekala brezplačna delavnica z naslovom »Plinske toplotne črpalke«, ki jo je organiziral
GIZ DZP - Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina. Namen delavnice je bil lastnikom in
upravljavcem stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov
ter energetskim strokovnjakom predstaviti:
 delovanje plinskih toplotnih črpalk;
 primere dobrih praks delovanja plinskih toplotnih
črpalk;
 dve delujoči plinski toplotni črpalki v Ljubljani
Plinska toplotna črpalka je nastala kot nadaljnji korak
v razvoju tehnologije visoko učinkovitih kondenzacijskih
plinskih grelnikov. Sistemi plinskih toplotnih črpalk z različnimi načini delovanja so primerni za stanovanjske in poslovne objekte, šole, bolnišnice ter druge objekte. V primerjavi
z uveljavljenimi sistemi za ogrevanje in hlajenje, omogočajo precejšen prihranek pri porabi primarne energije, zato so
lahko prava energetska rešitev. S pocenitvijo zemeljskega
plina je tehnologija še dodatno pridobila na veljavi.
Strokovnega srečanja se je udeležilo 90 udeležencev:
predstavniki sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja, projektanti in izvajalci notranje plinske napeljave, energetski svetovalci, vzdrževalci poslovnih in stanovanjskih
objektov ter javnih institucij, kot so šole in bolnišnice.
Splošni način delovanja plinskih toplotnih črpalk in tren-

de na trgu je predstavil dr. Janko Remec s Fakultete za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Sledili sta predstavitvi plinskih
toplotnih črpalk podjetja Valmor d.o.o. in Vaillant d.o.o., ki
so že v prodaji na slovenskem trgu. Za konec teoretičnega
prikaza pa je sledila še predstavitev primera dobre prakse
načrtovanja in postavitve plinske toplotne črpalke za hlajenje ter ogrevanje poslovnega objekta podjetja Energetika
Ljubljana.

Plinske toplotne črpalke v Sloveniji
Po končanih predstavitvah je sledil voden ogled delujočih toplotnih črpalk. Obiskovalci so si lahko ogledali delovanje Vaillantove toplotne črpalke zeoTHERM na plin-zeolit, ki skrbi za ogrevanje predstavništva Vaillant d.o.o.,
na Dolenjski cesti 242b, v Ljubljani in pa plinske toplotne
črpalke za poslovni objekt Energetika Ljubljana d.o.o., na
Verovškovi 70, v Ljubljani.
Na Verovškovi 70 obratuje plinska toplotna črpalka
Toyota Aisin, model AWGP 560 E1, ki služi kot osnovni vir
za hlajenje (hlajenje Phlad = 56 kW - poletje) in ogrevanje
(ogrevanje Ptopl = 63 kW - zima). Ker je naprava namenjena
poslovnem objektu se ne uporablja za pripravo tople sanitarne vode. Razlogi za izbiro sistema hlajenja in ogrevanja s
plinsko kompresorsko toplotno črpalko za ta objekt so bili:
ugodna cena hladilne energije (58 EUR/MWh, brez DDV),
zmanjšanje rabe električne energije in povečanje izkorišče-
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nosti plinovodnega sistema v poletnem obdobju, zagotavljanje ogrevanja ter hlajenja stavb z eno napravo, energetsko učinkovita naprava (Pures).
Vaillant d.o.o. na Dolenjski cesti 242b, se bo to zimo ogreval s toplotno črpalko zeoTHERM na plin-zeolit. ZeoTHERM
je adsorbcijska toplotna črpalka in je namenjena za ogrevanje v eno ali dvo- družinski hiši. Plinske toplotne črpalke so logična nadgradnja tehnologije plinskih kondenzacijskih kotlov in pomenijo prihranek energenta ter povečanje
varovanja okolja, v primerjavi z obstoječo kondenzacijsko
tehnologijo.
Zeolit je keramiki podoben kristal, narejen iz aluminijevega in silicijevega oksida, je nestrupen, negorljiv in kar je
najpomembneje, ekološko neoporečen. Zeolit ima zaradi
svoje porozne strukture sposobnost vpijanja molekul vode
– adsorbcija in ob tem prihaja do eksotermne reakcije (proizvodnje toplote), ki se uporablja v sistemu ogrevanja.
Toplotna črpalka zeoTHERM oz. sam sistem je sestavljen
iz solarnega sistema (sončni kolektorji in bivalentni vsebnik STV) in naprave zeoTHERM, ki je sestavljena iz plinske
kondenzacijske peči ecoTEC v zgornjem delu in pa modula zeolit spodaj. Sorpcijski proces (adsorpcija in desorbcija)
poteka v modulu zeolit, posodi inox z vakuumom, v katerem se nahajata dva izmenjevalca in procesna voda, ki se
lahko, odvisno od trenutnega delovanja modula, nahaja v
kroglicah zeolit ali pa v tekoči fazi na dnu posode. Prvi izmenjevalec, zgornji, je obložen s kroglicami zeolita in ima
dve funkciji. Preko njega se energija adsorpcije prenaša na
sistem ogrevanja, v drugi fazi pa je namenjen temu, da plinski kondenzacijski kotel ogreva kroglice in jih izsušuje, da
bi bile nato ponovno zmožne vpijati molekule vode. Drugi
izmenjevalec se nahaja na spodnjem delu modula zeolit in
je namenjen prenosu solarne energije na procesno vodo, ki
se v procesu adsorpcije uparja in dviga v zgornji del, kjer se
nahajajo granule zeolit. V fazi desorbcije pa ta izmenjevalec omogoča prenos energije iz kondenzirane vode na sistem ogrevanja.
Toplotna črpalka zeoTHERM na plin-zeolit je, v primerjavi z električnimi toplotnimi črpalkami, bolj okolju prijazna zaradi ne uporabe okolju neprijaznih hladilnih sredstev

Dvorana

(GWP=0 in ODP=0, kot je znano so pri električnih toplotnih
črpalkah v uporabi toplogredni plini).
Glavna prednost uporabe toplotne črpalke na plin-zeolit, v primerjavi s kondenzacijskim plinskim kotlom, je zmanjšanje porabe primarnega energenta od 15 do 30% in zaradi tega tudi zmanjšanje emisij dimnih plinov. Na voljo sta
dva modela zeoTHERM-a,10 kW ali 15 kW, odvisno od potreb
objekta. V paketu, kot se prodaja zeoTHERM, pa so še sončni
kolektorji auroTHERM in vsebnik tople sanitarne vode auroSTOR ali geoSTOR.
Glede na kompleksnost sistema zeoTHERM je potrebno
tovrsten sistem videti v živo med delovanjem, da bi se v celoti razjasnilo njegovo delovanje. Zato vabimo vas bralce, da
pridete na ogled sistema na predstavništvo Vaillant d.o.o.,
Dolenjska cesta 242b, v Ljubljani in se osebno prepričate o
delovanju inovativne tehnologije.

Ogled na terenu_Energetika Ljubljana

Vabljeni na mednarodno poslovno
srečanje!
Obveščamo vas, da Avstrijsko – Štajerska agencija za
pospeševanje podjetništva, v sodelovanju z Evropsko
podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodni poslovni srečanji podjetij, ki delujejo
na področju energetsko učinkovitih gradenj, solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezračevanja,
hlajenja, pridobivanja toplote in biomase.
Srečanji bosta potekali v sredo, 15. januarja 2014 (biomasa) ter v četrtek, 16. januarja 2014 (energetsko učinkovite gradnje), na sejmišču v Gradcu (Messecongress Graz,
Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria), kjer bo v tem času potekal tudi mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse
Graz (v letu 2013 je na sejmu razstavljalo več kot 450
razstavljavcev iz 10 držav).
Za sodelovanje na poslovnih srečanjih se prijavite
preko spletne povezave http://www.b2match.eu/
energydaysgraz2014
Udeležba na srečanjih je za člane OZS brezplačna,
prav tako pa vsi udeleženci ob registraciji prejmejo tudi
brezplačno vstopnico za ogled sejma.
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SVETOVALNO - PRODAJNI
DNEVI PODJETJA WEISHAUPT
Celje, 11. 9. – 13. 9. 2013
zacijskih ogrevalnih sistemov, solarne tehnike in avtomatizacije zgradb.
Proizvodi podjetja spadajo med tehnično najbolj dovršene v svetu, saj
zadoščajo najstrožjim ekološkim kriterijem in tako omogočajo visoke prihranke pri ogrevanju.
Podjetje Weishaupt je v času svetovalno – prodajnih dnevov organiziralo tudi predavanja za projektante,
arhitekte in instalaterje, s poudarkom
na orodjih, katera ti potrebujejo za
svoje delo. Med drugim so jih seznanili tudi z izračuni, s katerimi lahko investitorju predstavijo izbrano opremo. V
prihodnje bodo največ časa namenili velikim solarnim projektom, njihovi sestavi s pomočjo orodij podjetja
Weishaupt.
V sklopu svetovalno – prodajnih
dnevov pa so organizirali tudi posebno predavanje za predstavnike dobaviteljev energentov.
V zaključnem delu gre posebna
pohvala strokovnim delavcem v pod-

jetju Weishaupt za odlično organizacijo in izvedbo svetovalno – prodajnih
dnevov. Lahko rečemo, da so zaupanja vreden poslovni partner. Pri njih
sta zanesljivost in zadovoljstvo kupcev na prvem mestu.
Olga Poslek

foto: weishaupt d.o.o.

V času 46. mednarodnega obrtnega sejma MOS so v podjetju
Weishaupt že četrtič organizirali svetovalno – prodajne dneve. Našega
dolgoletnega oglaševalca in poslovnega partnerja smo obiskali v petek,
13. septembra, na sedežu podjetja v
Celju.
Podobno kot že leta poprej, so
nas tudi tokrat gostoljubno sprejeli
in seznanili z nekaterimi novostmi v
prodajnem programu. Beseda je tekla tudi o šolanju instalaterjev v zelo
dobro opremljenem centru na sedežu podjetja. Seveda pa prirejajo vsako leto tudi seminarje za projektante,
arhitekte, montažerje in upravljalce
kotlovnic.
Sicer pa so v času svetovalno –
prodajnih dnevov obiskali podjetje
Weishaupt številni projektanti, arhitekti, instalaterji, montažerji in končni kupci. Predstavniki podjetja so
strokovno odgovarjali na njihova
vprašanja in jim svetovali, katere izdelke priporočajo za vgradnjo v nove
objekte, kakor tudi za zamenjavo obstoječih, tehnološko dotrajanih izdelkov. Treba je poudariti, da je podjetje
Weishaupt eno prvih podjetij v panogi, ki je bilo certificirano po DIN/EN
ISO 9001. To nikakor ne preseneča, saj
je Weishaupt v svetovnem merilu eno
od vodilnih podjetij na področju gorilnikov, nizkotemperaturnih in konden-
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Geberit On Tour
ponovno z vami
Tudi letos je karavana produktnih
novosti nadaljevala svoje popotovanje po Sloveniji

Letos razdeljena na
dva dela, pomladni in
jesenski, je svoj vrhunec
doživela na sejmu
MOS 2013 v Celju, kjer
so bili med 11. in 17.
septembrom Geberitovi
strokovnjaki na voljo za
izmenjavo izkušenj in
mnenj.

V devetnajstih dneh pomladnega dela je karavana Geberit on Tour
gostovala na štirinajstih lokacijah po
vsej Sloveniji, od Izole do Maribora in
od Lesc do Novega mesta. Predvsem
instalaterji in trgovci, pa tudi projektanti ter arhitekti so bili med skoraj 300 gosti, ki so se pogovorili z
Geberitovimi strokovnjaki. Jesenski

del karavane je svojo pot začel na sejmu MOS v Celju, nato pa ponovno
prepotoval Slovenijo. Tokrat je gostoval pri manjših trgovcih na približno
petnajstih lokacijah.
Letos je bila najbolj priljubljena tema odstranjevanje neprijetnih
vonjav. Geberit ima kar tri rešitve in
vse tri odstranjujejo neprijetne vo-
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njave direktno iz WC školjke ter tako
preprečujejo, da bi se te razširile po
prostoru:
� Geberit AquaClean, WC, ki vas
očisti z vodo, ima vgrajen ogljeni filter, preko katerega se prečisti zrak, ki
ga naprava zajema neposredno iz WC
školjke;
� Geberit DuoFresh je podometni
splakovalnik s cevjo, ki odsesa zrak iz
WC školjke in ga vodi do aktivirne tipke Geberit Sigma40, kjer se prečisti s
pomočjo ogljenega filtra;
� WC element Geberit Duofix
Sigma za interno odzračevanje, ki ga
je mogoče priključiti na ventilator in
tako zrak neposredno iz WC školjke
speljati v odzračevalni jašek.
Velike pozornosti je bil deležen
tudi stenski odtok za prhe, ki je absolutna inovacija in predstavlja novi
mejnik pri odvodnjavanju pršnih prostorov. Odtok sedaj ni več na tleh,

ampak je vgrajen v steno, zato je izgradnja pršnega prostora brez pršne
kadi mnogo enostavnejša, prhanje pa
prijetnejše.
Med novostmi velja izpostaviti tudi razširjen asortiman izdelkov
Geberit Monolith, ki sedaj poleg elementa za WC, ponuja tudi elementa
za umivalnik in bide.

Če se vam nobenega od dogodkov ni uspelo udeležiti, so vam
Geberitovi svetovalci še naprej na
voljo v pisarni v Ljubljani in Rušah ali
pa vas obiščejo na vašem delovišču.
Kontakte in informacije o izdelkih najdete na:
www.geberit.si
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Past, ki nam jo nastavljajo stroški ogrevanja

PREKLOPITE NA BIOMASO
Se lahko z biomaso izognemo pastem, ki nam jo predstavljajo
stroški za ogrevanje? Zamenjava kotla predstavlja resno in
izdatno investicijo, ki bo našemu družinskemu proračunu
naredila še dodatno luknjo v žepu. Ali pa tudi ne… Stroški
neracionalnega ogrevanja nam lahko in nam tudi že povzročajo
luknjo v žepu, torej preobremenjujejo družinski proračun.
Slovenija ni v tem pogledu nič drugačna od svoje severne
sosede Avstrije. Zakaj ravno Avstrije, se vprašate? Vprašanje
je na mestu. Dežela je Sloveniji precej podobna, podalpska
država s pretežnim delom zelenih površin, ki okolju vračajo
velik del tega, kar mu sproti odvzemamo. In v tem okolju ima
biomasa veliko začetnico. Ne samo, da ima Avstrija visoko
ustvarjeno kulturo izkoriščanja in obnavljanja gozdov, temveč
ima tudi močno razvito industrijo ogrevanja na biomaso. In pri
tem izkoriščanju se bomo za trenutek ustavili, bolj natančneje
lesne ali gozdne biomase. Zakaj? Ker je biomasa predznak
za ekonomično, učinkovito in okolju prijazno ogrevanje.
Dandanes se še vedno več kot
300.000 gospodinjstev v Sloveniji
ogreva s kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom. Se vam zdi
visok odstotek ogrevanja s tema dvema energentoma presenetljiv? Moral
bi biti, saj oba energenta cenovno
najbolj izstopata med trenutnimi možnostmi ogrevanja. Z zamenjavo oljnega ali plinskega kotla na utekočinjeni naftni plin torej ne prihranite le
v vaši denarnici, pač pa z zamenjavo
oljnega kotla za ogrevalni sistem na
biomaso, varujete okolje in podnebje,
hkrati s tem pa omogočate ustvarjanje novih delovnih mest ter nove vrednosti v svojem okolju.
Kako torej do ogrevalnega sistema na biomaso in zakaj? Najprej
bomo predstavili obratovalne in investicijske stroške ogrevalnega sistema na biomaso, nato bomo na primeru pogledali kolikšen prihranek,
ne samo obeta biomasa, temveč ga

tudi realizira. Pogledali bomo, kateri je lahko za vas primeren ogrevalni
sistem, kakšni so načini skladiščenja
biomase, kako v praksi izgleda obnova ogrevanja na biomaso in kakšni so
pozitivni učinki ogrevanja z lesom ter
njegovimi proizvodi. Na koncu vam
bomo na povsem enostavno predstavljivem kalkulatorju pokazali, koliko bolj potratno je vaše ogrevanje
danes, v primerjavi z ogrevanjem na
biomaso.

Obratovalni in investicijski
stroški
Cene bioenergije so v veliki meri
neodvisne od cen nafte, saj je biomasa večinoma stranski proizvod domačega gozdnega in lesnega gospodarstva. Tako smo v Sloveniji v bližnji
preteklosti naredili lastnemu gospodarstvu medvedjo uslugo, saj smo pustili, da je praktično vsa lesnopredelovalna industrija v Sloveniji zamrla.

Vendar to je le korak stran od potenciala, ki le čaka na pravilno koriščenje.
V diagramu stroškov nižje je prikazan
primer, pri katerem prinese prehod s
kurilnega olja na pelete (letna poraba 3.000 litrov kurilnega olja) prihranek pri kurivu v višini 1.600 EUR. Rekli
boste, nimam tako visoke porabe
energenta, to je več kot 50 % prihranjenega! Poleg cene kuriva so za gospodarnost pomembni tudi obratovalni (vzdrževalna pogodba, obraba
delov, dimnikar) in investicijski stroški. Ob predpostavki, da je življenjska
doba kotla 15 let, je potrebno pri letnih stroških upoštevati petnajstino
investicije, vključno z obrestmi.

19.000 EUR dobička s
peleti – je to sploh
mogoče?
V tabeli 1 najdemo primerjavo
med ogrevanjem na kurilno olje in novim peletnim kotlom. Če računamo z
letnim dvigom cen energije v višini 4
%, se letni stroški za kurivo pri kurilnem olju v 15 letih zvišajo s 3.000 EUR
na 5.200 EUR (primer slika 1). Pri peletih se stroški v tem času pri 4-odstotnem letnem porastu energije povečajo zgolj na približno 2.430 EUR. Pri
vzdrževalnih in obratovalnih stroških
je ogrevanje s kurilnim oljem nekaj
malega pod peletnim. Skupni stroški
za energijo znašajo pri peletih okroglih 30.600 EUR, na drugi strani pa se
jih pri kurilnem olju nabere za 65.500
EUR. Z zamenjavo kotla torej prihranimo več kot 34.000 EUR. Če odštejemo
investicijo v ogrevalni sistem na biomaso, nam po 15 letih ostane dobiček
v višini 19.100 EUR (primer slika 2). V
primeru industrijske rabe ogrevanja
je amortizacija investicijskih stroškov
še hitrejša in prihranki še bolj izraziti.
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letni stroški za kurivo, EUR
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Slika 1
Gibanje letnih
stroškov za
ogrevanje pri
peletnem kotlu
ter starem in
novem kotlu na
kurilno olje
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kurilno olje, obstoječi kotel, 5.195 EUR
kurilno olje, nov kotel, 4.772 EUR
poletni kotel, 2.428 EUR
peletni kotel
19.100 EUR

dobiček

Martin Kraševec je v svoji trgovini z avtomobili v Beljaku letno pokuril
po 10.000 litrov kurilnega olja, pri čemer pa tam nikoli ni bilo prav toplo.
Zamenjava njegovega 30 let starega
kotla z močjo 260 kW za nov tandemski peletni kotel, moči 88 kW, je stala skupaj s stranskimi stroški 39.000
EUR, kar je dvakrat toliko, kot bi stal
nov oljni ali celo tudi plinski kotel.
Po odbitku spodbud in prihrankih
pri stroških za kurivo v prvem letu
njegov izdatek v prvem letu znašal
25.082 EUR.
Ta se ob predpostavljeni 4-odstotni letni rasti cen kurilnega olja in peletov amortizira po dobrih 5 letih (primer slika 3). V 15 letih pa se prihranka
nabere za 90.238 EUR - težko si predstavljamo, da bi svoje stroške za ogrevanje bolje oplemenitili.
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Primer - ogrevanje na
biomaso v trgovini z
avtomobili
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Slika 2
Po 15 letih dosežemo z nakupom novega peletnega kotla dobiček v višini 19.100 evrov

www.herz.si

Ponudnik celovitih rešitev za
obnovljive vire energije
Kotli na biomaso Herz kot eni izmed redkih izdelkov na našem
tržišcu nosijo oznako inštituta FL BLT, ki potrjuje skladnost z
vsemi evropskimi standardi. Kotle Herz odlikujejo visoki
izkoristki ogrevanja, dobra servisna mreža in prodaja preko
pooblaščenih inštalaterjev.

Herz d.d.
Grmaška c. 3
1275 Šmartno pri Litiji
info@herz.si
tel.: 01/ 8962 165
www.herz.si
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Stroški za nov peletni1ogrevalni
po9 dobrih
5 letih,
kotel
leta
prihranek 90.238 EUR

letna bilanca

poraba kuriva
letna bilanca

cena kuriva

poraba kuriva

stroški za energijo
cena kuriva

oljni kotel

3.000 l/leto
1 EUR/l

3.000 l/leto

3.000 EUR/leto
1 EUR/l

peletni kotel

Tabela 1
Primerjava med oljnim (6-10 let)
in peletnim kotlom

6,1 t/leto

230 EUR/t

6,1 t/leto

1.403 EUR/leto
230 EUR/t

bilanca po 15 letih (očiščena indeksacije in podražitev)
stroški za energijo

investicijski stroški

3.000 EUR/leto

1.403 EUR/leto

15.000 EUR

bilanca po 15 letih (očiščena indeksacije in podražitev)

porast
cen energije
investicijski
stroški

4,0 %/leto

4,0 %/leto
15.000
EUR

vzdrževalni
in
porast cen energije
obratovalni stroški

4,0
%/leto
5.039
EUR

4,05.814
%/letoEUR

vzdrževalni in
stroški
za energijo
obratovalni
stroški

5.039
65.474EUR
EUR

5.814
EUREUR
30.598

prihranek
stroški za energijo

65.474 EUR

34.100
30.598
EUREUR

prihranek
bilanca
dobička

1
Smernica OIB 2011:
biomasa = 0,004 kg/kWh

34.100
EUREUR
19.100

bilancaCOdobička
izpust
2

8.100 kg/leto

izpust CO2

8.100 kg/leto

19.100
117,1 EUR
kg/leto1
117,1 kg/leto1

Preračunajte si stroške za
ogrevanje sami
Če bi radi pri izračunu upoštevali investicijske in obratovalne stroške
ter višino podražitev po svoje, potem
vam je na spletu na voljo naslednji
kalkulator stroškov v nemškem jeziku: http://www.biomasseverband.at/
service/ heizkostenrechner/
V nasprotnem primeru pa si lahko
enostavno predstavitev primerjave
porabe pogledate v slovenskem jeziku: http://www.ogrevanja.si/

Kateri ogrevalni sistem naj
izberem?
Pri iskanju ustreznega ogrevalnega sistema za objekt je pomembno,
da imamo objektivno osnovo za odločitev. Zato so neodvisni strokovnjaki v
okviru pobude za zaščito podnebja na
ministrstvu za življenje – klima:aktiv v
Avstriji razvili enostavno matriko za
pomoč pri odločitvi.

Vir: Računalnik za prehod AEE

V odvisnosti od toplotne kakovosti
zgradbe, ki je zapisana v njeni energetski izkaznici, so različni ogrevalni sistemi ovrednoteni z ocenami od
»zelo dobro« do »neprimerno«. Za vse
kategorije zgradb pa so na voljo ogrevalni sistemi na kuriva iz biomase, ki so
se odrezali z oceno »zelo dobro«.
Energijsko število v energijski izkaznici, ki ga izračuna usposobljen strokovnjak, pove, koliko koristne energije porabimo letno na kvadratni meter
bruto etažne površine. Koristna energija je za letni izkoristek ogrevalnega
sistema manjša od energijske vsebnosti kuriva. Enota za energijsko število
je kilovatna ura na kvadratni meter in
leto (kWh/(m2a)). Energijsko število je
v orientacijsko pomoč pri izbiri ogrevalnega sistema. Za dimenzioniranje
moči kotla je treba uporabiti ogrevalno moč. To je moč, ki jo moramo dovajati za vzdrževanje določene temperature v prostoru, izražena v vatih

oziroma kilovatih. Pri izbiri ogrevalnega sistema moramo paziti, da moč
kotla ustreza toplotni moči hiše. Pri
predimenzioniranju kotla moramo računati z znatnimi izgubami pri letnem
izkoristku. Nadalje je treba upoštevati
tudi obstoječe radiatorje in ploskovne
ogrevalne elemente.
Čim boljši je toplotni standard določene zgradbe in čim manjše so potrebe po toploti, tem pomembneje
je, da minimiziramo toplotne izgube
v ogrevalnem sistemu in generator
toplote prestavimo iz ločene kurilnice
ter ga integriramo v ogrevano notranjo prostornino zgradbe. Izgube v kurilnici lahko znašajo v zelo dobro izoliranih zgradbah tudi do 25 % celotne
potrebne toplotne energije. Kot rešitev se namesto centralnih ogrevalnih
kotlov ponujajo aparati za uporabo
v bivalnih prostorih z vodnimi toplotnimi izmenjevalniki, zato je izrednega pomena, da je tudi vaš kotel, kadar
ni umeščen v bivalnem delu objekta, ustrezno izoliran, saj le na ta način
energijo, ki jo skurimo, tudi porabimo za namensko ogrevanje bivalnih
prostorov.

Simbioza ogrevanja iz
biomase in sončne toplote
Kombinacija ogrevalnega sistema
na biomaso in solarne naprave naredi ogrevalni sistem še bolj učinkovit.
Solarna naprava prevzame poleti in v
prehodnem obdobju oskrbo s sanitarno toplo vodo. Na ta način se zmanjša poraba lesa in podaljša življenjska
doba kotlu, saj zunaj kurilne sezone
v glavnem ne obratuje. S kombiniranjem kotlov na polena z zalogovniki in
solarno toplotno tehniko se bistveno
zviša udobje ogrevalnega sistema, saj
se v prehodnem obdobju hiša ogreva
s soncem.

Skladiščni sistemi in
njihova adaptacija
Ponujajo se rešitve za ureditev
prostorov za praktično vse različice
skladišč za različna kuriva na osnovi
biomase (slika 4 in tabela 3). V veči-
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Tabela 2

ni primerov je prostor z rezervoarjem
za kurilno olje dovolj velik, da lahko v
njem uskladiščimo zadostno količino
peletov za enako ogrevalno obdobje.
Energijska gostota peletov je sicer pol
manjša kot pri kurilnem olju, zato pa
peleti prostor izpolnijo skoraj v celoti.
Za manjše deponije obstajajo sistemi,
ki izkoristijo skladiščno prostornino
posebej učinkovito. Tipsko preskušene rezervoarje za pelete je dovoljeno
ob upoštevanju minimalnih razdalj
do kotla v skladu z direktivo o protiSlika 4

požarni zaščiti ( TRVB H 118) postaviti tudi v kurilnico, pri čemer je treba
podrobnosti vselej razčistiti s pristojnim dimnikarjem še pred pričetkom
gradnje.
Skladiščni prostor je treba izvesti
kot požarno cono. Pri peletih je treba biti posebej pozoren na to, da so
povezave z drugimi bivalnimi prostori (elektroinstalacijske cevi, jaški itd.)
zaprte. Skladiščni prostor se mora v
skladu z ÖNORM M 7137/2012 polniti z
zunanje strani (odzračevanje skozi od-

prte zračnike) ali pa mora biti prezračevan na prosto. Paziti je treba, da so
vrata skladiščnega prostora ali okence po vsem obodu zatesnjena, da se
prepreči obremenitev s prahom med
polnjenjem.

Odstranitev rezervoarja za
kurilno olje
V preteklem tednu sem na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju prevečkrat slišal izrečen naslednji stavek:
‘’kurilno olje, ki nam je ostalo, mora-

Tabela 3: Skladiščni prostor in polnjenje s kurivom
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Neodvisni energetski
svetovalci
Odločitve v takšnem velikostnem
razredu zagotovo ne boste hoteli
prepustiti naključju. Neodvisno energetsko svetovanje je, tako kot v sosednji Avstriji, na voljo tudi v Sloveniji.
Energetski svetovalci bodo skupaj z

vami razvili vaše želje v rešitev, ki je za
vas in vašo hišo optimalna. Poleg tega
boste tam dobili še dragocene nasvete, kako znižati svoje potrebe po kurivu. Za pomoč pri svetovanju se lahko
obrnete na območne svetovalne pisarne, lahko pa poiščete pomoč strokovnjakov v specializiranih podjetjih
po Sloveniji.

Ne spreglejte finančnih
spodbud za uporabo
biomase
Ker ogrevanje z lesom ni koristno
le za vas, temveč tudi za okolje in
družbo, je na voljo veliko možnosti za
spodbude s strani države, občin in interesnih zastopstev. Več informacij o
tem lahko pridobite direktno na www.
ekosklad.si, kjer vam bodo z veseljem
pomagali pri pridobivanju informacij
glede finančnih spodbud za uporabo
biomase.
Preden boste odstranili stari rezervoar za kurilno olje, se prav tako pozanimajte, če vaš ponudnik spodbud
zahteva za obračun tudi potrdilo o odstranitvi. Nekatere zahteve za spodbude je treba vložiti že pred začetkom
del. Vse prepogosto se namreč dogaja, da se spodbude ne izplačajo ali pa
se postopek odobritve sredstev nepričakovano zavleče zaradi formalnih
napak. Pridobite si informacije neposredno pri ponudnikih spodbud ali pa
pri svojem neodvisnem energetskem
svetovalcu.

Najboljši in ne najcenejši
ponudnik

slika 6

slika 5

Za prijavo gradbenih del ali vlogo
za gradbeno dovoljenje je največkrat
potrebna tehnična dokumentacija, ki
vam jo običajno pripravi instalater. Še

pred naročilom del pravočasno zagotovite, da je ta dokumentacija zajeta v skupni ceni projekta. Za zagotovitev kakovosti je potreben nadzor.
Vnaprej se dogovorite o prevzemu in
predaji novega ogrevalnega sistema,
ki ga vgrajujete v objekt. Majhni napotki energetskega svetovanja vam
pomagajo prepoznati kakovostne
razlike med različnimi ponudbami in
razločiti najboljšega od najcenejšega
ponudnika.

Praktične osnove
zamenjave ogrevanja na
biomaso
Je potrebna sanacija dimnika?
Zaradi nizkih temperatur dimnih
plinov lahko pride v dimniku do kondenzacije in smoljenja. Vprašajte svojega dimnikarja, ali je vaš dimnik primeren za kotel na biomaso. Povedal
vam bo, če je potrebna sanacija dimnika. Prav tako mora po zaključku
del izstaviti poročilo. Če se boste z
njim povezali dovolj zgodaj, boste zagotovili, da kasneje ne boste imeli kakšnih nepotrebnih dodatnih stroškov.
Dimnikarji so namreč posebno izobraženi tudi za ogrevanje z biomaso
in vam bodo radi pomagali.
Sanacija se običajno izvede tako,
da se v dimnik potegne dodatno cev
iz nerjavnega jekla ali keramike. Pri
tem je treba paziti na korozijsko obstojnost v povezavi s trdnimi kurivi,
saj ni vsaka nerjavna cev primerna za
tovrstno uporabo. Čistilna vratca ob
vznožju dimnika morajo biti dostopna za dimnikarja. Povezava dimne
cevi med kotlom in dimnikom mora
biti takšna, da jo je mogoče zlahka očistiti. Kurilnica mora biti toplotno izolirana. Pri nizkih temperaturah dimnih

slika 7

mo še porabiti, potem se bomo pa odločali o novem ogrevalnem sistemu’’.
Zakaj že? Tudi energent, s katerim razpolagate danes, je mogoče z manjšimi potezami pretvoriti v prihranek.
Zato nebi se glasil jasen in odločen
odgovor!
Odstranitev rezervoarja iz jeklene
pločevine se izvede v dveh korakih:
najprej se rezervoar očisti in razmasti, nato se avtogeno razreže. Jeklene
dele se preda centru za predelavo odpadnih kovin. Stroški za odstranitev
rezervoarjev iz umetnih snovi so približno enako visoki, ker je razrez sicer preprostejši, vendar pa je material
brez vrednosti. Odstranitev 4.000-litrskega rezervoarja stane približno
1.000 EUR. Tudi, če se v rezervoarju nahaja še 3.000 litrov kurilnega olja, ni
razlogov za čakanje. Izčrpanje in odvoz k sosedu, ki je (še) odvisen od kurilnega olja, stane pri ustrezno usposobljenem podjetju okrog 300 EUR.
Na primer 3.000 litrov olja boste zlahka prodali za 2.600 EUR. Če ponovno
uskladiščite enako količino energije
v obliki peletov (strošek okrog 1.400
EUR), imate v žepu še zmeraj 900 EUR
več.
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slika 9

slika 8

plinov je za dimnik koristno, če dimni
plini zapuščajo hišo skozi zgornjo odprtino dimnika kar se da topli.

Partner za ogrevanje z
biomaso – eden za vse
V celotnem procesu vašega prehoda pri ogrevanju je tudi nekaj podprocesov (prevrtavanje ploskev, sanacija
dimnika in gradbena dela, odstranitev
starega sistema, mizarska dela za poševne površine, elektrikarska dela in
izolacija delov sistema). Ta posamezna opravila se morajo dobro ujemati, da dela potekajo učinkovito, funkcionalno in stroškovno ugodno. Izplača
se, če imate eno odgovorno osebo
za vse. Certificiran instalater naprav
za ogrevanje na biomaso vam bo pri
tem rad priskočil na pomoč. Poleg
tega se je najbolje zanesti na partnerja, ki za sistem ogrevanja na biomaso
pri stranki skrbi od zasnove in ponudbe preko izvedbe ter servisa naprave.
V takem primeru imate na voljo partnerja, ki se temeljito spozna na izbrano opremo. Vsekakor pa obvladuje
sistem do potankosti, kar je vam kot
stranki v interesu.

sko dobo vašemu kotlu in zniža emisije ogrevalnega sistema. Vaš instalater za ogrevalne sisteme na biomaso
vam bo pomagal do pravilne odločitve že pri zasnovi sistema.

Hidravlična povezava in
izravnava
Pojem hidravlična izravnava obsega izvedbo nastavitev, da bo vsak prostor prejel toliko toplote, kot je potrebuje, s tem pa sistem hkrati deluje tudi
najbolj varčno. Ta izravnava je s standardi skladen sestavni del vsakega na
Obnovljvo
kroženje CO2

novo izvedenega sistema, kljub temu
pa se v 95 % primerov opušča. Tudi
priprava ogrevalne vode je današnje
stanje tehnike: gre za polnjenje ogrevalne vode z maksimalno trdoto, ki
ustreza ogrevalni moči, in dodajanje
dodatka za protikorozijsko zaščito v
ogrevalno vodo, kar je pogoj za garancijo pri mnogih sodobnih ogrevalnih
komponentah (kotli, črpalke, toplotni izmenjevalniki). Možnost pri večjih
sistemih ogrevanja je tudi priprava
ogrevalne vode z dozirno napravo, ki
neprestano skrbi za enakovredno kakovost ogrevalne vode.

Kdor ogreva z lesom,
varuje podnebje
Gozd kot ponor ogljikovega dioksida
Večji del Slovenije pokrivajo gozdovi. Strogi zakon o gozdovih in zavest o odgovornosti lastnikov naših
gozdov skrbita za to, da je gospodarjenje z gozdovi kar najbolj trajnostno.
Zaradi tega se zaloge lesa v Sloveniji
Fosilna
enosmerna
cesta

Zalogovnik
Vsa predelava ogrevalnega sistema, vključno z odstranitvijo rezervoarja, sanacijo dimnika, instalacijo,
elektrikarskimi deli in adaptacijo skladiščnega prostora, traja od dva do štiri
dni. Če načrtujemo tudi integracijo solarnega sistema za podporo ogrevanju, če je predvideno ogrevanje vode
z modulom s svežo vodo oz. s postajami v stanovanju ali pa se bo termično
sanacijo izvedlo šele kasneje, je nujno potreben zalogovnik. Poleg tega
lahko zalogovnik podaljša življenj-

Slika 10 Obnovljivo kroženje CO2

Namig: vztrajajte pri zamenjavi starih glavnih obtočnih
črpalk z novimi črpalkami z visokim izkoristkom A++!
Obrestovalo se vam bo. S tem boste prihranili pri elektriki do 70 %. Od leta 2013 naprej je, v skladu z evropsko
direktivo o energijski učinkovitosti, vgradnja črpalk z visokim izkoristkom, z nekaj redkimi izjemami, obvezna.



18
November 2013

nenehno povečujejo. Gozd igra pri varovanju podnebja osrednjo vlogo, ker
s pomočjo fotosinteze iz zraka filtrira ogljikov dioksid (CO2), toplogredni
plin, ki je v največji meri odgovoren za
segrevanje Zemlje.

Vendar pa zmore gozd, z vidika varovanja podnebja, bistveno več
 pri gospodarjenju z njim človek
odvzema les
 in s tem ogljik – iz gozda. Drevesa
se posekajo, preden začnejo odmirati.
Ogljik ostane po sečnji shranjen v lesu.

skorji pred milijoni let, v ozračje in še
naprej podžiga klimatske spremembe. Energetska uporaba 1 tone ogljika v obliki lesa nam prihrani izpust 2,7
tone fosilnega CO2 v ozračje.
Dobro za podnebje: ogljik v
kroženju

Shranjena sončna energija
Fotosinteza je osnova za rast rastlin. Pri tem procesu se CO2 v listnem
zelenilu s pomočjo sončne energije in
vode razcepi v ogljik in kisik ter se nato
shrani v biomasi (les, listje, humus).

Les - hranilnik ogljika
Pri gozdovih, kjer se ne gospodari, ostane les neuporabljen. Pred tem
shranjeni ogljik se po odmrtju dreves
v procesu gnitja spet vrne v ozračje. V
daljšem časovnem obdobju oz. na večjih območjih je v pragozdu shranjena
količina ogljika približno konstantna.
Tabela 4
Izračun prihrankov

Če les v obliki peletov, sekancev ali
drv zgoreva, lahko v njem shranjeno
sončno energijo izkoristimo kot toploto. Pri gorenju se ogljik, ki je shranjen
v lesu, spet poveže s kisikom in se –
enako kot pri gnitju v gozdu – vrne v
ozračje. Govorimo o sklenjenem ogljikovem krogu.
To je še posebej dobro za podnebje, ker z zgorevanjem lesa nadomeščamo fosilne energente (nafta, plin,
premog). S fosilnimi gorivi, kot so kurilno olje, zemeljski plin ali koks, pride CO2, ki je bil shranjen v zemeljski

Slabo za podnebje: enosmerna cesta fosilne energije

Toliko lahko prihranite pri
stroških za ogrevanje
V naslednji tabeli si lahko na svojem primeru povsem enostavno in hitro izračunate prihranke pri stroških za
ogrevanje ter potrebne zaloge za hranjenje. Za referenčno vrednost smo
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izbrali 3.000 litrov kurilnega olja, za
katerega na trgu odštejete približno
3.000 EUR.
Zaključek prebranega in izkazanega je naslednji – danes je pravi dan za
odločitev za ogrevanje na biomaso. V
kolikor se sprašujete, na voljo niso le
nepovratne spodbude, temveč tudi
ugodna posojila, ki vam bodo vašo
enkratno investicijo v ogrevanje na bi-

omaso porazdelila na daljše obdobje,
torej vsaj obdobje amortizacije vašega ogrevalnega sistema.
Vprašanje ni, ali imamo na voljo
sredstva za obnovo ogrevanja na biomaso, pač pa kako lahko že danes
prihranimo pri stroških ogrevanja, ki
se nam lahko ob odlašanju investicije
neugodno kopičijo. Poleg finančnega
vidika prehoda na ogrevanje na bio-

maso pa bomo že danes izdatno pripomogli k izboljšanju kvalitete svojega življenja in življenja naših otrok v
prihodnosti.
Andrej Premk - HERZ D.D
.
Povzeto po Zveza za biomaso,
Avstrija - Österreichischer
Biomasseverband

Premierna predstavitev
aplikacije VIA za centralni nadzorni sistem za
stavbe preko iPad-a
Predstavitev je potekala
v četrtek, 24. oktobra 2013, v
prostorih ID:doma v Ljubljani.
Podjetji Andivi in Menerga sta
predstavili aplikacijo VIA - sistem za upravljanje stavbe in hišno avtomatizacijo preko iPada
(www.via-app.com), ki omogoča upravljanje temperature,
prezračevanja, razsvetljave, žaluzij in oken v hišah in nestanovanjskih stavbah.
VIA je prvi sistem za upravljanje hiše ali stavbe, ki bo iz
sten za vedno odpravil termostat - nepotreben dodatek v vašem domu, ki sedaj ne bo več
kazil sten. Hišna avtomatizacija
z aplikacijo VIA postaja bistveno bolj razumljiva, preprosta
za uporabo in uporabniku prijazna. Verjamemo, da bo uporabniška izkušnja, ki jo kreira
VIA za vedno spremenila način,
kako ljudje upravljajo s svojim
domom ali poslovno stavbo in
posledično spodbudila ter izboljšala količino privarčevane
energije. Via je odličen izdelek
za lastnike stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, saj jo je
mogoče na preprost način individualno prilagoditi vsaki stavbi in specifikacijam njenega delovanja. “Obstoječi sistemi za
upravljanje stavb niso uspeli rešiti večih ključnih problemov hi-

šne avtomatizacije. Povezujejo
preveč naprav, s preveč različnimi lastnostmi in skušajo omogočiti več svobode za
uporabnika, s tem, da mu dajejo več izbire in možnosti. Stavbe
tako postanejo preveč “pametne”, upravljanje doma pa hitro
prezapleteno za uporabnika,”
pravi Danijel Muršič, direktor
podjetja Andivi. “Ločili smo
energetsko upravljanje od klasičnega informacijskega upravljanje stavbe in sledili naši ideji, ki je temeljila na preprostosti.
Verjamemo, da bodo ljudje privarčevali več, če bo varčevanje
enostavno in hkrati zabavno.
Zato smo ustvarili enostaven
izdelek z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča
upravljanje stavbe na privlačen
način.” “Temeljito smo razmislili
o oblikovanju celostne uporabniške izkušnje okoli izdelka - od
uporabniške izkušnje izdelka in
grafičnega vmesnika, pa vse do
izkušnje s fizično namestitvijo
in parametriranjem aplikacije.
Naš cilj je bil, da naredimo aplikacijo VIA prijazno za uporabo,
kakor tudi prijazno do tistega, ki
jo bo implementiral v stavbo,”
pravi Tadej Muršič, ki je vodil
projekt in skrbel za uporabniško izkušnjo izdelka. “Naš namen je bil, da je VIA enostavno

prilagodljiva vsaki stavbi, hitra
in preprosta za namestitev ter
neodvisna od vgrajene strojne
opreme,” je povedal Zdenko
Gacar, razvojno-tehnični vodja aplikacije VIA. “Kljub temu
smo želeli, da aplikacija omogoča individualno prilagoditev
določenim zahtevam stavbe ali
uporabnika.”

Lastnosti izdelka:
 upravljanje s celotno
stavbo: temperaturo, prezračevanjem, razsvetljavo, senčili,
okni, …
 varčevanje energije s pomočjo energetske hibernacije
stavbe z enim samim dotikom,
 spremljanje porabe energije stavbe, finančnega prihranka in CO2 odtisa,
 vpogled v vašo strojnico.

Ključne prednosti VIA
sistema:
 interaktivna nadstropja
stavbe v aplikaciji so prikazana
v razmerju z dejansko stavbo,
 podatki so varno skladiščeni v oblaku,
 različni uporabniški profili za dostopanje do različnih
delov in nadstropij stavbe.

VIA sistem je:
 neodvisen od strojne
opreme (lahko se poveže in de-

luje s kakršnimkoli obstoječim
sistemom
 avtomatizacije preko različnih protokolov),
 podpira glavne standardne komunikacijske protokole znotraj ene stavbe (KNX,
Modbus, BACnet)
 v kompletu z micro serverjem Server (Linux),
 ima bogat API, pripravljen za takojšnjo rabo.

Razpoložljivost
Sistem VIA je na voljo od
danes naprej po vsem svetu.
Konfiguracija sistema je daljinska, namestitev pa je lahko opravljena s strani lokalnega elektro instalaterja (ali tudi
uporabnika samega). VIA je na
voljo kot samostojen sistem ali
kot nadgradnja vašega obstoječega sistema hišne oz. stavbne
avtomatizacije.

Vizija - kaj načrtujemo
za prihodnost:
 razširitev na druge mobilne platforme (Android,
Windows Phone),
 “geo-lokacijsko varčevanje energije” (varčevanje energije na podlagi geografske lokacije uporabnika),
 razširitev API-ja,
 - integracija s “tretjimi
strankami”.
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Izkoriščanje stenskih in
stropnih površin
Učinkovito ogrevanje in hlajenje z Uponorjevim sistemom ometa
Za doseganje zahtev po maksimalnem udobju z minimalnimi investicijskimi in obratovalnimi stroški, se
za ogrevanje ter hlajenje vedno bolj
uporabljajo površine v prostoru, kot
so to tla, stene in stropovi. Prenos
energije med uporabniki in termično aktiviranimi površinami je v pretežni meri s pomočjo sevanja, ki posnema naravna razmerja pri uravnavanju
ogrevalnega ravnotežja za večino živih bitij. To pomeni, da se ljudje v prostorih, ki so ogrevani ali hlajeni s pomočjo površinskih sistemov, počutijo
dokazljivo dobro, njihova motivacija
in uspešnost se poveča.

Dvojna prednost z
Uponorjevim sistemom
ometa
Ko imamo v mislih udobje in stroške, je Uponorjev sistem ometa resnično večnamenski, saj se lahko

uporablja na stenah ali stropovih kot
ogrevanje in/ ali hlajenje za uravnavanje temperature v prostoru. Če je zahteva po pretežnem hlajenju, potem
stropovi v prostoru služijo kot površina za prenos toplote. Zahvaljujoč visokemu koeficientu prenosa toplote v
načinu hlajenja, je mogoče doseči izredno veliko hladilno moč.
Če je osnovna zahteva ogrevanje,
potem so najbolj primerne stenske
površine (če ne upoštevamo talnega
ogrevanja). Tanek prekrivni sloj ometa
naredi Uponorjev sistem ometa zelo
obvladljivega. Seveda pa se lahko stene in stropovi skupaj uporabljajo v katerikoli kombinaciji.
Uponorjev sistem ometa tako nudi
dvojno prednost: vzdrževanje prijetno hladnih prostorov poleti, prijetno
toplih pozimi in fleksibilnost, da se
odzove na hitre temperaturne spremembe spomladi ter jeseni.

Kako pridobite/prihranite
 Minimalna vgradna višina
 Univerzalni sistem za montažo
na steno in strop
 Zelo malo, optimalno izbranih
sistemskih elementov
 Izbira že desetletja poznanih
Uponorjevih cevi PE-Xa 9,9 x 1,1 mm
 Sistem fitingov Q&E za hitro,
ekonomično vgradnjo
 Hiter odzivni čas zahvaljujoč
tankemu nanosu ometa/prekritja
 Prihranek pri energiji zaradi optimalnih obratovalnih temperatur

Uponorjev sistem ometa, stena

Uponorjev sistem ometa, strop

Sistemski elementi

Popolna prostorska svoboda z Uponorjevim sistemom ometa

Uponorjev sistem ometa sestavlja
zelo malo, optimalno prilegajočih sistemskih elementov, ki se lahko uporabljajo, tako za vgradnjo na strop, kot
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tudi za na steno. Sistem dopolnjujejo razvodni/ distribucijski elementi ter
regulacijski elementi iz standardnega
Uponorjevega asortimana. To omogoča izdelavo kompleksnega sistema,
ki je proizveden pri istem proizvajalcu.

Stropna in stenska
uporaba

Primer uporabe Uponorjevega
sistema ometa na steni

3
1

Primer uporabe Uponorjevega
sistema ometa na stropu

2

4

Priklop na razdelilec
5

1
2
4

3
5

1. Toplotna izolacija v skladu z
zahtevami
2. Betonska plošča (debelina v skladu s statiko)
3. Uponor držala cevi 9,9 mm
4. Uponorjeva cev PE-Xa 9,9 x 1,1 mm
5. Mavčni omet (npr. Knauf MP75
G/F-Light)

stajajo različni načini za integriranje/ vključitev ogrevalnih/ hladilnih
površin z Uponorjevim sistemom
ometa na omrežje. Povezovalne linije posameznih ogrevalnih/ hladilnih
površin so povezane/ priključene na
Uponorjev razdelilec, bodisi direktno
ali preko zbiralnih vodov (Tichelmann
sistem).

1. Toplotna izolacija v skladu z
zahtevami
2. Opečnat zid
3. Uponor držala cevi 9,9 mm
4. Uponorjeva cev PE-Xa 9,9 x 1,1 mm
5. Mavčni omet (npr. Knauf MP75
Diamant)

Hidravlični priključek na
omrežje
V odvisnosti od posameznega
koncepta sistema in regulacije, ob-

V primeru priklopa na razdelilec
se cevi PE-Xa 9,9 mmm posameznih
ogrevalnih/ hladilnih zank priključijo
direktno na razdelilec z uporabo priključnih spojk Q&E s 3/4" euro konusom. Takšen način pride v poštev takrat, ko se sobna temperatura večih
manjših con in/ ali prostorov želi regulirati ločeno s pomočjo termopogonov na razdelilcu in Uponorjevo
prostorsko regulacijo.

Priklop na Tichelmannovo
zanko
Uponorjev sistem ometa vključu-
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je fitinge in cevi, s pomočjo katerih
je možno hitro in enostavno izdelati Tichelmannove dovodne linije za
posamične ogrevalne/ hladilne površine z uporabo priključkov Q&E.
Takšen način pride v poštev, ko se
priklaplja večje cone in/ ali prostore z ogrevalnimi/ hladilnimi zankami,
ki so večje in približno enakih dolžin.
Za regulacijo temperature v prostoru in za izvajanje hidravličnega balansiranja skrbijo conski regulacijski
ventili na dovodu. Če so posamezne
Tichelmannove zanke uporabljene
namesto Uponorjevih razdelilcev, se
lahko z uporabljeno prostorsko regulacijo regulira/ nadzira conske in/ ali
sobne temperature.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Priklop cevi PE-Xa, dimenzije 9,9 mm na
PE-Xa Tichelmannovo zanko z uporabo
Q&E priključkov.

Priklop sistemskih cevi PE-Xa, dimenzije 9,9
mm ali conskih cevi PE-Xa, dimenzije 20 mm
na Uponorjev plastični razdelilec.

Uponor nudi gradbenim profesionalcem
brezkompromisno kakovost, najboljše strokovno znanje in
dolgoročno partnerstvo.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na podjetje TITAN
d.d., ki je generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji.

Ogrevanje s peleti je
za pol ceneje kot ogrevanje s
kurilnim oljem
Polena in sekanci so najcenejši
energent, od kurilnega olja so cenejši tudi do 70, celo 80 %. Za ogrevanje s peleti bomo odšteli le polovico zneska, ki bi ga sicer porabili za
ogrevanje s kurilnim oljem. Lesna biomasa je “nafta” prihodnosti, k čimer
prispeva tudi dejstvo, da se je njena
poraba v zadnjem času bistveno
povečala.
Ugotovitve kažejo, da je ogrevanje s poleni 5- krat cenejše od ogrevanja s kurilnim oljem. Ogrevanje
stanovanjske hiše s poleni v piroliznem kotlu je trenutno najbolj ugodna možnost, daleč najdražja sta
elektrika in utekočinjeni naftni plin.
V zadnjem času je zaradi vse več
ponud-nikov zelo konkurenčen zemeljski plin, še posebaj, če uporabljamo kondenzacijski plinski kotel.
Vsekakor pa so stroški ogrevanja

ali na splošno menjave ali dopolnitve starega, dotrajanega ali potratnega sistema, še zmerom veliki. Če
si izračunamo, kolikor porabimo na
kurilno sezono in koliko bi prihranili z menjavo energenta, so razlike
precejšnje.
V klasični slovenski hiši, veliki
150 kvadratnih metrov, za ogrevanje prostorov (brez sanitarne vode)
porabimo približno 2300 lit¬rov kurilnega olja, kar nas stane okrog 2300
evrov. Če bi takšno hišo ogrevali s
poleni, ki bi jih kurili v običajnem
kotlu, bi porabili približno 12 kubičnih metrov drv, za kar bi odšteli 660
evrov, v piroliznem kotlu bi bila poraba drv in s tem strošek za ogrevanje
za približno 30 odstotkov manjša. Če
bi takšno hišo ogrevali s sekanci, bi
jih potrebovali 28 nasutih metrov, za
kar bi plačali 460 evrov, peletov pa

bi potrebovali približno pet ton, kar
stane okrog 1200 evrov, če bi jih kupili v razsutem stanju (oziroma nekaj
več, če bi jih kupovali v 15-kilogramskih vrečah).
Uporaba cenovno najbolj ugodnih sekancev povsod ne pride v
poštev, se pa zato veliko ljudi odloči
za ogrevanje z drvmi, če so lastniki
gozda, ali za pelete. V prvem primeru star kotel na polena zamenjajo s
sodobnejšim, ki ima drugačen režim
nalaganja in gorenja. Njegovi izkoristki so okrog 92-odstot¬ni, pepela
pa je zelo malo.

Za vas imamo ustrezne rešitve Hovalovih toplotnih črpalk

Distributer za Slovenijo: Fotovolt d.o.o., Skakovci 15, 9261 Cankova, www.fotovolt.eu, 031-610-704.

24
November 2013

Nasveti za varčen
ogrevalni sistem s
toplotnimi črpalkami
Zakaj naj za ogrevanje
izberem toplotno črpalko?
Predvsem zato, ker je to dolgoročno najcenejši vir ogrevanja. Toplotna
črpalka pridobi od 50 pa celo do 80 %
vse potrebne energije za ogrevanje iz
okolice (brezplačno), preostali del pa
je električna energija, ki jo moramo
plačati.
Poleg tega pa s takim ogrevanjem odločilno vplivamo na zmanjšanje emisij CO2 (do 60 % manjše emisije), kar zagotavlja, da bomo mi in naši
otroci lahko živeli v čistejšem okolju.

Kaj moramo vedeti
pred nakupom toplotne
črpalke?
Pred nakupom toplotne črpalke
moramo definirati naslednje:
ff Ali imamo talno ali radiatorsko
ogrevanje?
ff Kateri toplotni vir imamo na
voljo?
ff Kje bo vgrajena toplotna
črpalka?
Pri radiatorskem ogrevanju potrebujemo visokotemperaturne ogrevalne toplotne črpalke, ki zagotavljajo temperature do 65°C. Okoliški zrak
kot toplotni vir je vedno na voljo, če
pa želimo doseči še večjo učinkovitost, potem moramo preveriti ali je na
voljo zemeljska površina ali pa celo
podtalnica. Če želimo vgraditi toplotno črpalko v samostojno stanovanjsko hišo, potem tu običajno ni težav.
Če živimo v večstanovanjskem bloku,
potem pa je vgradnja precej omejena.
Če nimamo na voljo odprtega balkona ali ravne strehe, kjer bi namestili zu-

nanjo enoto, potem skoraj ni uporabne rešitve, razen če se vgradi toplotna
črpalka za cel objekt. Večjo omejitev
v takšnih objektih predstavlja centralni ogrevalni sistem, saj ga je potrebno
odklopiti in izdelati lokalni razvod.
V vseh primerih moramo tudi preveriti, ali imamo na voljo ustrezen električni dovod oziroma ali ga je mogoče po potrebi povečati.

Kakšen je strošek vgradnje
toplotne črpalke?
Poleg stroška same toplotne črpalke, moramo računati še na stroške
ostalih potrebnih komponent materialov in instalacijskih del.
Stroški ogrevalnega sistema s toplotno črpalko zajemajo:
1.
toplotna črpalka
2.
bojler, zalogovnik
3.
instalacijski material (ventili, črpalke, cevi, varnostni elementi, regulacija in elektromaterial
4.
strojna- in elektro- instalacijska
dela
5.
dela in material za zagotovitev
toplotnega vira: podstavek ali nosilci pri toplotnih črpalkah zrak/voda,
izdelava zemeljskega kolektorja ali
sonde pri toplotnih črpalkah zemlja/
voda, izdelava vrtine pri toplotnih črpalkah voda/ voda pri slednjih potrebujemo tudi vodno dovoljenje.
Skupni stroški takšnih sistemov so
nadalje odvisni od potrebne moči toplotne črpalke in pa seveda od tega
katero izvedbo izberemo. Če izberemo kvalitetno in učinkovito toplotno
črpalko zrak/voda, katera je optimirana za delovanje v zimskih razmerah
Slovenije (ne “klima” izvedbo), potem

je skupni strošek celega sistema v območju med 7.000 in 11.000 evri.

Katero toplotno črpalko
naj izberem?
Pri tem najprej pomislimo, kateri
toplotni vir je najbolj ekonomično izkoriščati. Seveda je tu odgovor jasen.
Tistega, ki je na voljo in ima hkrati
najvišjo povprečno temperaturo v
ogrevalni sezoni.
To je v prvi vrsti podtalna voda, ki
ima povprečno temperaturo okrog
+10 °C. Pri tem pa mora biti na voljo
v količini najmanj 0,2 m3/h za vsak
kW grelne moči toplotne črpalke, biti
mora ustrezno kakovostna in pa vsaj
na globini do 20 m (pri stanovanjskih
hišah do okoli 250 m2).
Če vsi ti pogoji niso izpolnjeni,
potem pogledamo naslednjo možnost– izkoriščanje akumulirane toplote zemlje, in sicer v obliki vgradnje
vodoravnega kolektorja ali pa navpične zemeljske sonde. V prvem primeru potrebujemo ustrezno prosto zemeljsko površino– vsaj 40 m2 za vsak
kW grelne moči toplotne črpalke (odvisno od kakovosti zemlje). V drugem
primeru pa mora biti omogočen dostop vrtalnemu stroju.
Če tudi tega nimamo na voljo, potem sta najboljša možna izbira toplota okoliškega zraka in pa toplotna črpalka zrak- voda. Zrak je seveda
na voljo povsod, ima pa od prej navedenih toplotnih virov najnižjo
povprečno temperaturo (razen na
Primorskem) in je zato ta vir lahko nekoliko manj učinkovit.
Ko smo ugotovili razpoložljivost
toplotnih virov in imamo na voljo
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več možnosti, potem primerjamo investicije in stroške ogrevanja za posamezni toplotni vir. Izračun vračilne
dobe investicije nam seveda nakazuje pravo usmeritev pri izbiri toplotne
črpalke.

Kakšen ogrevalni sistem
naj izberem?
Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov s toplotnimi črpalkami pogosto izhajamo iz enakih predpostavk,
kot veljajo pri konvencionalnih ogrevalnih sistemih (kotli, na olje, plin,
drva …). Takšen sistem sicer lahko deluje, vendar ne prinese najbolj ekonomičnih rezultatov.
Pri ogrevalnih sistemih s toplotno črpalko moramo izbrati nizkotemperaturne ogrevalne sisteme,
kot so talno in stensko ogrevanje,
medtem ko naj bodo konvektorji in radiatorji zgolj za dopolnilo.
Dimenzionirani pa naj bodo tako,
da bodo lahko delovali na podobnih

temperaturah ogrevalne vode kot talno ogrevanje. Za samo hlajenje pa so
seveda najučinkovitejši konvektorji in
kanalski prezračevalni sistemi z vključenimi hladilnimi moduli.
Z večanjem potrebne temperature ogrevalne vode se namreč zmanjšuje grelno število ogrevalnega sistema in s tem tudi prihranek pri stroških
ogrevanja.
Dejstvo je namreč, da pomeni 1 °C višja temperatura ogrevalne vode za 2,5 % nižje grelno število. To v praksi pomeni, da je grelno
število pri sistemih s temperaturo
predtoka 55 °C (radiatorsko ogrevanje) za 50 % nižje kot pa pri ogrevalnih sistemih s temperaturo predtoka do 35 °C (talno ogrevanje).
Kar pa zadeva ogrevanje sanitarne vode (ki mora biti ogreta na višjo temperaturo), so seveda primerne
zgolj tiste izvedbe toplotnih črpalk,
ki že z osnovno regulacijo omogočajo krmiljenje dveh temperaturnih ni-

vojev. Torej, da lahko toplotna črpalka
prednostno segreje sanitarno vodo
na višjo temperaturo, potem pa se po
potrebi takoj preklopi na nižji temperaturni nivo, npr. na 35 °C za talno
ogrevanje. Poleg tega pa mora regulacija omogočati tudi ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature. Na
tak način se učinkovitost ogrevalnega
sistema lahko poveča tudi do 10 %.

Na kaj moramo paziti
pri izbiri toplotnih črpalk
zemlja- voda?
Omejenost in visoka cena gradbenih parcel silita današnje kupce k
nakupu vedno manjših parcel. To pa
hkrati pomeni tudi vedno manjše površine za ustrezen vodoravni zemeljski kolektor. Zato so začeli nekateri
ponudniki toplotnih črpalk izdelovati vse manjše – kompaktne zemeljske kolektorje, ki sicer lahko delujejo, vendar predvsem na račun nižjega
grelnega števila.

v Sloveniji
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Omenili smo že, da se s padanjem
temperature toplotnega vira zmanjšuje tudi grelno število, in sicer za
2,5 % za vsako stopinjo Celzija znižanja. Če torej znižamo povprečno temperaturo toplotnega vira za 7 °C, se
bo grelno število znižalo za 17,5 %,
kar pa pomeni v praksi, da se to zniža
npr. s 4 na 3,3.
Ko se približamo takšnemu grelnemu številu, pa smo namreč že zelo
blizu dobrim toplotnim črpalkam
zrak- voda.
Nadalje velja osnovno dejstvo, da
lahko s kakovostnimi črpalkami zemlja- voda (navpična sonda ali vodoravni zemeljski kolektor) dosežemo
grelno število okrog 4, pri toplotnih
črpalkah zrak- voda pa okrog 3 (povprečno grelno število pri talnem ogrevanju). Torej je grelno število prvih
okoli 30 % večje. Po drugi strani pa je
investicija v oba sistema zelo podobna, razen, če se odločimo za navpično sondo. V tem primeru je investicija
tudi do 40 % večja. To pa dolgoročno
pomeni, da je prihranek pri toplotnih
črpalkah zrak- voda lahko celo večji
kot pri sondi.
Seveda pa ima navpična sonda
očitne prednosti, kadar so potrebe po
hlajenju znatne. V takšnih primerih je
pasivno hlajenje z njimi zelo poceni,
saj je edini potrošnik obtočna črpalka.

Na kaj moramo paziti
pri izbiri toplotnih črpalk
voda- voda?
Podtalno vodo lahko izkoriščamo
le na območjih, kjer je vode količinsko dovolj in je kvalitetna. Kjer vode
ni dovolj (najmanj 0,2 m3/h za vsak kW
grelne moči toplotne črpalke), lahko
ta toplotni vir kljub največji učinkovitosti pozabimo. Če imamo težave s
slabo kakovostjo vode (preveč železa
in mangana oziroma drugih primesi,
ki lahko skupaj negativno vplivajo na
toplotni izmenjevalnik, ter tudi preveč
finih nečistoč), potem je treba obvezno vgraditi toplotni predizmenjevalnik. Seveda je zelo pomembno, da izdela vrtino izkušena vrtalna firma, saj

le tako lahko pričakujemo nemoteno
dovajanje vode v daljšem časovnem
obdobju.
Poleg ogrevanja lahko podtalno
vodo učinkovito izkoriščamo še za pasivno hlajenje hiše in tudi za druge potrebe (zalivanje vrta, WC kotlički ipd).
Seveda pa moramo za izkoriščanje
podtalne vode pridobiti vodno dovoljenje, kar je v nadaljevanju tudi podlaga za pridobitev subvencije.

Na kaj moramo paziti
pri izbiri toplotnih črpalk
zrak- voda?
Danes poznamo kar nekaj izvedb
tovrstnih toplotnih črpalk, ki se med
seboj razlikujejo, tako po obliki, kot
po zmožnostih doseganja želenih
temperatur ogrevalne in/ali sanitarne
vode pri nizkih zunanjih temperaturah, predvsem pa se med seboj razlikujejo po učinkovitosti.
Poleg ogrevalnih toplotnih črpalk,
ki so optimirane za režime ogrevanja in dosegajo najvišjo temperaturo ogrevalne vode (npr. 55 °C) tudi pri
najnižjih zunanjih temperaturah (npr.
–20 °C), pa je danes na voljo tudi vse
več cenejših izvedb, ki dosegajo temperature le do 40 °C ali pa jim temperatura ogrevalne vode s padanjem zunanje temperature tudi precej pada.
Slednje niso primerne za ogrevanje
sanitarne vode in za radiatorske sisteme. Največkrat se lahko uporabijo
za režime talnega ogrevanja in v bivalentnih sistemih z drugimi ogrevalnimi viri.
Nadalje moramo preveriti, kakšno je grelno število (učinkovitost)
toplotne črpalke in pri katerih pogojih je podano. Grelno število mora biti
podano pri pogojih A2/W35, kjer A2
pomeni temperaturo zunanjega zraka
(+2 °C) in W35 temperaturo predtoka
ogrevalne vode. Meritve pa morajo
biti podane skladno s standardom EN
14511. Dobre toplotne črpalke imajo
pri teh pogojih grelno število nad 3,5.
Prav tako se moramo vprašati, na kakšen način je dokazano to
grelno število. Ali je zapisano samo

v prospektih ali pa to potrjuje kakšno
poročilo, meritev priznane evropske
institucije. Pri nas je v zadnjem času
naredil korak naprej Eko sklad, ki subvencionira kakovostne in učinkovite toplotne črpalke, pri čemer ustreznost preverja Fakulteta za strojništvo
v Ljubljani. Učinkovite toplotne črpalke torej imajo takšno potrditev.
Poleg učinkovitosti pa je zelo pomembno tudi, kolikšen hrup ustvarja toplotna črpalka. Pojdite do vgrajene toplotne črpalke, ki deluje s polno
močjo, in poslušajte. Podatki o hrupu
so nam namreč najbolj nepredstavljivi. Boljše toplotne črpalke imajo vgrajene velike ventilatorje, ki se vrtijo precej počasneje, hkrati pa imajo lopute,
oblikovane kot ptičja perut.

Ali je potreben hranilnik
ogrevalne vode?
Hranilnik ogrevalne vode je kot
neke vrste frekvenčni regulator v elektrotehniki. Preprečuje namreč preštevilne vklope kompresorja, ki bi lahko
precej zmanjšali njegovo življenjsko
dobo. Ponavadi dovoljujemo tri do
štiri vklope kompresorja na uro.
V času ko kompresor – toplotna
črpalka ne deluje, ogrevalni sistem jemlje toploto iz hranilnika, ki tako služi kot kompenzator večjih ali manjših
potreb po toploti. Pri toplotnih črpalkah zrak- voda pa služi tudi za hitro in
učinkovito odtaljevanje uparjalnika.
Potrebna velikost hranilnika je
okoli 10 % najmanjšega pretoka ogrevalne vode, ki je zahtevan za posamezen model toplotne črpalke. To
pomeni, da je potrebna prostornina
hranilnika v stanovanjskih hišah med
100 in 300 l. V praksi pa velja, da so hranilniki pri talnem ogrevanju lahko do
40 % manjši kot pa pri radiatorskem
ogrevanju. Pri talnem ogrevanju tudi
ni nujno potreben, če je celoten sistem brez termostatskih zapornih elementov in je količina vode v sistemu
večja od zapisane meje. Slednje velja samo za toplotne črpalke zemljavoda in voda- voda. Pri toplotnih
črpalkah zrak- voda je hranilnik obve-
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zen in ga predpiše proizvajalec toplotne črpalke, prav tako pa tudi pri tako
imenovanih inverterskih klima toplotnih črpalkah (čeprav tega priporočila
mnogi ponudniki ne upoštevajo).
Če pa toplotne črpalke povezujemo s solarnimi sistemi ali z ogrevanjem z biomaso, pa je treba hranilnik
dimenzionirati glede na njihove zahteve. Prostornina hranilnikov je takrat
ponavadi od 800 l naprej.

Kako velik grelnik
sanitarne vode
potrebujemo?
Prostornina grelnika sanitarne
vode je odvisna v prvi vrsti od njene
dnevne porabe in se računa okoli 50
l/osebo. Nadalje je treba upoštevati največjo trenutno porabo vode. To
pomeni, da če imamo kad s prostornino 500 l, potem potrebujemo grelnik vode, ki bo omogočil najmanj njeno enkratno polnjenje. Največkrat
pa prevlada tretja zahteva, po kateri
mora imeti toplotni prenosnik v njem
površino vsaj 0,23 m2 na vsak kW grelne moči toplotne črpalke.
To v praksi pomeni, da moramo za
12 kW toplotno črpalko za ogrevanje
izbrati grelnik vode s površino izmenjevalca vsaj 2,8 m2, čemur ponavadi ustreza najmanj 300-litrski grelnik
vode. Ta zahteva velja tudi za inverterske klima toplotne črpalke, ki sicer lahko zmanjšajo ogrevalno moč, ker pa
potem predolgo časa segrevajo vodo,
je vanje v pomoč ponavadi vključen
električni grelnik.
Toplotna črpalka namreč prednostno segreva sanitarno vodo in zato
moramo vso toplotno moč prenesti
nanjo preko toplotnega prenosnika v
grelniku vode. Če je ta premajhen, potem sanitarne vode ne bo mogoče segreti do npr. 50 °C.

Kakšna je kakovost
vgrajenih komponent?
Kakovostne toplotne črpalke imajo danes vgrajene samo komponente
uveljavljenih evropskih proizvajalcev
(kompresorji Scroll Coppeland, izme-

njevalniki Alfa Laval, Swep, ventilatorji Ziehl Abeg, Ebm Papst, ekspanzijski
ventili Honywell, črpalke Grundfoss,
Willo, Imp …).

Kakšna sta tehnična
podpora in svetovanje?
Če je mogoče, se oglasite na firmi ali zahtevajte, da vas oni obiščejo
in vam svetujejo. Pripravite si vprašanja in kaj hitro boste ugotovili, ali
vam znajo kakovostno svetovati ali
pa zgolj po občutku navajajo nekatere podatke.

Kakšna je garancija in
kdo jo daje?
Najmanjša garancija mora biti dve

leti. Pomembno pa je tudi, kdo jo daje.
Sama blagovna znamka še ne pomeni, da bo garancijo tudi mogoče uveljavljati, saj to ponavadi daje uvoznik
ali ponudnik. In če to ni firma z dolgoletnim delovanjem, so lahko že jutri težave.

Kakšen je servis in kako je
z rezervnimi deli?
Vsaka naprava lahko enkrat odpove, in če ni zagotovljen ustrezno
usposobljen in hitro odziven servis, ki
ima na zalogi tudi vse rezervne dele,
potem lahko zelo hitro ostanemo na
mrzlem. Če imate možnost, obiščite firmo, poglejte proizvodnjo, skladišče, organizacijo firme… in kaj hi- 
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tro vam bo jasno, kaj lahko od njih
pričakujete.

Kako je usposobljen
monter?
Kakovostna toplotna črpalka sama
po sebi še ni zadovoljiva garancija,
da bo celoten ogrevalni sistem tudi
učinkovito deloval. Preverite reference monterja. Naj vam pove naslov
strank, kjer je delal in jih pojdite povprašat. Preverite, ali se redno izobražuje pri ponudniku toplotnih črpalk (če
ta organizira izobraževanja). Preverite,
ali je sploh registriran za to dejavnost!

Kakšne so reference
ponudnika?
Povprašajte, koliko toplotnih črpalk proizvede ali vgradi na leto. Naj
vam navede kakšen naslov, kjer je toplotna črpalka že dalj časa vgrajena,
in če je mogoče, si jo pojdite ogledat.
Preverite, koliko toplotnih črpalk ima
vgrajenih v večjih objektih, kjer so zahteve še višje. Naj vam morda pokaže
kakšno sliko in opis takšnega sistema.

Kakšna je boniteta
ponudnika ali
proizvajalca?
Če imate dostop do takšnih podatkov, potem jih zagotovo preverite. Ali
pa zahtevajte pri samem ponudniku,
da vam odpre in pokaže lastno bonitetno oceno. S tem sta namreč lahko
precej povezana tudi dajanje garancije in zmožnost servisiranja. Kaj hitro
lahko ob okvari ostanete sami in s telefonom, ki zvoni v prazno.

Katere so največje
zmote o
toplotnih črpalkah?
1. Da ni mogoče ogrevati s toplotnimi črpalkami, če imamo radiatorje?
Seveda lahko, če imamo dovolj velike
radiatorje ali pa če izberemo visokotemperaturne toplotne črpalke, katere zagotavljajo celo 65°C temperature
predtoka.
2. Da pri radiatorskih sistemih rabimo samo nekaj kW močnejšo toplo-

tno črpalko, pa bo potem že šlo? To
ne drži. Potrebujemo visokotemperaturno izvedbo, ki zmore višje temperature ogrevalne vode tudi v najhujši zimi (večina “klima” izvedb to ne
omogoča).
3. Da je vseeno katero toplotno
črpalko izberemo, da je važna samo
ustrezna moč? Po možnosti izberimo
toplotno črpalko, izdelano v Sloveniji
ali Evropi, preverimo ali ima ponudnik
ustrezen servis in tehnično pomoč.

Kupiti evropsko ali
kitajsko toplotno
črpalko ?
Z razvojem tržišča in aktualnostjo
neke branže ali izdelka se razvija tudi
ponudba. Bolj je neka zadeva aktualna, večja je konkurenca, saj na hitro
vstopi na trg zelo veliko ponudnikov.
To je sicer na eni strani dobro za potrošnike, saj se cene znižujejo, po drugi
strani pa pomeni hiter razvoj ponudbe nekega zahtevnejšega segmenta
tudi precej zavajanja potrošnikov, precej nestrokovnih izvedb in na koncu
slaba luč za to branžo.
Podobno je tudi pri toplotnih črpalkah. V zadnjih 3 letih je v Sloveniji
preko 60 ponudnikov toplotnih črpalk. Poleg ponudbe evropskih proizvajalcev, najdemo na trgu tudi ponudbo vseh poznanih – predvsem
kitajskih proizvajalcev TČ. Pri teh TČ
pa se potrošniki srečujejo z naslednjimi težavami:
 Zapisani tehnični podatki ne
ustrezajo dejanskim podatkom toplotne črpalke, kot npr.
ppManjša grelna moč od dejanske
ppBistveno manjša učinkovitost –
grelno število (COP) od 		
dejanske
ppNedoseganje temperatur
ogrevalne vode
ppBistveno večji hrup od 		
navedenega
ppVečje potrebne električne moči
od navedenih
 Za te TČ ni dejanskega servisa, ali
pa je servis naveden, vendar v praksi
nima znanja in izkušenj

 Ni rezervnih delov na zalogi oz.
jih sploh ni ali pa so dobavni roki teh
bistveno predolgi
 Zavajanja kupcev glede zmogljivosti in učinkovitost ponujanih TČ
 Nenormalno nizke cene, ki ne
zagotavljajo dobre podpore kupcu in
preživetja ponudnika
 Po letu ali dveh lahko ponudnik
propade, ali pa se ukvarja s povsem
drugo dejavnostjo . V primeru zaprtja firme, kupec izgubi tudi vsakršno
garancijo.
Dejstvo je, da tudi takšne TČ lahko nekaj prihranijo pri stroških ogrevanja, v primerjavi s kurilnim oljem,
zaradi tega in nižanja standarda potrošnikov se kupci še naprej odločujejo za cenejše izvedbe, čeprav jim je
potem žal.
Se bo pa stanje tudi v tej branži v
nekaj letih izboljšalo, saj bodo ostali večinoma resni ponudniki, po drugi strani se bo izboljšalo znanje ponudnikov, kot tudi poznavanje TČ pri
potrošnikih.

Povzetek napotkov za
izbiro prave toplotne
črpalke in ponudnika
Velikokrat se pri izbiri toplotne črpalke oziramo na pridobljene tehnične podatke raznih toplotnih črpalk.
Vendar je poleg izbire dobre toplotne
črpalke zelo pomembna tudi izbira
zanesljivega dobavitelja in monterja.
Žal se je v praksi izkazalo, da tudi če
izberemo neko po podatkih najboljšo
toplotno črpalko, nam to še ne zagotavlja, da bomo z delovanjem in učinkovitostjo zadovoljni.
Če izključimo možne okvare na toplotni črpalki, se lahko pojavijo še naslednje napake ali težave:
 neustrezno dimenzionirana (izbrana) moč toplotne črpalke,
 izbira TČ, ki ne dosega dovolj visokih ogrevalnih temperatur,
 neustrezna mesta postavitve TČ
(prevelik hrup),
 napake pri montaži,
 napake pri regulaciji celega ogrevalnega sistema v hiši (ne-
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zadostna regulacija ali neustrezne
nastavitve),
 neustrezna tehnična pomoč za
monterje in stranke,
 neodziven in/ali nestrokoven
servis,
 servis, ki nima na zalogi ustreznih rezervnih delov ali je čakalna
doba zanje predolga v hudi zimi, ko
je potrebno zadevo rešiti najkasneje
v enem dnevu.
Če pa pogledamo samo toplotno
črpalko, potem je potrebno preveriti
naslednje točke:

 kolikšna je učinkovitost – grelno
število (COP) – pri zrak/voda rabimo
podatek pri A2/W35 (ali 50) – zunanji zrak +2 °C, temperatura vode 35 °C
(oz. 50 °C, če imamo radiatorje)
 kakšen je hrup toplotne črpalke
 kakšno je poreklo toplotne črpalke (evropsko ali pa prihaja iz
Kitajske in podobnih držav)
 Kakšno je poreklo glavni vgrajenih delov (so to deli renomiranih evropskih proizvajalcev ali drugi
cenejši)
 Ali vgrajena regulacija omogo-

ča ogrevanje celega ogrevalnega sistema (TČ + ogrevalnih krogov, bojlerja, dodatnih virov, SSE ipd.) ali pa
regulira samo TČ
 Ali je upravljanje z regulacijo enostavno in s slovenskimi meniji,
po možnosti naj ima še dostop preko
interneta.
mag. Franc Pesjak
Termotehnika d.o.o.
03 703 1635, 031 33 25 13

Eko dejstva
Ali ste vedeli?
Da je internetna stran Quickquid
naredila nadvse zanimivo raziskavo o
tem, koliko denarja bi morali vložiti,
da bi se celoten svet napajal s pomočjo obnovljivih virov energije? Stran
Quickquid predvideva, da bi s 36 trilijoni evrov lahko celoten svet oskrbovali z obnovljivo energijo.
Da način prehranjevanja vpliva
na globalno segrevanje? Glavni dejavniki, ki vplivajo na naše podnebje – hrana, poraba energije in transporta – samo hrana prispeva 20 %
našega ogljičnega odtisa. Uživanje
lokalne ekološko pridelane hrane je
zagotovo najboljša odločitev.
Da bi lahko zaradi podnebnih
sprememb Grenlandija do leta 2100
»ozelenela«? Znanstveniki predvidevajo, da bi lahko podnebne spremembe do konca stoletja prinesle
celo popolno ozelenitev Grenlandije.
Danes na tem otoku rastejo le štiri avtohtone drevesne vrste, ki se razprostirajo na relativno majhnem področju na jugu tega velikega otoka. Več
kot tri četrtine Grenlandije pa prekriva debela ledena odeja. Po napovedih raziskovalcev naj bi se do leta
2100 zgodba obrnila in zeleneča pokrajina bi prekrivala večino zdaj popolnoma zaledenelega površja.

Da bodo do leta 2040 avtomobili vozili nas? Mnogi smo malce skeptični, vendar pa avtonomni avtomobili, ki obljubljajo samostojno vožnjo
brez »pilota«, prinašajo tudi številne
dobre plati. Najbolj se jih veselijo invalidi in slepi ter slabovidni ljudje.
Koncept se zdi preprost, trg za to je
ogromen, tehnologija pa izjemna.
Avtomobili naj bi bili tako sposobni
senzorne komunikacije in se povezati s centraliziranimi postajami, radarji in drugimi senzorji, da bi se tako
izognili nesrečam. Seveda nekateri
ljudje radi vozijo, spet drugi komaj
čakajo, da bi lahko sedli v svoj avto,
izrekli cilj in že bili na poti. Bi si upali svoje življenje predati v roke avtomatičnemu pilotu ali ste raje sami za
volanom?
Da je skoraj 80 odstotkov bolezni prebivalcev nerazvitih držav povezanih s slabo vodo in neustreznimi higienskimi razmerami?
Znanstvenik iz tehnološke univerze v Michiganu je razvil enostaven
in poceni način predelave vode, ki
je primerna za pitje. Čiščenje bistre
vode je enostavno: solarna dezinfekcija vode (SODIS) je metoda, pri kateri se za šest ur pusti plastenko bistre
vode na soncu. Vročina in ultravijolično sevanje uničita večino pato-

Avto prihodnosti

genov, ki povzročajo drisko, zaradi
katere v Afriki umre 4.000 otrok na
dan. Vendar pa v državah v razvoju
žal veliko ljudi vedno nima dostopa
do bistre vode. Ker jo morajo zajeti iz
rek, potokov ali vrtin, je v večini primerov motna. Glinenih delcev se je
težko znebiti in opisana metoda je
ob njihovi prisotnosti neuporabna.
Mikroorganizmi se namreč skrijejo
pod delci gline in se tako izognejo
učinkom UV-žarkov. Za prečiščevanje vode je zato v procesu flokulacije
najprej treba glinene delce združiti
v kosmiče. To delo dobro opravi navadna kuhinjska sol, ki je poleg tega
poceni in povsod dostopna. Tehnika
deluje najbolje, če so v vodi delci
bentonitne gline. V primeru ostalih
vrst gline, se v taki vodi ob dodatku bentonita in soli delci povežejo in
potopijo ter tako ustvarijo dovolj bistro vodo za naknadno uporabo tehnologije SODIS.
(KG)

30
November 2013

Kolektor Koling je
poskrbel za dobro klimo
na evropskem prvenstvu
v košarki
S prenovo športne dvorane Podmežakla je občina
Jesenice s širšo okolico pridobila ustrezne pogoje za
vadbo in izvajanje tekem na evropski ravni, posodobitev
pa omogoča tudi boljšo oz. racionalno ter večnamensko
uporabo prostora. Pri športnem objektu, ki predstavlja
pomemben del športno-rekreativne ponudbe v severno-zahodnem delu Slovenije, je Kolektor Koling sodeloval
s svojimi rešitvami za prezračevanje in klimatizacijo.
Rekonstrukcijska dela, ki so se izvajala na dvorani, ki je gostila evropsko
prvenstvo v košarki, so obnova strehe
in fasade, gradbeno- obrtniška dela v
dvorani, ureditev strojnih in elektroinstalacij ter zunanja ureditev. Kolektor
Koling je pri prenovi sodeloval kot dobavitelj, izvajalec strojnih in elektroin-

stalacij ter izvajalec centralnega nadzornega sistema za celoten objekt.
Za sodobno in učinkovito prezračevanje v tem športnem objektu je
Kolektor Koling dobavil in vgradil vse
elemente, potrebne za pripravo ter
distribucijo zraka, izvedel kompleten
sistem vodovodne instalacije in insta-

lacije za ogrevanje ter hlajenje objekta. Priprava zraka za klimatizacijo se
vrši z delovanjem desetih klimatskih
naprav, ki skupno poskrbijo za preko
100.000 m3/h zraka za potrebe prezračevanja dvorane in hlajenja ledene
ploskve. Zrak se transportira po pravokotnih in okroglih prezračevalnih
kanalih, skupne površine skoraj 3000
m2 in se preko vpihovalnih elementov
dovaja na površino dvorane, ponekod tudi z višine osemnajstih metrov.
Za ustrezno delovanje tovrstnega sistema in vzpostavitve zelo ugodnih
mikroklimatskih razmer v objektu, je
bilo potrebno izvesti natančne nastavitve elementov ter opraviti ustrezne
meritve. Na zadovoljstvo uporabnika
je bilo počutje v času evropskega prvenstva odlično, delovanje sistemov
pa zanesljivo.
Za potrebe hlajenja je v dvorani
vgrajena amonijakova toplotna črpalka, nazivne moči 400 kW, ki pripravlja
hladno vodo za potrebe delovanja klimatskih naprav. Poleg tega je vgrajen
tudi sistem za izkoriščanje odpadne
toplote hladilnega sistema, ki služi za
dogrevanje objekta in pripravo sanitarne vode.
Za potrebe sistema ogrevanja v
zimskem času je objekt priključen
na mestni toplovod. Skupna priključna moč je 1006 kW. Topla voda se do
posameznih porabnikov transportira
preko treh kompaktnih toplotnih postaj in razdelivcev, ki služijo za potrebe
sistema ogrevanja objekta in sistema
priprave tople sanitarne vode.
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Sistem vodovodne instalacije je
izveden iz najkakovostnejših materialov, ki so trenutno na voljo, in sicer
z namenom preprečitve kakršnihkoli težav z neustreznostjo sanitarne
vode. V objektu je bilo med gradnjo
veliko pozornosti namenjene izločitvi morebitnih slepih priključkov na

vodovodni instalaciji. Nov sistem vodovodne instalacije, vključno z avtomatizacijo, je izveden tako, da je poskrbljeno za potrebno vzdrževanje
kakovosti vode.
Kompletno delovanje sistemov je
vodeno preko centralnega nadzornega sistema, ki ga je prav tako izvedel

Kolektor Koling. Na CNS-u je mogoče spremljati vse potrebne parametre in izvajati nastavitve posameznih
naprav.
Branko Gabrič, izvršni direktor
klimatskih naprav in prezračevanja,
Kolektor Koling, d. o. o.

Trajnostna energetska
prihodnost: potrebujemo
številke, ne pridevnikov!
6. novembra 2013 je v dvorani Državnega sveta potekalo javno predavanje prof. Davida JC MacKaya, glavnega znanstvenega svetovalca britanskega Ministrstva za
energetiko in podnebne spremembe, ki je v Slovenijo prispel na povabilo Britanskega veleposlaništva v Ljubljani
in projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE.
Profesor je tudi avtor svetovne knjižne uspešnice o realističnem načrtovanju trajnostne energetske prihodnosti
»Sustainable Energy – without the hot air«, ki bo pod naslovom »Trajnostna energija – brez razgretega ozračja«
konec letošnjega leta izšla tudi v slovenskem prevodu.
Profesor MacKay je zagovornik realističnih, na znanosti temelječih kalkulacij pri oblikovanju nacionalnih
in globalnih energetskih strategij. »Najprej se moramo
vprašati, koliko energije lahko dejansko zagotovi posamezni vir energije in kakšne so posledice izrabe tega vira
z vidika posega v prostor: ga imamo dovolj? Toda konkretne številke se le redko omenja, namesto njih prevladujejo čustva, miti in zmote,« opozarja prof. MacKay.
Poudarja, da za oblikovanje nizkoogljične energetske
prihodnosti potrebujemo energetsko pismene in ozaveščene deležnike (na primer politične odločevalce, nevladne organizacije, medije ter na sploh zainteresirane
državljanke in državljane). »Potrebujemo konkretne številke o stanju in možnostih v zvezi z energijo; te številke

morajo biti razumljive, primerljive in lahko zapomnljive.
Le tako lahko pričakujemo konstruktivne in trezne razprave o možnih scenarijih naše energetske prihodnosti.«
Pred pričetkom javnega predavanja prof. Davida JC
MacKaya so udeležence v dvorani Državnega sveta pozdravili tudi Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS,
Samo Omerzel, minister za infrastrukturo in prostor, ter
Danijel Levičar, v. d. generalnega direktorja Direktorata
za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Z javnim predavanjem prof. MacKaya se je tudi uradno začel izvajati mednarodni projekt krepitve energetske pismenosti EN-LITE (kratica za angl. ENergy-LITEracy),
katerega nosilec je zavod RAZ:UM (Raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru), partner
pa podjetje Consensus. Projekt strokovno in finančno
podpira Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.
V okviru projekta EN-LITE bo predvidoma konec novembra letos pri medijsko-založniški hiši Energetika.NET
izšel slovenski prevod knjižne uspešnice prof. Davida JC
MacKaya »Trajnostna energija – brez razgretega ozračja«. Projekt bo z aktivnostmi nadaljeval februarja 2014,
ko bo v Mariboru niz dogodkov in delavnic za krepitev
energetske pismenosti z mednarodno udeležbo, predvsem v sodelovanju z britanskimi, hrvaškimi in madžarskimi deležniki.

32
November 2013

Prihranki energije v
industrijskih objektih
s pomočjo najema
toplotnih črpalk
Prehod na električno energijo, kot vir
ogrevanja, je v vse večjem porastu. K
temu prispeva vedno večja ozaveščenost
glede človeškega vpliva na okolje, kot tudi
hitra rast cen fosilnih goriv. Kot odgovor
na to, se tudi v proizvodnih in industrijskih
objektih vse bolj uveljavljajo paketne
izvedbe toplotnih črpalk zrak – zrak, s
katerimi lahko podjetja realizirajo pomembne energetske in ekonomske prihranke.
Izkušnje kažejo, da lahko samo z najemom ene toplotne
črpalke, moči 34 kW, podjetje pri porabi energentov, prihrani do 2.000 EUR na sezono. Prihranki v primerjavi s klasičnimi
sistemi ogrevanja in hlajenja se kažejo tudi pri sami vgradnji.
Sistemi na fosilna goriva potrebujejo fiksno instalacijo in vso
potrebno projektno dokumentacijo za njihovo vgradnjo. V
primerjavi z njimi, toplotne črpalke zrak – zrak v kombinaciji
s tekstilnimi kanali za dovod zraka v prostore, gotovo predstavljajo bistveno bolj enostavne in estetske rešitve.

Diagram 1: Potreba po toplotni energiji v času ogrevalne sezone

Učinkovito delovanje tudi pri nizkih
zunanjih temperaturah
Toplotne črpalke se kažejo kot pametna izbira za ogrevanje večjih objektov tudi ob zelo nizkih temperaturah, ko
se potreba po ogrevanju objekta poveča, moč toplotne črpalke pa upada (pod -5 °C). Za te primere je potrebno sistem
toplotnih črpalk dopolniti z dodatnimi grelnimi enotami na
olje, plin ali elektriko. Te enote so lahko v sistemih že integrirane ali pa se vgradijo povsem samostojno. Takšne kombinacije lahko povsem nadomestijo obstoječi ogrevalni sistem. Število dni, ko je potrebno dogrevanje z drugimi viri, je
sicer glede na celotno ogrevalno sezono majhno, kar pomeni, da toplotna črpalka glavnino ogrevalne sezone ustvarja
prihranke, v primerjavi s klasičnimi pristopi pri ogrevanju industrijskih objektov.
Diagram 1 prikazuje povprečne potrebe po toplotni
energiji v času ogrevalne sezone za standardni objekt na
100 m2. Toplotna črpalka glavnino ogrevalne sezone popolnoma pokriva vse potrebe po ogrevanju. Pri temperaturah
pod 0 °C, ko potreba po ogrevanju narašča, moč toplotne
črpalke pa pada, je potrebno predvideti dodaten vir ogrevanja (sivo polje).
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Diagram 2: Primerjava stroškov klasičnega ogrevanja in toplotne črpalke

Diagram 2 prikazuje pričakovane stroške ogrevanja na
100 m2 za objekt in potrebe v diagramu 1. Sivo polje predstavlja prihranke, ki jih toplotna črpalka v ogrevalni sezoni
ustvarja v primerjavi s klasični viri ogrevanja. Prikazane vrednosti so povprečne ocene, ki so odvisne od virov energentov, izkoristkov naprav, itn..
Vodilni ponudnik za izposojo toplotnih črpalk za industrijske objekte v regiji srednje in jugovzhodne Evrope je
podjetje Inpro d.o.o iz Novega mesta, ki tovrstne storitve,
trži v okviru blagovne znamke KlimaRent. V tem okviru je
poleg toplotnih črpalk na voljo tudi široka paleta druge klimatizacijske tehnike, kamor sodijo različni sistemi za hlajenje in ogrevanje, rekuperativne enote, sušilci in vlažilci zraka, vodni hladilniki in grelniki ter električni agregati.

Naročniki storitev KlimaRent izbirajo
fleksibilne načini najema, ki se raztezajo od enodnevnega, pa do najemnega
razmerja za nedoločen čas. Pri tem so
deležni tudi popolnega zagotovila za
pravilno delovanje sistemov, vključno s
servisiranjem ter nadomestnimi deli.

Enostavno do energetsko
učinkovite tehnologije
toplotnih črpalk.

Najem sistema s toplotno
črpalko = prihranek
pri ogrevanju!
Slika 1: Primer vgradnje toplotne črpalke Klimarent v industrijskem objektu

www.klimarent.com

•

info@klimarent.com

INPRO d.o.o.
Loke 4, 8351 Straža
07/30-84-850
info@inpro.pro
www.inpro.pro

34
November 2013

ODSLEJ BOSTE ZA
ENERGIJO PLAČEVALI
MANJ
Pri Petrolu vedno mislijo
na vas, tokrat so z Energetskim paketom poskrbeli,
da vam hladni meseci ne
bodo delali skrbi, predvsem
pa ne bodo spraznili vaše
denarnice. Z združeno
dobavo energije pri Petrolu
lahko prihranite do 227 € pri
energentih in prejmete do
518 € dodatnih ugodnosti.
Jesen je že potrkala na vrata, dnevi so vedno krajši, temperature pa
vsak dan nižje, zato je skrajni čas, da
poskrbite za toplino vašega doma.
Petrol je prvič pripravil celoten paket
energetske ponudbe, v katero je zajeta elektrika Petrol, energenti za ogrevanje doma, dodali pa so tudi Petrol
klub plačilno kartico, ki vam omogoča plačevanje vseh Petrolovih proizvodov in storitev.
Energetski paket ponuja resnično ugodne cene, tako elektrike, kot
zemeljskega plina, biomase in kurilnega olja. Zvestoba pa je pri Petrolu
še dodatno nagrajena, kupci si namreč z zbiranjem Zlatih točk na Petrol
klub kartici lahko pridobijo še dodaten popust pri elektriki in zemeljskemu plinu.
Posebna ponudba je namenjena
vsem, ki so pripravljeni združiti dobavo energije in si s tem zagotoviti
nižje cene posameznih energentov.
S Petrolovim Energetskim paketom
lahko uporabniki prihranijo do 7,3 %
pri ceni električne energije, do 25,8 %

pri ceni lesnih peletov in pri brezplačni dostavi kurilnega olja. Pripravili so
še posebej ugodno ceno zemeljskega
plina, ki znaša 0,3342 €/m3, ob podpisu pogodbe za enoletno vezavo dobave in s pridobitvijo Petrol klub plačilne kartice, s katero koristite Zlate
točke, pa znaša 0,3175 €/m3.
Petrol z začetkom kurilne sezone, poleg konkurenčnih cen elektrike in energentov, ponuja tudi vrsto dodatnih ugodnosti, ki jih kupci

lahko pridobijo le pri Petrolu. Za vse
nove odjemalce Energetskega paketa so skupaj z zavarovalnico Generali
pripravili enoletno brezplačno zavarovanje samostojne hiše v vrednosti
386,40 € ali stanovanja v vrednosti
198,28 €. Ob zamenjavi vaše banke za
banko SBERBANK pa vam bodo vsako
leto podarili 40 €, ki jih boste v obliki dobropisa prejeli na Petrol klub
kartico. Jeseni pa je potrebno, poleg
ogrevanja, poskrbeti tudi za obutev
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vašega jeklenega konjička, tako vam
Petrol kot dodatno ugodnost paketne ponudbe ponuja tudi 25 % popust pri nakupu pnevmatik Nokian in
Hankook ter 30 % popust pri montaži.
Petrol svojim odjemalcem nudi
varčnost in udobje. Z združeno dobavo energije in pridobitvijo Petrol
klub plačilne kartice bo vaše življenje še bolj preprosto, saj boste za
vso dobavo energentov in nakupe
na Petrolovih servisih prejeli združeno položnico, ki vam bo prinesla
še dodatni finančni ter tudi časovni
prihranek.
Na spletni strani www.petrol.si/
energetski-paket si lahko ogledate
vse paketne možnosti in si izračunate
svoj prihranek. Za dodatno pomoč ali
morebitna vprašanja so vam na brezplačni telefonski številki 080 22 66 na
voljo Petrolovi energetski svetovalci, lahko pa jih tudi obiščete v Centru
energetskih rešitev (CER) v ljubljanskem BTC, v dvorani 2.

Pri Petrolu v okviru Energetskih rešitev za dom
ponujajo tudi široko paleto vrhunskih in sodobnih
sobnih kaminov Karmek ONE. Ti nudijo toplino,
udobje, razvajanje in velike prihranke pri
ogrevanju, saj so odlična kombinacija z obstoječim
ogrevalnim sistemom. Njihova montaža in uporaba
pa je preprosta. Kamine Karmek ONE še posebej
odlikuje kakovostna konstrukcija, možnost regulacije z daljinskim upravljavcem in izjemno nizka
poraba energenta, to je 05–1,4 kg/h. Do konca
leta 2013 lahko le pri Petrolu izkoristite posebno
ponudbo kaminov, ki vključuje brezplačno dobavo,
dostavo, osnovno montažo in 150 kilogramov
pelet. Ne zamudite tudi izjemne ugodnosti, ki vam
do konca leta 2013 ponuja dodatni 25 % popust
na izbrane kamine.
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LIV DAN – vseslovensko druženje instalaterjev

Krepimo krog
zaupanja - vaše zaupanje
nam pomeni zavezo
Zavedajoč se pomena kakovostne storitve in odgovornega ravnanja, tako do uporabnikov, kot okolja,
sodelovanje s strokovno javnostjo
predstavlja ključni element dolgoročnega uspeha podjetja Kolektor Liv.
V ta namen smo na vseh, za LIV pomembnih trgih, v letošnjem letu lansirali partnerski program LIV KLUB, s
čimer nadaljujemo in nadgrajujemo
tržno usmerjene aktivnosti na programu sanitarne tehnike. Prav posebno skrb namenjamo gradnji in krepitvi
odnosa z instalaterji strojnih instalacij
oziroma instalaterji sanitarne opreme,
saj je ravno zaupanje instalaterjev v
blagovno znamko ključnega pomena
za uspeh. Glede na število članov in
odzivov, je LIV KLUB zelo dobro sprejet, saj je dinamičen, praktičen in ponuja vrsto ugodnosti.

LIV DAN– dan zabave in
adrenalina

SLEPA KURA so se tekmovalci pomerili
v hitrostnem zlaganju sifona z zvezanimi očmi, v igri HITRE ROKE so morali tekmovalci v najkrajšem možnem

Poleg tehničnih izobraževanj in
predstavitev novosti v programu sanitarne tehnike LIV, predstavlja pomemben element LIV kluba tudi sodelovanje in spoznavanje predstavnikov
strokovne javnosti ter predstavnikov
podjetja Kolektor Liv na bolj sproščen
in zabaven način.

Ivo Gnezda,
IG-MA, s. p.
»Dogodek kot je Liv dan zelo
pozdravljam. Tu se lahko z našimi
dobavitelji spoznamo tudi v bolj
sproščenem, zabavnem okolju.
Pred leti sem se udeležil podobnega dogodka, ki ga je Kolektor Liv
organiziral v Postojni. Kot zanimivost naj omenim, da sem kot vodovodar sodeloval pri sami gradnji tovarne v Postojni. Želel pa bi si, da bi
Livovci izvedli še kakšno izobraževanje v Idriji.«

Mitja Piškur,
direktor prodaje,
Kolektor Liv, d.o.o.
»Liv dan je prvi tovrstni dogodek v več kot 50-letni zgodovini
podjetja. In ker je čas za LIV, smo za
naše ključne odjemalce pripravili
LIV klub, program, ki instalaterjem
omogoča, da z njim postane LIV
zaupanja vreden poslovni partner.
Ker posel ni samo delo, ampak tudi
zabava, smo si kot del LIV kluba zamislili tudi LIV dan. Današnji LIV
dan je prvi, vsekakor pa ni zadnji,
že naslednjega načrtujemo v začetku prihodnjega leta ob podelitvi letnih nagrad LIV kluba.«
Dne 4. oktobra je potekalo v
Karting centru v Ljubljani prvo vseslovensko druženje instalaterjev – LIV
DAN, katerega se je udeležilo skoraj
150 udeležencev. Dan poln zabave
in adrenalina je ponujal tekmovanje
v kartingu, zabavne igre LIV pa so instalaterje popeljale v montažo izdelkov LIV na malo drugačen način. V igri

Igra HITRE ROKE

utrinki

V skladu z načrtom tržnih aktivnosti, smo v začetku letošnjega leta na
slovenski trg lansirali partnerski program LIV KLUB, katerega osnovni namen je krepitev odnosa s predstavniki
strokovne javnosti na področju strojnih instalacij in kopalniške opreme ter
izboljšanje prepoznavnosti blagovne
znamke sanitarne tehnike LIV. V sklopu aktivnosti LIV kluba potekajo številna tehnična izobraževanja in predstavitve novosti programa sanitarne
tehnike, dne 4. oktobra pa je potekalo tudi prvo vseslovensko druženje instalaterjev– LIV DAN.
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času montirati aktivirno tipko LIV, v
igri KAJ VEM O LIVU pa so udeleženci
odgovorili na štiri kratka vprašanja o
Livu in izdelkih sanitarne tehnike.
Zmagovalci iger so domov odnesli
bogate nagrade, katere so prispevali
poslovni partnerji Kolektor Liva, samo
podelitev nagrad pa je popestrila
glasbena gostja večera Špela Grošelj,
ki je udeležence popeljala tudi v plesne ritme.

utrinki

20 let

Ambrož Valenčič,
Aquavod, s. p.

utrinki

»Druženje, sprostitev ob zabavnih aktivnostih in spoznavanje proizvodov ter ljudi s katerimi delamo
– zato so tovrstni dogodki zelo pomembni in se jih z veseljem udeležim. Zelo je pomembno, da imam z
dobaviteljem vzpostavljen pristen
odnos, saj to zame pomeni boljšo
podporo pri delu.«

Igra SLEPA KURA

Igra KAJ VEM

hosteste LIV DAN

zmagovalci Karting

KARTING LIV DAN

Voda.
Tisočletja spreminja
vaš svet v Raj.
Kolektor Liv d.o.o.

T (5) 728 37 00

www.liv.si
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»Spremembe so naša
motivacija«
Mejnikov, ki so botrovali temu, da
je Kolektor danes tako uspešen, je veliko. Predvsem pa je pomembno dejstvo, da koncern v 50 letih nikoli ni posloval z izgubo, ampak z dobičkom in
da je v vseh teh letih zaposlenim redno izplačeval plače.
»V zadnjih 20 letih smo za 15-krat
povečali prodajo, na 450 milijonov
evrov, zaposlene 3-krat in sicer na
3000, izdelali smo več kot 5 milijard
komutatorjev, imamo 58 patentov in
smo največje podjetje na Primorske
ter med prvimi 20 v državi,« je na novinarski konferenci pred pričetkom
uradne slovesnosti povedal predsednik koncerna Kolektor, Stojan Petrič.
»Poslovati brez izgube 50 let se sliši skoraj nemogoče,« je dejala predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, in
dodala, da bi si vsak direktor, tudi ona
kot predsednica vlade, želel takšno bilanco, kot jo ima Kolektor. »Uspešno
poslovanje Kolektorja kaže, da se da
uspešno poslovati kljub krizi in da je ta
lahko tudi priložnost za še uspešnejše

poslovanje. Kolektor je primer, kako
se vodi gospodarsko družbo. Gradite
prihodnost, gradite jo še naslednjih
50 let,« je še dejala predsednica vlade
mag. Alenka Bratušek, ki je bila častna
gostja na osrednji slovesnosti ob praznovanju jubileja. Pred dogodkom si
je gostja ogledala proizvodne prostore in se srečala z poslovodstvom koncerna ter še z nekaterimi vidnimi predstavniki slovenskega gospodarstva.
V več kot uro trajajočem kulturnem programu smo lahko prvič slišali tudi Kolektorjevo himno. Uglasbil
jo je skladatelj Gašper Jereb, besedilo
zanjo pa je napisal pesnik Miha Rus.
Kolektorjevo himno je izvedel simfonični orkester Cantabile, z njim pa
sta kot solista nastopila sopranistka Mojca Bitenc in baritonist Lukas
Somoza Osterc.
Prireditev si je bilo mogoče v živo
ogledati tudi preko spleta. Če ste prenos zamudili, si lahko posnetek svečanosti pogledate na http://new.livestream.com/zivo/kolektor.
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Zakaj je zaščita pred
prodorom ognja tako
pomembna za varnost
stavb?
Sodobne gradbene napeljave zagotavljajo topel ali hladen zrak v notranjih prostorih, vročo in hladno sanitarno
vodo ter higiensko odstranjevanje odpadne vode v stavbah.
Cevi in vodi se napeljejo v tla, jaške, skozi zidove in strope, da
se zagotovi oskrba posameznih delov stavbe. Skozi stavbe
tako teče celo omrežje cevi in vodov.
Ta oprema, ki zagotavlja udobje v vsakodnevnem življenju, lahko v požaru postane nevarna: Če se ogenj lahko neovirano širi po napeljavah, ki povezujejo različne prostore,
se lahko požar razširi po celotni stavbi. Zato je preventivna
požarna zaščita ena najpomembnejših nalog pri načrtovanju in izvedbi napeljav v stavbi. Vsak preboj za cevi skozi
požarnoodporen konstrukcijski element predstavlja možno
tveganje in zahteva skrben premislek.

Izolacija in pasivna požarna zaščita
Elastomerne izolacijske materiale (kot je Armaflex) odlikuje velika fleksibilnost v širokem temperaturnem območju. Ko se v požaru segrejejo, lahko zaprejo odprtine v konstrukcijskih elementih. Če fleksibilna elastomerna pena ni
več dovolj elastična, ker je toplotna obremenitev prevelika,
morajo to nalogo opraviti intumescentni gradbeni materiali. Medtem ko je bilo treba v preteklosti uporabljati dodatne proizvode, ki so v požaru samo povečali volumen, ima

Armaflex Protect vgrajen intumescentni dodatek neposredno v izolacijski material. Zaradi združitve preizkušenih lastnosti fleksibilne elastomerne pene z intumescentnim
dodatkom je možnost širjenja požara izključena. Požarna
odpornost takšne pasivne požarne zaščite traja do 120
minut.

Fleksibilna uporaba: izolacijski materiali z
intumescentnim učinkom
Z Armaflex Protect lahko lažje kot kdaj koli prej ustvarite zaščito proti prodoru ognja na negorljivih in gorljivih ceveh. Celo večplastne kompozitne cevi, napeljane skozi lahke predelne stene, lahko brez dodatnih ukrepov ostanejo
požarnoodporne 120 minut. V praksi to pomeni, da je z izolacijskim materialom Armaflex z intumescentnim učinkom
mogoče zaščititi vse z enim samim izdelkom - ne glede na
to, ali gre za cevi za ogrevanje, sanitarno vodo, hlajenje, hladno vodo ali industrijske cevi, povezane s sistemom za oskrbo s stisnjenim zrakom. Površino okoli izolacije v stenskih in
stropnih prebojih lahko hitro, natančno in zanesljivo zamašite s požarnoodporno maso Armaprotect 1000. Negorljiva
zmes s tališčem nad 1000 °C dokončno izpopolni sistem v
inštalacijah z zaščito Armaflex Protect, lahko pa se nanese
tudi neposredno na cevi ali celo na električne kable v stenskih in stropnih prebojih.
Armaflex Protect je leta 2008 prejel nagrado ISO za najboljši izdelek na vodilnem evropskem sejmu izolacijskih
materialov in tehnologije. Na voljo je že v številnih državah.
Evropsko tehnično soglasje ETA-11/0454 dovoljuje prodajo
in uporabo te inovativne požarne zaščite pri prehodih skozi
stene in strope po vsej Evropi.
Armacell tehnična služba.
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ZAŠČITITE
SE !
FLEKSIBILNA IZOLACIJA
IN PASIVNA POŽARNA
ZAŠČITA ZA PREHODE SKOZI
STENE, STROPE
ETA-11/0454 ( EI 30 - EI 120)

Armaflex
Protect

Armaprotect
1000

Tel.: 041/ 63 59 91
mile.stanovnik@armacell.com

Armaflex.si

Kamin ob mrzlih zimskih dneh
Ali ste že med tistimi, ki so se odločili za ogrevanje na najbolj ekološki način: z zgorevanjem visokokakovostnih drv, lesnih briketov ali peletov iz obnovljivih virov? Slovenija sodi
med najbolj gozdnate države v Evropi, saj imamo pri nas izjemna naravna bogastva - velike zaloge visoko kakovostnega
lesa. Poraščenost z gozdovi se v zadnjih letih povečuje energenta, torej slovenskega lesa.
Kamini in kaminske peči so lokalno ogrevalo, uporabljamo jih kot dopolnilni vir ogrevanja pozimi, v nizkoenergijskih
hišah pa so lahko edini vir toplote. V zadnjem času so izredno
zanimivi kamini na bioetanol. Bioetanol spada med obnovljivi
vir energije in je prijazen do okolja.
Kamine z odprtim kuriščem, katerih izkoristki so le 30- do
50 %, zdaj nadomeš¬čajo zaprti toplozračni, akumulacijski ali
toplovodni kamini in kaminske peči z veliko večjimi izkoristki,
tudi 90 %, v katerih pa lahko kurimo polena ali pelete. Kamini in
prasketanje ognja je izredno prijetno, udobno in romantično,
pravi kamini pa so pravzaprav na polena. Pri tem je treba vedno imeti v mislih kako velik prostor želimo s kaminom ogreti,
zato temu prilagodimo izbiro moči kamina. Na splošno velja,
da lahko s kilovatom moči ogrejemo 15 do 20 kvadratnih me-

trov velik prostor v dobro izolirani hiši z energijsko učinkovitimi
okni in vrati, v slabše izolirani pa ta moč zadošča le za sedem
do deset kvadratnih metrov. Prostor, v katerem stoji kamin,
ogrejemo brez težav, težje je toploto dovesti v druge prostore. Za en prostor zadostuje model, ki omogoča naravno gibanje zraka, za ogrevanje več prostorov pa je treba izbrati kamin
z vgrajenim ventilatorskim sistemom, da jih bo topli zrak po
ceveh lažje dosegel. Topli zrak se med potovanjem po ceveh
ohlaja, zato bo ogrevanje prostorov, ki so od kamina oddaljeni več kot šest metrov, manj učinkovito. Najbolj učinkovito in
tudi gospodarno je izbrati kamin ali kaminsko peč z vgrajenim
vodnim izmenjevalnikom, ki jo lahko priključimo na obstoječi sistem centralnega ogrevanja. Na ta način lahko pozimi in v
prehodnih obdobjih ogrevamo tudi sanitarno vodo.
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NOVA »KRALJICA« PEČI NA
DRVA IN BRIKETE
ogrevanje na topli zrak- enega, dveh ali več prostorov.
Trenutno najaktualneša varčna peč.
Divjina kanadskih gozdov, izkušnje in način ogrevanja njihovih domov, je bilo izhodišče kanadskega
podjetja New Star za kakovostno konstrukcijo peči z akumulacijo in ogrevanjem na topli zrak. Tradiciji in izkušnjam tega podjetja smo dodali
sodobne elemente ter lastno znanje.
Nastala je nova peč, nova "kraljica"
peči na drva in brikete.
Konstrukcija peči je zasnovana
na kovinski platformi z vgrajenim litoželeznim kuriščem, večplastnim
kanalskim šamotnim akumulacijskim jedrom, obdanim z dekorativno
oblogo v barvnih niansah peščenjakov, travertinov in naravnih kamnov
marmorja ali granita, ki s svojo maso
ustvarja dodatno akumulacijo.
Osnovni princip delovanja je akumulacija toplote v šamotu in kamnu
ter njeno odvajanje v prostor. Dve do
triurni kratki dnevni intervali nalaganja in šest do osemurni nočni intervali ohranjajo stalno temperaturo med

60 in 90 °C. Peč se ohladi in razvod
ogretega zraka poteka po vsem stanovanju. Z razvodom toplega zraka, z
dodano ventilatorsko večvalentno regulacijsko enoto, omogočimo enakomerno porazdelitev ogretega zraka
po vseh prostorih. Izvedba nadgradnje nam omogoča dodaten izkoristek. Z dogradnjo uporabne dekorativne klopi na višini 45 cm, njenim
ogrevanjem in posrednim izpihom
toplega zraka v spodnji del prostora,
lahko ustvarimo sodoben in uporaben kamin za vse ambiente.
S tem postane kaminska peč, model P-EKO 80 V (moč 7 – 12 kW, teža
465 kg, s priklopom na dimnik fi 150

shema-topli zrak razvod

do 180 mm in možnostjo dovoda zunanjega zraka za gorenje), namenjena za samostojno, etažno ogrevanje
ali kot dopolnilo drugim sistemom
ogrevanja. S svojo uporabnostjo, videzom in načinom vgradnje, še posebno pa nizko ceno energenta
(drva), ki ne presega 2 evra na dan, je
resnično kraljica med pečmi.
Podjetje PORTAL TIM d.o.o. vas
vabi v svoje prostore v Kamniku in v
Mariboru, kjer vam bodo praktično
prikazali delovanje peči in vse njene
prednosti ter omogočili ugoden nakup, tudi na obročno plačilo.
Izbrano peč vam bodo seveda
tudi dostavili in kakovostno vgradili.
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Peči na pelete
V zadnjih letih so majhne peči na
pelete doživele nesluten razvoj. So
odlična alternative fosilnim gorivom,
v udobju ogrevanja pa jih lahko primerjamo s pečmi na plin ali kurilno
olje. Ponudba peči na pelete na tržišču drastično narašča. Cene peči so
vedno nižje, cena peletov pa, za razliko od fosilnih goriv, kjer je iz dneva v
dan višja, ostaja nespremenjena. Prav
tako ni bojazni, da bi tega obnovljivega vira energije v kratkem zmanjkalo.

Peči na pelete lahko hitro in brez
večjih posegov v sistem ogrevanja nadomestijo obstoječo napravo.
Montaža je enotavna, peč na pelete
pa lahko namestimo v vsak prostor
brez dodatnih gradbenih posegov.
Vzdrževanje peči na pelete je povsem primerljivo z vzdrževanjem peči
na fosilna goriva. Ponudba vrst peči
je zelo pestra, saj jih lahko uporabimo
tako za ogrevanje posameznih prostorov, počitniških objektov, kot tudi
stanovanjskih in manjših gospodarskih objektov.

se na tržišču pojavile tudi kaminske
peči na pelete. Ker so to največkrat
peči manjših moči, nekje do 5kW, vsebujejo lasten manjši zalogovnik, ki ga
polnimo iz vreč na 3 do 5 dni. Posodo
za pepel, kot pri večjih sistemih praznimo enkrat letno. Kaminske peči so
trendovske, sodobnih oblik, kovinske
ali obložene s keramiko, imajo pa 90%
izkoristka ali več. Kaminske peči na
pelete so odlična izbira predvsem za
ogrevanje prostora v prehodnem obdobju in za ogrevanje manjših stanovanj ter manjših počitniških objektov.

Kaminske peči

Poznamo več vrst omenjenih peči:
 centralne na pelete
 kaminske na pelete za etažno
ogrevanje
 kaminski vložki in kaminske peči
za ogrevanje posameznih prostorov

Bengson

Kot poznamo več vrst peči na pelete, poznamo tudi več vrst kaminskih
peči. Te se razlikujejo po namembnosti, načinu vgradnje in kurivu.
Kaminske peči so lahko prosto stoječe za ogrevanje enega prostora ali
manjšega stanovanja, prosto stoječe
s priključki za centralno ogrevanje in
kot kaminski vložek, namenjen vgradnji, ki je lahko samostojna ali s priklučkom na sistem centralnega ogrevanja. Z razvojem peči na pelete, so
Gorilnik na pelete - K25 je slovenski proizvod, njegovo kurišče je litoželezno - (GUS 6mm).
Gorilnik je potrebno čistiti vsakih 7 do 10 dni, odvisno od kakovosti peletov, njegovo moč je
ročno nastavljiva in sicer od 15 do 50 kw s pomočjo regulatorja (potencimeter). Voden je preko elektronike, ki je prav tako plod slovenskega znanja. Voden je preko fotocelice, zaščita proti
vžigu pa je zagotovljena s pomočjo vročinskega bimetala (zaznavanje prekomerne temperature gorilnika). V naši ponudbi lahko najdete tudi manjše gorilnike, ki so primerni za peči na kurilno olje. Obe vrsti gorilnikov sta z avtomatskim čiščenjem, lahko pa jih montiramo na vse vrste
peči. Izdelujemo tudi peči na pelete in drva, vgrajujemo kamine in prodajamo kaminske vložke.

Zraven gorilnikov, ki vam jih montiramo, vas
oskrbujemo tudi s kvalitetnimi peleti. Nudimo
pa tudi zaposlitev in sicer iščemo montažerje
in prodajalce gorilnikov ter peči.

info@bengson.si
www.bengson.si
041 661 993
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ELEKTRIČNI SISTEMI
OGREVANJA
Za vse, ki niste pripravljeni investirati v ogrevalne sisteme celega
premoženja
Zagotovo imate mnogi od vas posebne spomine iz preteklosti, vezane na pomanjkljivo ogrevanje bivalnih prostorov in kopalnic. Stari časi
so mimo! Izkoristite vse prednosti, ki
vam jih nudi električno ogrevanje in si
ustvarite maksimalno ugodje. Stereotip, da je električno ogrevanje drago,
danes vse bolj izginja. Ekonomičnost
se zelo izrazito pokaže pri dobro izoliranih objektih, vendar to še zdaleč ni
edini kriterij. Ogrevalni sistemi, bodisi varčni konvektorski radiatorji, bodisi talno ogrevanje z grelnimi kabli, zagotavljajo velik učinek, kar pomeni, da
z relativno majhno močjo lahko ogrevate velike površine.
Kupci, ki se odločijo za vgradnjo
električnega ogrevanja, občutijo takojšen prihranek že v fazi gradnje,
saj ni potrebno načrtovati posebnega prostora za kurilnico, pa tudi dimnika ne potrebujete. Investicija v takšen način električnega ogrevanja je
bistveno nižja kot pri vgradnji toplovodnega cevnega sistema ogrevanja.
Električni sistem omogoča zelo natančno regulacijo, tudi na daljavo, preko mobitela oziroma SIM kartice, torej

Radiator Climastar s čelno ploščo Dual-Kherr

je idealna izbira za vikende in stanovanja, v katere ljudje prihajajo občasno.
Ker ima vsak električni radiator ločeno
krmiljenje, ekonomičnost pride še posebej do izraza v prehodnih obdobjih,
saj nam ni potrebno ogrevati vseh bivalnih prostorov. Poleg tega takšen
sistem ne potrebuje popolnoma nobenega vzdrževanja.

Stenski radiatorji
Stenski radiatorji predstavljajo obvezni del bivalnih in poslovnih prostorov, vendar klasični toplovodni radiatorji s svojim videzom ter obliko
ne navdušujejo arhitektov, ki skrbijo
za interier. Novost na tem področju
in razred zase predstavljajo radiatorji španskega proizvajalca Climastar, ki
so na daleč prepoznavni že po obliki
oziroma videzu, razen tega pa so tudi
po učinkovitosti ter ekonomičnosti na
najvišjem nivoju. V osnovi gre za aluminijaste konvektorje, ki imajo čelno
stran prekrito s ploščo, imenovano
Dual-Kherr. Narejena je po posebnem
postopku iz mešanice mineralov, imenovanih termominerali. Specifična lastnost plošče Dual-Kherr je zmožnost

akumuliranja velike količine toplote v
času delovanja konvektorja. Še dolgo
po izklopu radiatorja toploto s sevanjem enakomerno oddaja v prostor,
kar daje zelo prijeten občutek toplote.
Radiatorji zagotavljajo učinkovitost in
ekonomičnost s kombiniranim sistemom gretja: konvekcija, akumulacija
ter sevanje toplote. S takim načinom
ogrevanja so Climastar radiatorji za
približno 25 odstotkov bolj učinkoviti (porabijo manj energije), kot če bi
ogrevali samo konvektorsko. Plošče
Dual-Kherr, ki imajo videz marmorja,
granita ali skrilavca, so lahko gladke,
česane ali kot lomljeni kamen.

Stekleni radiatorji
Stekleni radiatorji Thermovit so
namenjeni vsem, ki stremijo k izvirnosti, hkrati pa zahtevajo veliko udobja za zmerno ceno. Prostor ogrevajo
predvsem sevalno, kroženje zraka in
dvigovanje prahu je minimalno, zato
so zanimivi tudi za ljudi, alergične na
hišni prah. Ker je površina gladka, rav-

Stekleni radiator Thermovit
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na in antistatična, je čiščenje enostavno ter le redko potrebno.

Talno ogrevanje
Odločitev, o kateri ne sme biti dileme, je vgradnja talnega ogrevanja
kot dopolnilno ogrevanje ali v kombinaciji z varčnimi električnimi radiatorji. Ker mraz najprej čutimo v nogah, bodo ogrevana tla pripomogla
pri dobrem počutju že pri 2 -3 stopinjam nižji temperaturi kot sicer, ne da
bi pri tem trpelo ugodje. Ker topla tla
ogrevajo tudi zrak v prostoru, se potreba po dodatnem ogrevanju bistveno zmanjša ali pa dodatno ogrevanje
sploh ni potrebno.
Na voljo sta dva sistema: grelni kabli za ogrevanje tal v kopalnicah, hodnikih, bivalnih prostorih, torej povsod, kjer želimo ugodje toplih tal.
Polagamo jih načeloma na estrihe, finalni tlak pa je lahko keramika, granit,
laminat, PVC obloga ali parket. Grelni
kabli so pritrjeni na nosilno mrežo iz
steklenih vlaken, kar omogoča enostavno polaganje, zmanjša pa se tudi
možnost napak. Za kopalniške prostore je idealna postavitev grelnih kablov
direktno pod keramiko. Po tleh položeno grelno mrežo je treba najprej za-

liti z izravnalno maso ali pa zamazati z
lepilom, šele nato sledi polaganje keramike. Ker je debelina grelnih kablov
le 4 mm, se bo končna višina tal povečala le za malenkost.
Posebne izvedbe grelnih kablov
lahko uporabimo za odmrzovanje
zunanjih površin in sicer za taljenje
snega ter ledu na stopniščih, pred
vhodom v hišo, garažo, delavnico na
dvoriščih, dovozih oziroma klančinah.

Odmrznjeno stopnišče

- Grelne folije se uporabljajo za
talno ogrevanje bivalnih površin, če
je položen laminat, saj je grelna folija
zelo tanka (0,2 mm).

Grelna folija za
preprečitev rošenja
ogledala

Novo na slovenskem
tržišču
HICOTEC TP – grelne (sevalne) folije za stensko, talno ali
stropno ogrevanje, podjetja
Frenzelit.

Zagotovo najučinkovitejši (najbolj
ekonomični) način električnega ogrevanja doslej; folije dosežejo maksimalno temperaturo do 400 C, razporejene po večji površini, zagotavljajo
enakomerno ogrevanje in ne povzročajo kroženje zraka. Delujejo na 24 V
(lahko tudi 12V ali 48V), kar zagotavlja
popolno varnost in se lahko polagajo
tudi direktno pod topli pod, linolej, itison, tapison, itd.

Grelna folija pod laminatom

Priprava grelnih kablov in položena keramika

Zaradi temperaturnih razlik v kopalnici se nam lahko zarosi ogledalo.
Posebne izvedbe zelo tankih grelnih
folij, debeline 0,2 mm, lahko namestimo izza ogledala in tako preprečimo
neprijetno rošenje v času prisotnosti
v kopalnici.

HICOTEC TP folija v avtodomu

Grelne folije se množično uporabljajo za ogrevanje tal v avtodomih in
prikolicah.
Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.
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S kogeneracijo in
plinskim kondenzacijskim
kotlom do nižjih
stroškov ogrevanja
Velika količina porabljenih
energentov predstavlja
enega od najvišjih stroškov,
ne le v gospodinjstvih,
ampak tudi in predvsem pri
večjih objektih, podjetjih ter
industrijskih proizvodnih
enotah, zato so se tudi v
podjetju Sveča d.o.o.,v
sodelovanju z družbo Butan
plin, odločili za znižanje
stroškov ogrevanja s prehodom iz kurilnega olja na
uporabo plinskega kondenzacijskega kotla na UNP
in kogeneracijske enote.

Ob iskanju rešitev za nižje stroške
energije, so se v podjetju Sveča d.o.o.,
ki letno proizvede več kot 1.000 ton
parafina za izdelavo sveč in ima proizvodne, poslovne ter trgovske prostore razširjene na kar 3.000 m2 površin, odločili za drugačen, ugodnejši
način ogrevanja, ki pa zagotavlja enako mero udobja. Izbrali so UNP, kjer so
prihranke dosegli na račun kondenzacijske peči z visokimi izkoristki in nove
kogeneracijske enote. Kurilno olje se
je pri izračunih namreč izkazalo za
energent, ki ima poleg tega, da povzroča več škodljivih izpustov kot UNP,
tudi neprijeten vonj in omogoča slabše izkoristke opreme kot UNP. Skladno
z Uredbo o zagotavljanju prihrankov

energije pri končnih odjemalcih, so se
v podjetju Sveča prijavili na razpisana
nepovratna sredstva družbe Butan
plin za zamenjavo dotrajanega in potratnega kotla z učinkovitejšim – kondenzacijskim kotlom.

S kondenzacijsko pečjo
do višjih izkoristkov in
prihrankov
S pomočjo kondenzacijske tehnike lahko porabo plina še nadgradimo,
kar dokazuje tudi osnovna ekonomska analiza smiselnosti uvedbe kondenzacijskih kotlov na UNP, s katero
je podjetje Sveča, glede na naraščajoč
trend gibanja cen nafte in na možnost
pridobitve nepovratnih sredstev, utemeljilo preureditev na ogrevanje na
UNP. Za pridobivanje toplote s kon-

denzacijskimi kotli izkoristimo energijo, ki se sprošča ob utekočinjanju
nastale vodne pare in ki se pri običajnih ogrevalnih sistemih izgubi zaradi vročih dimnih plinov, ki uhajajo
skozi dimnik. Kondenzacijske naprave to energijo izkoristijo tako, da vodno paro ohladijo do te mere, da iz
nje znova nastane voda, nastala kondenzacijska toplota pa se porabi za
ogrevanje. Energija, vsebovana v gorivu, se ogrevalnemu sistemu dovede
skoraj brez izgube toplotne energije, kar omogoča visoke izkoristke, ki
jih je možno z uporabo toplote, vezane s paro, še povečati. Z ustrezno izolacijo in znižanjem ravni temperature
ogrevalnega sistema lahko kondenzacijsko tehnologijo izkoriščamo skozi vse leto. Uporaba kondenzacijskega
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stenskega kotla zagotavlja kar do 35
% nižje stroške delovanja kot pri običajnem kombiniranem kotlu, namestimo pa ga lahko praktično kjerkoli
v objektu. Pri podjetju Sveča d.o.o. so
se za investicijo v plinsko kondenzacijsko peč odločili tudi zaradi kasnejšega enostavnega in stroškovno ugodnega prehoda iz UNP na zemeljski
plin. Podjetje si prihranke obeta tudi
zaradi višjih izkoristkov glede na obstoječe in s tem manjšo porabo kWh
energenta, ter zaradi nižje cene UNP,
v primerjavi s kurilnim oljem.

Kogeneracija omogoča
prihranke
Poleg namestitve učinkovitejšega kondenzacijskega kotla so se odločili tudi za vgradnjo kogeneracijske
enote, s čimer bodo odvečno toploto, ki nastane med proizvodnjo elektrike, uporabili, namesto da bi jo spustili. V podjetju Sveča so za potrebe

ogrevanja v poslovni objekt vgradili eno kogeneracijo z električno močjo 5,5 kW, ki v povezavi z zalogovniki
toplote, poskrbi za več kot 70 % toplotnih potreb podjetja, za preostalo
potrebno toploto pa poskrbijo s klasičnim načinom proizvodnje toplote
v plinskih kondenzacijskih kotlih na
UNP. Skupaj lahko v kogeneraciji proizvedejo več kot 41.000 kWh električne energije na leto, kar prinaša glede
na vložena sredstva odličen rezultat.
Inovativna tehnologija kogeneracije omogoča izredno učinkovito
porabo goriva, nižje stroške in ugoden vpliv na okolje. Kot ekskluzivni
zastopnik vrhunske tehnologije EC
POWER, ki ponuja alternativno trajnostno energijo prihodnosti, se na
slovenskem tržišču pojavlja družba
Butan plin, kjer vam bodo z veseljem
ponudili tudi najboljšo možno rešitev
za vaš konkreten primer. Več o ponudbi kogeneracij na www.butanplin.si.
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KAKO ZAGOTOVITI
CELOLETNO UDOBJE?
SAMSUNG EHS TDM!
Samsung EHS lahko uporabljamo čez vso leto. Omogoča nam, da
zmanjšamo svoje celotne stroške za
porabo energije na okolju prijazen način ogrevanja in hlajenja. Z uporabo
obnovljivih virov energije lahko pripravljamo vodo za talno ogrevanje,
grejemo sanitarno vodo, ogrevamo
pozimi ali poleti hladimo s pomočjo

notranjih toplozračnih enot, ki uporabljajo freonsko povezavo.

Samsung – globalna
blagovna znamka
Samsung je vodilno podjetje na
področju mnogih tehnoloških izdel2013
kov. Če ste človek, ki išče potrjeno zanesljivost, potem končno lahko izbe-

ECO HEATING SYSTEM
EKO OGREVALNI SISTEM
Pametna investicija
Enostavna namestitev
Energijsko varčen in okolju prijazen

rete izdelek, ki mu lahko zaupate in bo
zagotavljal, da bo vam ter vaši družini
pozimi toplo.
Vrhunec dolgoletnih raziskav
je slednja toplotna črpalka na zrak.
Izjemno enostavna za namestitev,
konfiguracijo in kar je seveda najpomembnejše, enostavna za uporabo.
Sistem Samsung EHS TDM je odlična
rešitev za vse letne čase, saj omogoča tako ogrevanje, kot tudi hlajenje.
Sistem odlikuje tudi pametno upravljanje med tehnologijama zrak-zrak
(omogoča hlajenje in ogrevanje ter
hitro doseže željene stabilne temperature) in zrak-voda (energija iz zunanjega zraka se uporablja za ogrevanje
s pomočjo radiatorskega sistema in za
ogrevanje sanitarne vode).

Izjemna zmogljivost tudi v
najtežjih pogojih
Sistem Samsung EHS sestavlja inverterski kompresor, ki omogoča optimalno delovanje glede na zunanjo
temperaturo. Do zunanje temperature -10 °C je sposoben greti z 90 % svoje moči.
Samsung EHS je mogoče povezati tudi z drugimi proizvodi ogrevanja
(z zalogovnikom tople vode, s solarnimi kolektorji, s pomožnim ogrevalnikom vode), kar kaže na izjemno
vsestranskost.
Ogrevalni sistem Samsung EHS je
eden izmed najbolj energetsko učinkovitih načinov, s pomočjo katerega
se lahko segreva vaš dom. Omogoča
izkoriščanje naravne toplote od zunaj,
tudi v mrzlih dneh lahko sistem ustvarja toploto kar do 4-krat bolj učinkovito
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kot druge oblike ogrevanja (plin, olje,
el. grelci) Samsungov sistem ogrevanja EHS je bil s strani vlade v Veliki
Britaniji priznan kot način ogrevanja,
ki zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida in porabo goriva.

Manj je več
Ena zunanja enota zagotavlja gretje s talnim gretjem/radiatorji, tudi v
kombinaciji s konvektorji, pozimi, hlajenje poleti in uravnavanje klime s
konvektorji spomladi ali jeseni. S tem

prihranimo prostor in ne skazimo podobe z več zunanjimi enotami.

Odlična kombinacija
Toplotne črpalke SAMSUNG so
proizvodi visoke kvalitete in vrhunske
tehnologije. Odlikuje jih izjemno dobro razmerje med ceno in vrednostjo
(price-value).

Slovenskim kupcem
so na razpolago za
zelo ugodno ceno, ki
je nižja od kvalitativno
primerljivih proizvodov
na trgu. Samsung je
prepričal že številne
slovenske kupce, saj
je preprosto – odlična
kombinacija!
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Vseslovenska
kolesarska pobuda
“Varno na kolesu”
za večjo varnost
najmlajših in krepitev
kolesarske kulture
Ljubljana, 16. oktober
2013 – Z današnjo javno
predstavitvijo vseslovenske
kolesarske pobude “Varno
na kolesu”, katere namen
je zagotavljanje prometne
varnosti najmlajših, je
družba Butan plin s strokovno podporo Agencije RS za
varnost prometa, Direkcije
RS za ceste, Kolesarske zveze
Slovenije, Policije in drugih
partnerjev, danes pognala
širšo razpravo o dejstvih
ter priložnostih kolesarstva
v Sloveniji. Kolesarska
pobuda se usmerja k
najmlajšim, ki se v novi
vlogi šele vključujejo v cestni
promet. Vseslovenskemu
razpisu za osnovne šole se
je letos pridružilo kar 89 šol
iz vse Slovenije, ki bodo ob
obravnavanju kolesarske
tematike vse do konca aprila
2014 osvajale nova znanja
in se ob tem potegovale
za kolesarske nagrade.

Osrednji aktivnosti vseslovenske
iniciative “Varno na kolesu” sta vseslovenski razpis za osnovne šole in
spodbujanje razprave o izzivih na področju kolesarske infrastrukture v lokalnih okoljih, z željo po konkretnih
premikih v smeri izboljšanja obstoječega stanja. Z njima želi družba Butan
plin v sodelovanju s partnerji ponovno opozoriti na ranljivost mladih kolesarjev v prometu, prispevati k večji
varnosti na cestah in okrepiti kolesarsko kulturo ter zavedanje po nujnosti uporabi zaščitne opreme. S težnjo
po vzajemnem delovanju v smeri ve-

čje osveščenosti glede kolesarske kulture in izboljšanja infrastrukture, so
se projektu pri opozarjanju na posledice neprevidnosti na cestah pridružili tudi Javna agencija RS za varnost prometa, Direkcija RS za ceste,
Kolesarska zveza Slovenije, Policija,
Regionalni center za okolje Slovenija,
Kolesarsko društvo Rog, družba BTC
in številni drugi podporniki, med drugim tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, posamezne občine ter medijski sponzorji.
Da je kolesarska tematika, še posebej med otroki, vsekakor vredna

51
November 2013

20 let

obravnave in aktivnega pristopa, dokazujeta tako prometna statistika, kot
tudi stanje obstoječe kolesarske infrastrukture. Čeprav se je splošna prometna varnost v Sloveniji v zadnjih
petih letih povečala, se je po podatkih, ki jih je na predstavitvi podal
Matjaž Leskovar, predstavnik Sektorja
prometne policije Generalne policijske uprave, v letu 2012 na slovenskih cestah zgodilo kar 1.208 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, kar
je 63 več kot v letu poprej; v več kot
polovici primerov pa so bili kolesarji
tudi povzročitelji nesreč. Največ kolesarskih nesreč, kar 83 %, se je zgodilo v naseljih, pri čemer je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so pri
mlajših kategorijah po številu umrlih
in poškodovanih najbolj izpostavljeni otroci v starostnih skupinah od 14
do 17 let ter tisti do 13 let. Skupaj je v
letu 2012 v prometnih nesrečah umrlo 12 kolesarjev.
V skladu z danes predstavljenimi
izhodišči si želijo sodelujoči v pobudi
“Varno na kolesu” predvsem spodbuditi najmlajše kolesarje k večji previdnosti v prometu in okrepiti splošno
kolesarsko kulturo na lokalnih ter regionalnih nivojih. »Prepričan sem, da
bo partnersko sodelovanje v okviru
pobude “Varno na kolesu” prineslo
pozitivne rezultate, na podlagi katerih bomo skupaj zagotovili varnejšo
prihodnost naših otrok in z vzgojo
najmlajših udeležencev v prometu
tudi prispevali k dvigu kolesarske kulture v Sloveniji,« je na predstavitvenem srečanju poudaril Tomaž Grm,
generalni direktor družbe Butan plin.
Da je vseslovenska kolesarska pobuda odlično izhodišče pri prizadevanjih za zmanjšanje števila prometnih nesreč in eden glavnih temeljev

Varno na kolesu - sodelujoči partnerji projekta

za dvig kolesarske kulture, so bili skupnega mnenja tudi ostali sogovorniki. Aleš Kalan, generalni sekretar
Kolesarske zveze Slovenije, je izpostavil, da je varno kolesarjenje v najširšem pomenu tudi temeljna vizija KZS.
Pri izgradnji kolesarske infrastrukture
in vzpostavljanju boljših cestnoprometnih razmer ter pogojev za varno kolesarjenje se po besedah mag.
Stanislava Zotlarja, predstavnika
Direkcije RS za ceste, predvsem zaradi številnih ovir pojavlja vrsta izzivov,
ki upočasnjujejo dinamiko razvoja državnega kolesarskega omrežja, zato
ima vseslovenska kolesarska pobuda “Varno na kolesu” velik pomen pri
dvigu splošne prometne osveščenosti ter spodbujanju tovrstnih razprav.
Do danes je bilo namreč v Sloveniji
zgrajenih 415 kilometrov kolesarskih stez in drugih površin, namenjenih kolesarjem, od tega pa sestavni
del državnega kolesarskega omrežja
predstavlja le manj kot 100 kilometrov te infrastrukture.
V razpisu, ki se mu je letos pridružilo kar 89 šol iz vse Slovenije, sodelujejo osnovnošolke in osnovnošolci,
ki v tekočem šolskem letu opravljajo kolesarski izpit in se tako v promet
vključujejo v novi vlogi. Sodelovanje
učenk in učencev ter njihovih mentorjev v razpisu poteka v okviru štirih različnih sklopov nalog, s pomo-

čjo katerih na ustvarjalen in kreativen
način odkrivajo nevarne cestne odseke v svojem kraju, se učijo prometnih
znakov, uživajo v kolesarjenju v svojem prostem času ter spoznavajo kolesarsko opremo. Delo in trud otrok
bosta ob zaključku razpisa nagrajena
z denarnimi in praktičnimi nagradami, njihove izdelke pa bo po vsakem
končanem sklopu ovrednotila strokovna komisija v sedemčlanski sestavi. Aktualne informacije v zvezi z razpisom in drugimi dogodki v sklopu
iniciative, bodo organizatorji tekom
dogodka objavljali na spletni strani
projekta www.varnonakolesu.si.
Butan plin že vrsto let vlaga v
družbeno odgovorne projekte, predvsem na področju zagotavljanja prometne varnosti najmlajših. Že od leta
2008 družba aktivno skrbi za najmlajše udeležence v cestnem prometu,
katerim je v obdobju do danes donirala več kot 10.000 odsevnih materialov. Akcija podeljevanja kresničk otrokom v vrtcih in šolah je v lanskem letu
prerasla v širši projekt, namenjen najmlajšim, ki se podajajo v svet kolesarstva. Z razpisom “Varno na kolesu”
želi Butan plin narediti korak naprej
pri zagotavljanju varnosti mladih kolesarjev, hkrati pa v sinergiji s partnerji združiti moči za pot do boljše prihodnosti in varnejše cestnoprometne
infrastrukture.
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Dvostopenjska toplotna
črpalka HITACHI
YUTAKI S80 – prava izbira za
radiatorsko ogrevanje
Visokotemperaturna, dvostopenjska
toplotna črpalka YUTAKI S80 je namenjena
zagotavljanju energije za nove objekte,
kakor tudi za zamenjavo starega sistema
ogrevanja na zemeljski plin ali kurilno olje.

Delovanje toplotne črpalke YUTAKI S80

Toplotna črpalka HITACHI YUTAKI S80 dosega temperaturo ogrevne vode do 80 °C tudi pri ekstremnih zunanjih
razmerah do -20 °C brez pomoči električnih grelcev. S tem je
omogočeno zagotavljanje zadostne količine energije in visoke temperature za ogrevanje objekta z radiatorskim ogrevalnim sistemom, talnim ogrevalnim sistemom ali kombinacijo obeh. Njena glavna prednost je prav segrevanje vode do

Toplotna črpalka YUTAKI S80 ima dva inverterska kompresorja, ki delata v pametni kaskadni tehnologiji z dvema hladilnima krogoma s hladilnima sredstvoma - R410A
in R134A. Prvi kompresor se nahaja v zunanji enoti (R410A),
drugi kompresor se nahaja v notranji enoti (R134A). Da bi
povečali sezonsko učinkovitost naprave (SCOP), drugi krog
deluje le kot ojačevalnik v kolikor se zahteva visoka temperatura vode, preostali čas se uporablja le en krog. Krmilnik

Zunanja enota

80 °C, kar omogoča zamenjavo dotrajanih kotlov in s tem
zmanjšanje stroškov za ogrevanje do 60 % in to brez nepotrebnega poseganja po dodatnih sevalnih telesih ali predelavi radiatorjev. Vso delo se opravi v kotlovnici, hitro in čisto.

Kompaktna notranja enota z bojlerjem
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glede na zunanjo temperaturo in potrebe po višini temperature ogrevalne vode, odloča o delovanju enega ali dvojnega hladilnega tokokroga in s tem optimizira porabo električne energije. Z inovativnim sistemom krmiljenja so tako
pri Hitachiju dosegli visoko sezonsko učinkovitost naprave,
kar uvršča toplotno črpalko v energijski razred A+!

Izpopolnjena regulacija
S svojo izpopolnjeno regulacijo omogoča še dodatne
funkcije, ki prispevajo k zanesljivemu in komfortnemu obratovanju ter varčevanju z energijo. YUTAKI S80 nam omogoča priklop na sisteme CNS in protokol KNX tako, da lahko
napravo upravljate na daljavo ali preko pametnih telefonov
in dlančnikov.

Rešitev za vsako hišo
Toplotna črpalka YUTAKI S80 je izvedena kot kompaktna notranja enota toplotne črpalke z bojlerjem za pripravo sanitarne tople vode v neto volumnu 185 litrov ali 250
litrov in zunanjo split enoto. V kolikor so na voljo tudi sončni kolektorji, nam sistem omogoča uporabo le teh pri pripravi tople sanitarne vode oziroma pri ogrevanju sistema.
Toplotna črpalka YUTAKI S80 je dobavljiva v močeh od 10
do 16 kW, kar zadostuje za večino eno- do dvostanovanjskih družinskih hiš.
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IMPERA – prva kaminska peč
na polena z izkoristkom,
večjim od 90%
IMPERA – izdelek avstrijskega podjetja RIKA je posebnost na tržišču kaminskih peči: je prva kaminska peč
z izkoristkom, večjim kot 90%. Tako
velik izkoristek omogoča posebej
zasnovana tehnologija zgorevalnega prostora in na novo razviti RIKAPowerstone. Dodatni model IMPERA
XL ima še večjo maso za shranjevanje
toplote in s tem tudi podaljšano oddajanje toplote. V ta kamin lahko nalagamo tudi daljša polena, kot v osnovni
model kaminske peči, IMPERA.

Optimalno kroženje zraka
v vsaki fazi zgorevanja
Namenski
sistem
porazdelitve zraka RIKA poskrbi za optimalNaravna porazdelitev toplote
Porazdelitev toplega zraka se izvaja preko
sevanja toplote in z naravno konvekcijsko
toploto. Odprtine za konvekcijski zrak, ki se jih
da zapirati, omogočajo izboljšano shranjevanje
toplote na začetku in daljše oddajanje toplote
po prenehanju gorenja v peči.
Dodatno udobje
Udobno enoročno upravljanje v ergonomični
višini omogoča krmiljenje z RIKA- sistemom
porazdelitve zraka. Zgorevalni zrak je lahko zato
kontrolirano dovajan v vsaki fazi zgorevanja z
enostavnim premikanjem ročaja.
Dodatni material
Kurišče vsake peči RIKA se odlikuje po dodatni
debelini materiala, iz katerega je narejeno. Je v
celoti zatesnjeno in odporno proti krivljenju pri
najvišjih temperaturah – masivni deli iz litine
poskrbijo za optimalno varnost in vzdržljivost.
Barva kaminske peči ne oddaja vonja
Za peči RIKA se uporablja izključno površinska
zaščita, odporna na visoko vročino, skorajda brez
topil in vonja ter v preverjeni vrhunski kakovosti.
Ta omogoča ogrevanje brez nadležnega vonja.
Že od začetka.
RIKA- Powerstone
Optimalno sprejemanje in hkratna porazdelitev
toplote zagotavljata največje udobje ter dolgotrajno shranjevanje toplote brez pregrevanja
prostora. Impera XL ima na razpolago 315 kg
materiala, v katerega se shranjuje toplota.

no distribucijo zgorevalnega zraka.
Porazdelitveni sistem ima tudi možnost izvedbe serijskega priključka
dovoda zunanjega zraka. Kaminska
peč IMPERA, kot tudi IMPERA XL, sta
lahko nameščeni v pasivnih hišah ali
v hišah z nadzorovanim prezračevanjem. Udobno upravljanje s sistemom
porazdelitve zraka se izvaja z ročajem,
nameščenim na ergonomični višini.

Powerstone zagotovi optimalen prevzem toplote in tudi njeno shranjevanje za več kot 24 ur. V izvedbi peči XL
je možno kuriti polena do dolžine 33
centimetrov. Dodatna debelina specialnega šamota omogoča najvišje
temperature in s tem občutno čistejše zgorevanje.

RIKA-Powerstone
omogoča optimalno
shranjevanje toplote
V lastnem razvojnem in raziskovalnem laboratoriju so strokovnjaki
podjetja RIKA razvili popolnoma nov
medij za shranjevanje energije. RIKARIKA-sistem porazdelitve zraka (RLS)
RIKA- sistem porazdelitve zraka (RLS) zagotovi
optimalno razdelitev zgorevalnega zraka v vsaki
fazi zgorevanja. Serijske dimenzije priključnih
nastavkov sistema RLS omogočajo enostaven
priklop zunanjega zraka. Kaminska peč IMPERA,
kot tudi IMPERA XL, sta lahko brez težav nameščeni v pasivnih hišah ali v hišah z nadzorovanim
prezračevanjem.
Šamotirano kurišče
Debelina specialnega šamota, s katerim je obloženo kurišče, omogoča najvišje temperature in s
tem poskrbi za čistejše zgorevanje, večjo varnost
ter daljšo življensko dobo.
Največji izkoristek > 90%
Zaradi na novo razvitega materiala - RIKA
Powerstone - in posebno koncipirane tehnologije zgorevalnega prostora, je dosežen do sedaj
največji izkoristek pri najnižjih emisijah. Zaradi
tega se bistveno zmanjša poraba lesa.
Shranjevanje toplote >24h
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Kaminska peč INDUO,

izdelana za prihodnost

Estetika in funkcija, prednosti in inovacije
Še vedno uporabljate fosilna goriva? Stroški za ogrevanje
se nenehno višajo. Za biomasne sisteme pa je ta strošek občutno nižji; obnovljivi viri energije so naložba za prihodnost.
Minimalna obremenitev okolja
postaja vedno večja prednost,
ravno tako pa tudi varčnost porabe. Visoka učinkovitost delovanja in inovacije postavljajo
podjetje RIKA na sam vrh evropskih proizvajalcev. Peči RIKA je
možno namestiti v skoraj vsak
objekt, z uporabo obstoječih dimnikov ali novih montažnih sistemov po meri. Kaminska peč je
idealna rešitev za sodobne, dobro izolirane gradnje in pasivne hiše, zimske vrtove ter počitniške domove. Za vsak dom ali
poslovni prostor!
Tradicionalno znanje starih
mojstrov izdelave danes dopolnjuje najsodobnejša tehnologija upravljanja; s svojo pečjo
lahko sedaj tudi komunicirate
na daljavo! Upravljanje na da-

ljavo je enostavno, zanesljivo
in predvsem praktično. Pričakal
vas bo topel dom; še bolj boste
pohiteli domov, saj boste vedeli, da vas čaka sprostitev,ne pa
vzdrževalna opravila.
Peč za ogrevanje je neopazen, a nepogrešljiv del bivanja. Današnje izvedbe peči na
biomaso so lepe, pametne in
uporabniku prijazne. Udobje
imamo radi. Še posebej doma.
Tudi pri takšnih opravilih, kot
je ogrevanje. Le malo stvari je
tako sproščujočih, kot je prasketanje ognja; kaminska peč
RIKA pri vas doma ne bo le razširjala toplote, z njo boste dobili
tudi estetsko oblikovan kos pohištva, ki ga boste s ponosom
postavili v ospredje.
Iz preteklosti nas spremlja
podoba težkih, sajastih peči za
centralno kurjavo, v katere stalno nalagamo polena. Že dolgo
ni več tako. Današnje kaminske
peči so lahkotne, tehnološko in
oblikovno dovršene. Rika je raz-

vila čudovit spekter barv, velikosti, materialov in oblik. Niti
polena niso več pogoj za kaminsko peč – pri Riki lahko izberete tudi peč na pelete. Ste
za dva v enem? Tu je najnovejša kaminska peč INDUO: kombinacija polen in peletov se prilagaja vašim željam.

Kombinirana
kaminska peč Induo
INDUO je peč na drva in/ali
pelete, s katero se lahko ogrevamo na polena ali pelete brez
nepotrebnega poseganja v
peč. Opremljena je s samodejnim zaznavanjem goriva, zato
sama zazna kdaj je v njej les in
kdaj peleti.
Skladno z vrsto kuriva kaminska peč regulira nadaljnje
dovajanje peletov, nastavljeno moč ogrevanja in temperaturo v prostoru. Dovajanje zraka je ravno tako samodejno
krmiljeno s pomočjo tehnologije Rikatronic3. Za enostav-

no čiščenje poskrbita poseben ponovljivi modus čiščenja
in samodejno čiščenje prekucne rešetke, ki pepel iz kurišča
s pomočjo vrtljivega mehanizma zvrne direktno v predal
za pepel. Velik zalogovnik ima
kapaciteto 34 kg peletov, kar
uporabniku omogoča dolgo
ogrevanje.
INDUO je prejemnik nagrade Plus X Award »Najboljši izdelek leta 2012«, kot najboljša kaminska peč s kombinacijo
polena – peleti. Podrobnejše
informacije o kombinirani peči
INDUO najdete na www.rika.si
in www.plusxaward.de. Z veseljem vam bodo svetovali tudi v
podjetju Agni d.o.o., ki sledi najnovejšim tehnologijam in trendom na področju biomasnega
ogrevanja.
Več o podjetju:
AGNI, BIOMASNO
OGREVANJE, KAMINI,
SOLARNI SISTEMI, d.o.o.
http://www.agni.si

Cenejše ogrevanje za tiste, ki želijo več
Kaminska
peč IMPERA

N a p r a v i m o

Kaminska
peč
INDUO

s k u p a j

S l o v e n i j o

e n e r g e t s k o

n e o d v i s n o
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Nekaj stvari, ki jih
morate vedeti pred
investicijo v toplotno
črpalko
Zaradi vse višjih cen fosilnih goriv na trgu se iz leta
v leto povečuje zanimanje za
zamenjavo oz. obnovo ogrevalnega sistema z varčnimi toplotnimi črpalkami. Kljub marsikateremu dvomu o sigurnosti,
dejanski varčnosti in predvsem
delovnju toplotnih črpalk, je zamenjava ogrevalnega sistema s
toplotno črpalko tematika v
skoraj vsaki stanovanjski hiši. Če
so pred leti bile v ospredju toplotne črpalke, katere so izkoriščale geotermalno energijo (zemlja, voda, kamenine), zadnja
leta zaradi naprednejših tehnologij, enostavnejše vgradnje,
boljše kakovosti in zanesljivosti
delovanja ter visokih izkoristkih
(COP), velja to za toplotne črpalke izvedbe zrak/voda.

Pred samo
odločitvijo...
Kadar se odločamo za vgra-

dnjo toplotne črpalke oz. o
ogrevanju z njo, je potrebno
preveriti marsikatero zadevo
glede toplotne črpalke:
1. Dimenzioniranje toplotne črpalke: kadar gre za novogradnjo, moramo vedno izhajati iz energetske zasnove
objekta. V primeru vgradnje
toplotne črpalke v obstoječ
objekt pa dimenzioniramo glede na obstoječe stanje (poraba
olja, plina, tip izolacije, radiatorsko/talno ogrevanje, klimatske
razmere,...);
2. Potrebno je preveriti možnosti vgradnje toplotne črpalke v obstoječi ogrevalni sistem
predvsem zaradi tipa toplotne
črpalke, glede na najvišjo izhodno temperaturo (tudi do 80 °C
– DAIKIN HT);
3. Izbrati ustrezen tip toplotne črpalke (zemlja/voda, voda/
voda oz. zrak/voda);
4. Izbrati ponudnika oz. do-

bavitelja toplotne črpalke;
5. Načrtovati vgradnjo toplotne črpalke (npr. pozicioniranje zunanje enote, pridobitev
ustreznih soglasij, kadar so ta
potrebna, čas izvedbe, zagotovitev ustreznega električnega
napajanja, izbira klasificiranega instalaterskega podjetja,...).

...uporaba toplotnih
črpalk v radiatorskih
sistemih...
Kadar se odločimo za vgradnjo toplotne črpalke v obstoječ radiatorski sistem, moramo
najprej preveriti temperaturo ogrevalne vode pri najnižjih
zunanjih temperaturah. Iz prakse načeloma velja, da so površine grelnih teles predimenzionirane, kar nam lahko olajša
vgradnjo toplotne črpalke. To
izhaja predvsem iz tega, da se
je na objektu že obnovila fasada, zamenjala okna ali povečala

izolacija podstrešja. V kolikor to
ni bilo izvedeno, se je potrebno
odločiti za sledeče:
ff Povečati površino grelnih
telese (večji radiatorji) glede na
temperaturni režim ogrevanja;
ff Izbrati visokotemperaturno toplotno črpalko – tudi
do 80°C (DAIKIN HT);
ff Uporabiti obstoječ sistem
v kombinaciji s toplotno črpalko (bivalentno delovanje). Pri
takšnem sistemu toplotna črpalka deluje do določene zunanje temperature, preostanek
prevzame altermativni vir (olje,
plin, elektrilni grelnik).

...gradbeni posegi...
Pri vgradnji toplotne črpalke se v večini primerov srečujemo z gradbenimi posegi. Pri
sistemu toplotne črpalke zrak/
voda gre za vgradnjo betonskega podstavka z ustrezno drenažo kondenzne vode in jaška za
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cevno povezavo, kadar je zunanja enota locirana vstran od
objekta.
Kadar se odločimo za izvedbo toplotne črpalke z zemeljskim kolektorjem, moramo najprej določiti položaj zunanjega
zbiralnega jaška, v katerem je
nameščen razdelilec. Zbiralni
jašek se mora nahajati na najvišji točki sistema zaradi odzračitve. Kadar to ni možno, se
izvede dvojni jašek. Iz zbiralnega jaška vodimo dovodno in
odvodno glavno cev do toplotne črpalke. Obstaja več tipov
zemeljskih kolektorjev, odvisno od ponudnika toplotne črpalke. Največkrat se uporablja
klasičen tip kolektorja, po več
100 meterskih zankah, v odvisnosti od tipa zemlje in instalirane moči toplotne črpalke.
Načeloma potrebujemo za 1
kW toplotne moči med 25-40
m2 zemeljske površine, odvisno od sestave tal. Cevi morejo biti na ustrezni globini (1
- 1,5 m) in ustrezni medsebojni razdalji 0,6-1 metra. Izvedbo
zemeljskega kolektorja (brez
izkopa) načeloma izvede instalater strojnih instalacij skupaj z
izvajalcevm zemeljskih del. So
pa na trgu tudi podjetja, katera so specializirana za takšno izvedbo del, predvsem tam kjer
se pogovorjamo o vertikalnih
zemeljskih sondah. Kadar se
odločimo za toplotno črpalko,
kjer bomo uporabili horizontalni zemeljski kolektor, ne potre-

bujemo nobene dokumentacije za izvedbo le-tega. Kadar pa
se odločimo za vertikalno zemeljsko geosondo, je za izvedbo potrebno pridobiti določena
dovoljenja, ki so odvisna glede
na njeno globino.
Pri toplotni črpalki tipa
voda/voda uporabimo podtalno vodo (nikakor površinske) iz
vrtin z ustreznim pretokom (0,2
m3/h na 1 kW toplotne moči)
in ustrezno temperaturo (min.
7-8°C). Pri uporabi podtalne
vode moramo paziti na smer
podtalne vode, prav tako pa
moramo opraviti kemijsko analizo vode. Pred samim začetkom izvedbe je potrebno dobiti ustrezna vodna dovoljenja za
rabo podtalne vode, katera so
odvisna od pravil posameznik
občin. Izvesti moramo dve vrtini (sesalno in ponorno), ustreznih globin in ustrezne medsebojne razdalje (10-15 metrov).

...kaj pa električno
napajanje...
Stranka mora za nemoteno delovanje toplotne črpalke
zagotoviti ustrezno električno
napajanje. Po večini potrebujemo 3-fazno napajanje in ustrezno električno jakost, odvisno
od moči črpalke. Pomemben
faktor je tudi nihanje električne napetosti. Črpalke imajo določeno toleranco glede nihanja.
Prevelike razlike v nihanju lahko

privedejo do motenj v delovanju črpalke oz. tudi do uničenja
kompresorja. Določeni ponudniki oz. dobavitelji toplotnih
črpalk ponujajo skupaj z distributerji električne energije tako
imenovano »zeleno elektriko«,
s katero je nakupna cena elektrike za delovanje toplotne črpalke nižja od splošne tržne
cene.

Garancije se razlikujejo glede na proizvajalca. Načeloma
se na trgu gibljejo od 2 do 5
let. Nekateri proizvajalci pa pogojujejo podaljšanje garancije npr. na 5 let z vsakoletnim
rednim servisnim pregledom.
Zelo pomembno je, da je na garancijskem listu opredeljeno kaj
zajema garancija oz. katere dele
v garancijskem roku.

...garancija od 2 pa
tudi do 5 let...

...pazite pri izbiri...

Večinoma vsi dobavitelji
ogrevalnih toplotnih črpalk pogojujejo za uveljavitev garancije oz. izdajo potrdilo o garanciji le skupaj z uradnim zagonom
pooblaščenega
serviserja.
Toplotne črpalke imajo vedno
boljše in razširjene regulacije z
najrazličnejšimi nastavitvami.
Zaradi tega morajo pooblaščeni serviserji »nastaviti« toplotno
črpalko in parametre delovanja
glede na uporabo in tip objekta, v katerem je nameščena. V
primeru napačnih nastavitev
se lahko zgodi, da črpalka deluje nepravilno oz. da je poraba bistveno večja kot bi pa morala biti.

Na trgu je ogromno ponudnikov toplotnih črpalk. Pri izbiri ponudnika naj vam cena
ne predstavlja prvotnega merila za izbiro, saj ponavadi cenejši izdelek proizvajalca nima
usterzno urejenih poprodajnih
storitev – servis in odzivnost v
primeru okvare toplotne črpalke. Načeloma imajo vsi priznani ponudniki toplotnih črpalk,
tako slovenskih, kot tujih proizvajalcev, na slovenskem trgu
kvalificirano servisno osebje,
katero poskrbi za čim hitrejšo
in kakovostno odpravo morebitnih napak.
Avtor članka: Matej Holcman
MAVI Maribor d.o.o.
Foto arhiva: www.daikin.com

Več informacij lahko dobite na podjetje MAVI
Maribor d.o.o. na telefon 02/2350 300 in
elektronskem naslovu info@mavi.si.
Z veseljem vam bomo svetovali.
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Družba JUB ima odslej
tudi posvetovalnico v
Centru energetskih
rešitev v ljubljanskem
BTC-ju
Energetska prenova stavb je v današnjih časih postala nujnost. Zaradi
nezadostne ali pomanjkljive toplotne
izolacije so občutno slabši tudi pogoji
bivanja v stavbah, v katerih živimo.
V družbi JUB so se odločili, da bodo
s svojim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami pripomogli k boljši energetskiosveščenosti javnosti ter skupaj
s partnerji v CER-u uporabnikom ponudili celovite rešitve za energetsko
učinkovitost stavb.

V želji, da bi zadostili potrebam
čim več kupcev, so v središču ljubljanskega BTC-ja, v Centru energetskih
rešitev v Hali 2, odprli razstavno,
svetovalni salon, kjer JUB-ovi strokovnjaki uporabnikom predstavljajo
energetsko učinkovite sistemske rešitve za fasade, ki zagotavljajo odlične
bivalne pogoje. Dejstvo je, da lahko
danes z nezadostno izolirano fasado
objekta, letno izgubimo od 30 do celo
50 % energije, medtem ko drugod po

svetu že desetletja težijo k bolj racionalnim energetskim rešitvam.
Toplotnoizolacijski
sistemi
JUBIZOL, ki jih JUB izdeluje že 45 let,
se ponašajo tudi z vsemi ustreznimi domačimi in evropskimi certifikati kakovosti ter zadoščajo visokim
ekološkim standardom. Seveda gre
pri fasadi za dolgoročno naložbo, pri
kateri izračuni uporabniku natančno
pokažejo, koliko energije bo prihranil v prihodnjih letih in kako se mu
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bo to obrestovalo pri nižjih stroških
ogrevanja.
Poleg fasadnih sistemov, JUB v
CER-u predstavlja še obsežni program inovativnih in energijsko varčnih izdelkov, kot so ometi, izdelki za
sanacijo in obnovo fasad ter hidroizolacijo, pa tudi paleto notranjih barv
in prikaze dekorativnih tehnik obdelave površin. Strateško zavezan trajnostnemu razvoju, si JUB prizadeva
uporabnikom ponuditi kar najboljši
servis na poti do izboljšanja energetske obravnave objekta. Razstavnosvetovalni salon JUB je v CER-u odprt
od ponedeljka do sobote, od 10. do
18. ure. Vabljeni k obisku!
CER za interesirane vabi tudi na
predavanja, dneve odprtih vrat in
omizja o različnih možnostih za ukrepe v energijski učinkovitosti, ki jih organizira dvakrat mesečno, kjer pa so
mogoča tudi individualna brezplačna
energetska svetovanja.
Na prvem jesenskem predavanju,
v začetku septembra, je tako mag.
Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije,
udeležencem predstavil tehnično
pravilno vgradnjo toplotno- izolacijskega sistema in prednosti fasadnih
sistemov JUBIZOL, za katere JUB nudi
10-letno garancijo. Poudaril je, da fasada ni le gradbeni poseg v objekt,
pač pa pomembna investicija v energetski sistem, ki bo v prihodnje zaradi varčevanja z energijo še pridobila
na veljavi, saj lahko le pravilno načrtovanje in strokovna izvedba sistema
uporabniku zagotovita maksimalne
prihranke.
Opozoril je tudi na ustrezno izbiro barvnih odtenkov za fasade in možnosti pridobivanja subvencij pri obnovi hiš. Več informacij o predavanjih
v CER-u ponuja napovednik dogodkov na www.cer-slo.si.
JUBIZOL toplotno-izolacijski sistemi Comfort, Nature, Micro Air,
Premium, Standard in Strong so v celoti izdelani v Sloveniji. Njihove prednosti so vrhunska kakovost, obstojnost in dolga življenjska doba, kar
velja tudi za najbolj zahtevne pogoje

uporabe. Za vse sisteme JUB zagotavlja minimalno 10-letno garancijo.
Za več informacij pokličite JUB na
brezplačno telefonsko številko 080 15
56, obiščite spletno stran www.jub.si
ali pišite na info@jub.si.

V čem s
e
vaša hiš pa
a
počuti
najbolj
e?

Več informacij:
Miša Hrovat, Odnosi z javnostmi
za družbo JUB,
T: 01/ 36 18 095,
M: 041 619 616; E: misa@maga.si
Fotografije: arhiv JUB
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UNICOMMERCE –
PROJEKT ZELIŠČARSKI
VRTNARSKI DNEVNIK
Družba Unicommerce se je s
svojo blagovno znamko Fiskars januarja 2013 aktivno vključila v program Ekošole 'Šolska vrtilnica' in v
sodelovanju z biologom Danetom
Kataliničem zasnovala ter pripravila
projekt Zeliščarski vrtnarski dnevnik. Z njim so šole in vrtci dobili izvrstni didaktični priročnik, s katerim
učitelji, vzgojitelji in mentorji skupaj z
otroki bedijo nad rastjo zelišč na svojih vrtovih in svoja spoznanja z opisi
opravljenih del ter fotografijami redno beležijo v priročnik, ki tako pripoveduje zgodbo o rasti, negi, obrezovanju ter shranjevanju zelišč v
posamezni slovenski regiji.
Letošnje Zeliščarske vrtnarske
dnevnike bo komisija na Ekošoli ocenjevala januarja 2014, ko bo 132 sodelujočih šol in vrtcev v decembru
vneslo v dnevnik svoj zadnji zapis,
nagrade najbolj prizadevnim pa bo
Fiskars podelil v marcu 2014 na sej-

mu Altermed v Celju. Nagrade za
leto 2013, kot so palete lopatic, grabljic, motik, škarij, kosilnic ter drugega
koristnega vrtnega orodja, ki so na voljo v zabavnih barvnih odtenkih, bodo
prejele tri najboljše šole in trije najboljši vrtci.
S 1. Januarjem 2014 bodo projektu
dodali novo aktivnost, katere vsebina
so prvine in načini, kako herbarizirati
rastline. Vrtci in šole bodo lahko sodelovali pri izdelavi herbarija zdravilnih zelišč, ki ga bodo lahko oddali do
najpozneje decembra 2014. Najboljše
tri od prispelih bo Ekošola razstavila na sejmu Altermed v Celju marca 2015, družba Unicommerce pa bo
jih bo nagradila z vrhunskim vrtnim
ročnim orodjem Moj prvi Fiskars®.
Poslanstvo trajnejšega sožitja otrok
z naravo bosta Ekošola in družba
Unicommerce nadaljevala tudi v letu
2014. Družba Unicommerce bo poskrbela za ponatis Zeliščarskega vrtnarskega dnevnika, Ekošola za njegovo
distribucijo, koordinatorji in mentorji
v šolah in vrtcih pa bodo skupaj z otroki vzgajali zelišča, ki rastejo praktično
vse leto. Več informacij bo ponujala
spletna stran www.ekosola.si.
Fiskars je najstarejša blagovna
znamka ročnega vrtnega orodja, saj
njeni začetki s ponudbo izdelkov za
dom, vrt in dejavnosti na prostem,
segajo že v leto 1649. Izdelke Fiskars
Unicommerce trgu ponuja preko trgovskih mrež s specializiranimi oddelki za vrt, dobro založenih vrtnarskih centrov in maloprodajne mreže
pooblaščenih ter strokovno usposobljenih trgovcev Stihl s servisom.

Moj Prvi Fiskars® zasnovan z otroki za
otroke
Vrhunsko ročno vrtno orodje finskega proizvajalca FISKARS obsega
tudi program Moj prvi Fiskars® z orodji, primernimi prav za otroške roke.
Strokovnjaki so ga razvijali dve leti in
nastala so orodja zanimivih oblik, velikosti in barv za vse letne čase, ki mladim vrtnarjem pomagajo oblikovati in
raziskovati domači vrt, bližnji gozd ali
zelenice ali pa površine v mestnem
parku. Informacije:

UNICOMMERCE, d. o. o. ,
Obrtniška ulica 21,
1370 Logatec,
info@unicommerce.si ,
www.unicommerce.si
Odnosi z javnostmi:
Miša Hrovat, agencija
Maga, T: 01/ 36 18 095,
M: 041 619 616,
E: misa@maga.si
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VZDRŽEVANJE POTREBNEGA
TLAKA V OGREVALNIH
SISTEMIH IN SISTEMIH ZA
ČRPANJE VODE
Vzroki za padec tlaka v zaprtih ogrevalnih
sistemih

Primer določitve pogonskega tlaka za
zaprti ogrevalni sistem

Tlak v sitemu vzdržujemo s pomočjo t.i. diktirnih črpalk.
Odvisno od celotnega sistema za vzdrževanje tlaka, lahko
pride do zmanjšanja tlaka zaradi:
 izgube vode iz instalacije (netesnost spojev, korozija
cevovodov, sistem za odzračevanje ne deluje, prekomerno
odzračevanje sistema),
 izgube plina iz zaprte ekspanzijske posode (poškodovana membrana),
 pokvarjen prestrujni ventil na sistemu za vzdrževanje
tlaka,
 izpada diktirnih črpalk ali glavne obtočne črpalke,
 prekomerna napolnjena ekspanzijska posoda z vodo
(izguba plina skozi varnostni ventil),
 ni vgrajena avtomatska blokada, ki preprečuje pogon
pri prenizkem tlaku,
 neupoštevanja pogonskih navodil.
Posledice prenizkega tlaka so:
 zmanjšanje pretoka obtočnih črpalk in s tem zmanjšanje toplotne moči posameznih porabnikov in toplotne moči
celotnega postrojenja.
 sesanje zraka na mestih, kjer je tlak nižji od barometrskega (skozi slabo tesnjene spoje na črpalki - armaturah,
sistemu za odzračevanje),
 uparjanje vode in ustvarjanje možnosti za pojav kavitacije na črpalkah,
 zaradi zmanjšanje pretoka vode skozi kotel, se temperatura ogrevnih površin kotla povišuje (pride do pregrevanje ogrevnih kotlovskih površin in pojava kotlovca na
stenah),
 pojav kavitacije na črpalkah povzroči zmanjšanje pretoka in izkoristka, pojavijo se poškodbe na rotorju črpalke, nastanek šumenja, ki se prenaša na celotno instalacijo.
Poškodbe se pojavijo najprej na primarnih obtočnih črpalkah, ki so vgrajene na najnižjem statičnem tlaku (nad kotlom)
in črpalkah za zaščito pred nizkotemperaturno korozijo.

Na sliki 1 je prikazan primer dimenzioniranja pogonskega tlaka za ogrevalni sistem s pogonsko temperaturo 110 °C.
Potreben tlak v sistemu se doseže z diktirno črpalko in pre
strujnim ventilom (slika 1).

Slika 1 Prikaz statičnega in pogonskega tlaka v cirkulacijskem krogu
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Instalacija je pred pogonom napolnjena z vodo.
Barometrski tlak znaša 101250 Pa. Doseženi statični tlak sistema znaša 55000 Pa (nadtlak iznad barometrskega tlaka
znaša 0,55 bar). Diagram na sliki 1 prikazuje statični tlak v
različnih točkah (1 do 7) instalacije. V najvišji točki (5) vlada
določen tlak 5950 Pa ( 5000 - 5 x 1000 x 9, 81).
Če analiziramo tlake v posameznih točkah pridemo do
naslednjih zaključkov:
 v začetku pogona velja odnos pstat > b> pv ....(pv = parni
tlak vode),
 s postopnim segrevanjem vode dosežemo ravnotežje
med statičnim tlakom pstat in parnim tlakom vode pv na temperaturi 101,7 °C v točki 5. Ker črpalka obratuje, vlada določeni dinamični tlak, zato dosežemo ravnotežje (ppog = pv) pri
nekoliko višji temperaturi in sicer pri 102,5 °C.
 pri temperaturi vode 105 °C dosežemo ravnotežno stanje (pog = pv) na izstopnem priključku kotla (točka 6). Zaradi
uparjanja vode je obratovanje obtočne črpalke moteno,
pretok vode skozi kotel se zmanjšuje, temperatura stene
kotla narašča. Tlak na sesalni strani črpalke pada, pojavi se
kavitacija, čeprav je kritično stanje tlakov (ppog = pv) v točki
1 šele pri temperaturi vode 108 °C .
 temperatura vode 108 °C je kritična samo za kotel.
Ravnotežje stanje tlakov nastane na višini 1, 5m iznad nevtralne točke N, kar je v večini primerov na sredini kotla.
Zaradi interne cirkulacije, se voda prične uparjati iznad sredine kotla, nad plamenico. V primeru, da se gorilnik kotla
izključi, slišimo v kotlu zaradi uparjanja vode »bobnenje«.

Vsled uparjanja se na ogrevnih površinah začne nalagati kotlovec, kar lahko povzroči pregrevanje kotlovskih cevi.
Ker pri mejnih vrednosti tlakov toplotna kapaciteta ogrevalnega postrojenja ne pade veliko, se najpogosteje ne posveča dovolj pozornosti kontroli tlaka v sistemu. Največkrat
pomislimo, da je vzrok prenizkega tlaka v sistemu zamašitev
cevovodov, prisotnost zraka v sistemu, okvare na obtočnih
črpalkah in podobno. Da se izognemo prenizkemu tlaku in
dosežemo določeno varnost obratovanja tudi pri višjih temperaturah, mora biti tlak v točki N:
pN > pv (Hrg) + (Rl +z) N-1 + NSPH (N/m2)
NSPH- kavitacijska rezerva črpalke
Za pravilno obratovanje sistema (instalacije) je potrebno
prestrujni ventil preurediti tako, da bo v vsaki točki sistema
tlak višji od parnega tlaka vode. Da to zagotovimo, izberemo višji tlak nad tlakom parnega tlaka in sicer 0,5 bar. Tako
znaša tlak v točki N:
pN = 1,43 bar + 0,5 bar = 1,93 bar (nadtlak 0, 93 bar)
S povečanjem tlaka v točki N, se je diagram tlakov v posameznih točkah instalacije premaknil višje (slika 4). Tako da
velja odnos :
Pstat>pv>b
Da bi se maksimalno povečala varnost pogona, je potrebno v kotel vgraditi tlačno stikalo, ki bo pri prenizkem
tlaku izključilo gorilnik.
(BG)
Nadaljevanje članka sledi v 102. številki revije Energetik

Seltronovo
tradicionalno druženje
Dne, 6. septembra 2013, je v Šentilju potekalo
že 7. Seltronovo tradicionalno druženje,
tokrat s pridihom vaše in naše mladosti. “Čas
vse prehitro beži in vsak nostalgično gleda na
mladostne dni. Časa ni moč ujeti, možno ga
je prehiteti ali iti kot junak s časom v korak.
Vse premalo je druženja v teh kriznih časih,
premalo optimizma in igrivosti. Vsak od nas
živi za boljši jutri, zato se ustavimo in se skupaj veselimo. Spomnimo se mladih dni, ko za
boljši jutri, še ni tekla kri.” S to idejo se je vse
skupaj začelo…Naj najprej na kratko povem
nekaj o ciljih in poslanstvu podjetja Seltron.

Družba Seltron je podjetje v zasebni lasti, ustanovljeno
leta 1990, čeprav korenine segajo v obrtno dejavnost davnega leta 1982. Poslovna dejavnost podjetja že od začetka temelji na lastnem razvoju in proizvodnji industrijske elektronike ter regulacijske tehnike. Leta 1996 je podjetje prodajno
vizijo in cilje usmerilo tudi na tuje trge. Rezultati so bili vidni
takoj, saj kot pravijo nekateri “kvaliteta se sama hvali”. Danes
svoje izdelke prodajajo v 15 evropskih državah, kupci so tudi
izven meja EU, Nemčija pa ostaja najpomembnejši trg. Cilj
podjetja je kupcu ponuditi celovito rešitev, zraven proizvodnje regulatorjev, se ukvarjajo tudi s trgovsko dejavnostjo.
Celovito nadgrajevanje znanja, kvaliteta izdelkov in strokovno znanje pomagajo izpolnjevati poslanstvo podjetja, ki se
glasi “pomagati ljudem varčevati z energijo pri ogrevanju
prostorov na okolju prijazen način”.
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Foto: Katja Grobovšek

Na 7. tradicionalnem Seltronovem pikniku smo se
zbrali dne, 6. septembra 2013, ob 13. uri v Šentilju, natančneje v dolini Pod brlogom. Bilo je prekrasno lepo vreme v
prekrasnem ambientu in pripravljeni podoživeti nostalgične trenutke naše mladosti, smo pričeli druženje. Tema tokratnega druženja je bila nostalgija 60’, 70’ in 80’ let. Vsi smo
radi pili Kokto, nekateri jo radi pijemo še zdaj. Spominjamo
se avtomobilov “Fičekov, Jugecov in Stoenk” in zajčkov s TV
ekranov, ki so otroke pospremili v posteljo. Spominjamo
se kavbojk in dolgih las, hodili smo v disko, poslušali Lepo
Breno in Nove Fosile ter častili Jugoslavijo. To so bili “zlati
časi”, večkrat nostalgično gledamo nazaj. A ostajamo optimisti! Še vedno je tu volja in smeh, radost in zabava, kar
smo skupaj dokazali.
Opremljeni v primerno obutev, z ribiškimi palicami, z recepti naših mam in glasbenim pričakovanjem, smo piknik
pričeli z dobro jedačo ter pijačo. Ob tem je bil spremljevalni
program in zahvalo vsem prisotnim, bilo nas je okrog 200,
je izrekel tudi g. direktor podjetja Seltron. Odlično okrepčani smo pričeli z aktivnostmi, ki so jih zaposleni v podjetju Setron skrbno pripravili. Dobro voljo je bilo čutiti prav
povsod, ob ribniku, kjer smo lovili ribe, ob naravnem ognjišču, kjer smo kuhali enolončnice po receptih naših mam,
pri streljanju v Paintballu, pri vožnji s starodobniki, smejali
smo se prigodam policaja in miličnika, ob tem pa poizkušali
dobro žlahtno kapljico vina. Aktivnosti so potekale čez celo
popoldne, pri tem pa smo izredno uživali. Naj med drugim
poudarim tudi to, da je v vseh aktivnostih sodelovala tudi
celotna ekipa revije Energetik. Izkazali smo se tako v streljanju, kuhanju, ribolovu, kot tudi pri preizkušanju vina za vinskega šampiona. Smeha je bilo v izobilju, ob tem pa čez celo
druženje ni manjkalo dobre jedače in pijače. Ko smo končali z aktivnostmi, smo zapeli skupaj s pevko Špelo Grošelj.
Začetna zadrega je kmalu minila in fanje so skupaj s Špelo
veselo zapeli. Prav kmalu je bilo polno tudi plesišče in plesali smo do zgodnjih jutranjih ur. Kar težko se je bilo raziiti, saj smo se resnično iskreno družili in veselili. Vse čestitke
organizatorjem prireditve, zaposlenim v podjetju Seltron,
gostiteljem in vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da se
je 7. Seltronov piknik resnično tradicionalno in nostalgično
zapisal. Zahvala pa tudi vsem sodelujočim in vsem tistim, ki
so se z nami veselili. Upamo lahko samo, da bo v prihodnje
še več takšnih piknikov, saj vsi potrebujemo smeh in dobro
voljo za nove izzive ter uspehe.
(KG)
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Intervju:
ENERGETSKO
SVETOVALNA SLUŽBA
Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije je izredno pomembno za posamezna gospodinjstva, lastnike hiš in stanovanj ter vse tiste,
ki nameravate vlagati denar v denar
v zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabe sodobnejših ogrevalnih naprav
in tehnologij ter večjo uporabo obnovljivih virov energije, prispevate k
varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju kvalitete življenja. In temu je namenjeno
energetsko svetovanje ENSVET.
In o čem svetujejo energetski
svetovalci?
Strokovno energetsko svetovanje
zajema naslednje sklope svetovanja:
Kaj?
 izbiri ogrevalnega sistema in
ogrevalnih naprav
 zamenjavi ogrevalnih naprav
 zmanjšanju porabe goriva
 izbiri ustreznega goriva
 toplotni zaščiti zgradb
 izbiri ustreznih oken, zasteklitve
 sanaciji zgradb z namenom
zmanjšanja rabe energije
 uporabi varčnih gospodinjskih
aparatov
 in vseh ostalih vprašanjih, ki se
nanašajo na rabo energije.
Lahko pa se seveda tudi vsi zainteresirani osebno oglasijo na sedežu
ZRMK in se osebno pogovorite o svojem projektu. Po Sloveniji je je lociranih več energetski svetovalnih pisarn,
na skupaj več kot 30 lokacijah, kjer
vas pričakujejo usposobljeni strokovnjaki. Za obisk v energetsko svetoval-

ni pisarni pa lahko pripravite projekt
ali načrt hiše in instalacij ter ogrevalnega sistema itd. Krajše nasvete in
osnovne informacije pa lahko dobite tudi na spletni strani ali preko telefona na številki 080 1669. Energetsko
svetovanje je komercialno neodvisno
in je za občane brezplačno. Poteka
v obliki individualnih razgovorov,
zato se je nanj potrebno predhodno
naročiti.
V nadaljevanju sledi intervju z
energetsko svetovalko ENSVET ga.
Jagodo Martino Lenčič.
Se nam lahko na kratko predtavite, kdo ste, kaj je vaša profesija in s
čim se ukvarjate?
Sem Jagoda Martina Lenčič, univ.
dipl. ing strojništva in sem v že več
kot deset let energetska svetovalka v
mreži ENSVET. Svetujem v Energetski
svetovalni pisarni Slovenske Konjice
in Energetski svetovalni pisarni
Slovenska Bistrica, kjer sem tudi vodja pisarne. Sicer sem kot svetovalka direktorja zaposlena na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem
skladu.
Kaj pomeni biti energetska svetovalka ENSVET? Kaj pravzaprav
počnete?
Energetski svetovalci v mreži
ENSVET nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o učinkoviti rabi energije (URE) in rabi obnovljivih virov energije (OVE) pri gradnji
ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav.
Sodelujemo tudi pri različnih oblikah
izobraževanja, organiziranih strokovnih predavanjih, prisotni smo tudi v

šolah, pripravljamo prispevke za lokalne časopise ter televizije.
Je svetovanje teoretične ali praktične narave ali oboje?
Predvsem želimo občanom strokovno in čim bolj razumljivo, neodvisno pojasniti, kaj z ukrepi učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pridobijo, na kaj vse morajo biti pozorni, kako morajo pravilno postopati, kakšen je pravilni vrstni
red izvajanja ukrepov ter kako se lotiti nameravane investicije. Svetovanje
tako zajema lahko strokovne razlage,
na podlagi katerih se ljudje lažje odločajo za investicije, pa tudi reševanje konkretnih problemov, s katerimi
se soočajo pri novogradnji ali prenovi stavb. Velikokrat nastopamo tudi
v vlogi strokovnega razsodnika med
investitorjem in izvajalcem, pri čemer
zastopamo seveda predvsem načela
dobre gradbene prakse.
O čemu svetujete oz. kakšne
tematike so zajete v energetsko
svetovanje?
Energetski svetovalci smo strokovno usposobljeni, da odgovarjamo
skoraj na vsa vprašanja občanov, ki so
vezana na URE in OVE pri gradnji ali
prenovi eno, dvo ali večstanovanjskih
stavbah. Vprašanja so največkrat povezana z izbiro oz. zamenjavo stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema,
z izvedbo toplotne zaščite, s sanacijami vlage v stavbah, plesni, s toplotnimi mostovi, z vgrajevanjem prezračevanja z rekuperacijo, pasivnimi
in nizkoenergijskimi hišami… skratka z vsemi ukrepi, ki so večinoma
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tudi predmet nepovratnih finančnih
spodbud in kreditiranja na Eko skladu. Ker sem tam zaposlena, moram
biti že glede na delo, ki ga tam opravljam, seznanjena z vsemi novostmi
na področju URE in OVE – tako s predpisi, kot tudi z najnovešimi tehnologijami, materiali in rešitvami.
Komu je energetsko svetovanje
namenjeno in komu najpogosteje
svetujete?
Svetovanje je namenjeno predvsem tistim občanom, ki se lotevajo
novogradnje ali prenove stanovanjskih stavb. V okviru mreže ENSVET
poteka že 20. leto, vsa ta leta ga financira država, izvaja pa Gradbeni inštitut ZRMK. Svetovalne pisarne delujejo na več kot 35 lokacijah. Velik
pomen pri obstoju pisarn pa imajo
zaradi partnerskega sodelovanja tudi
občine. V vseh teh letih je bil narejen
ogromen napredek pri ozaveščanju
in izobraževanju ljudi o URE ter OVE.
Opažamo tudi, da ljudje prihajajo na
posvet zelo dobro podkovani o temi,
ki jih zanima, tako da je tudi raven
znanja, ki jo naše delo zahteva, iz leta
v leto višja.
Kje lahko interesenti stopijo v
stik z energetskimi svetovalci oz.
svetovalkami?
Naslove pisarn svetovalne mreže
ENSVET in podatke o njihovem delovanju občan dobi na spletni strani
www.ensvet.si oz. brezplačni telefonski številki 080 1669. Na svetovanje se
je potrebno praviloma naročiti. Ob
naročilu se poda ime in priimek, tel.
številko ter kratko opiše temo, ki ga
zanima. Priporoča se, da se občan za
obisk v ENSVET pisarni pripravi. S seboj prinese podatke o stavbi, ogrevalnih napravah, projektno dokumentacijo, skice, fotografije, predračune,…
Svetovanje, ki je brezplačno, traja do
ene ure, včasih tudi več. Po opravljenem svetovanju svetovalec občanu
pošlje domov povzetek razgovora.
Kaj se Vam zdi, da je najpomembnejše za »svetlo« energetsko
prihodnost?
Pomembno je radikalno zmanj-

ševanje rabe vse energije v stavbah,
torej zmanjševanje vseh toplotnih izgub v obstoječih in novih stavbah.
Zmanjševati moramo okoljske vplive pri proizvodnji, uporabi in razgradnji materialov, energentov in novih
tehnologij, ki jih ljudje potrebujemo
za vzdrževanje želenega bivalnega
ugodja. Gre za trajnostni pristop. Tu
gre za proizvodnjo, obratovanje in
razgradnjo stavbe v njenem življenjskem krogotoku. Če bo naš pristop
vsaj na področju gradnje in prenove
stavb trajnosten, bomo na pravi poti.
Kakšni so trendi na področju URE
in OVE v Sloveniji ter svetu nasploh?
Trendi so seveda povezani z vedno strožjimi zahtevami na področju
URE in OVE, ki jih diktira EU in ki jim
moramo slediti. Slovenija se mora približevati ciljem Direktiv EU, ki izpostavljajo zahteve po skoraj ničenergijski
gradnji za javni sektor po letu 2018, za
stanovanjske pa po letu 2020. Osnova
za skoraj ničenergijsko stanovanjsko
novogradnjo in prenovo izhaja iz tehnoloških rešitev za zelo dobre nizkoenergijske stavbe ter še posebej za pasivne stavbe, ki jih imamo v Sloveniji
že kar veliko.
Kaj mislite o okoljski problematiki, o globalnem segrevanju, onesnaženosti zraka, voda in zemlje?

www.revija-energetik.si

Menim, da je moja okoljska usmeritev k trajnostnem razvoju na vseh
navedenih področjih razvidna že iz
mojih odgovorov. Zavedati se moramo, da smo resnično odgovorni za to,
kaj bomo zapustili našim otrokom in
vnukom.
Kaj bi na koncu svetovali našim
bralcem, vašim bodočim strankam
in na splošno vsem »energetsko«
ozaveščenim ljudem?
Svetujem lahko le, da naj občani
pred svojimi odločitvami izkoristijo
res vse informacije, ki so jim na voljo tudi našo svetovalno mrežo, ki je razpredena po celi Sloveniji. Hkrati lahko
v letu 2014, predvidoma v mesecu januarju, za naložbe URE in OVE, ki jih
načrtujejo, izkoristijo možnosti za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud in kreditov Eko sklada, j.s.
Ves trud, ki ga sami namenjajo izobraževanju o ukrepih URE in OVE, ki
jih nameravajo izvesti na svojih nepremičninah, se jim bo povrnil. Dober
nasvet lahko namreč prihrani veliko
denarja, časa in zdravja.
Najlepše se Vam zahvaljujem za
odgovore na vprašanja. Vsi skupaj
gradimo »svetlo« energetsko prihodnost, k čimer bo prav gotovo bogato prispeval tudi ta intervju.
Katja Grobovšek, univ.dipl.kom.
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PROMOCIJA REVIJE ENERGETIK NA SEJMU MOS 2013
Celje, 11. – 17. september 2013
Celjski sejem je letos organiziral že 46. Mednarodni sejem
obrti in podjetnosti – MOS 2013.
Na več kot 65.000 kvadratnih
metrov razstavnih površin v 16
sejemskih dvoranah in na zunanjih površinah je razstavljalo
več kot 1.600 razstavljalcev iz 34
držav. Prvič v zgodovini sejma
beležimo veliko nacionalno
predstavitev
gospodarstva
Turčije.
Na razstavnem prostoru
Obrtno – podjetniške zbornice
Slovenije je bila obiskovalcem
sejma na voljo revija ENERGETIK.
V sklopu Sekcije instalaterjev energetikov sta se med drugim
predstavila tudi ljubljansko
podjetje Klima naprave Dolinar
in naš dolgoletni oglaševalec
podjetje REAM. Podobno kot v
preteklih letih, smo tudi na letošnjem sejmu zaznali precejšnje
zanimanje za revijo ENERGETIK,
saj so jo obiskovalci sejma dobesedno »razgrabili« vsakokrat, ko
smo jo naložili na promocijsko
stojalo. Seveda pa smo tudi
tokrat izvedli obsežno promocijo revije pri naših dosedanjih
in potencialnih oglaševalcih.

Lahko smo veseli, da je revija,
kljub sedanji krizi, čedalje bolj
prepoznavna doma in v tujini,
direktno ali preko zastopništev
tujih firm v Sloveniji. Nenazadnje
pa smo z vzorno urejeno spletno
stranjo približali revijo tudi širši
javnosti, saj se je mesečni obisk
spletne strani dobesedno podvojil v primerjavi z lanskim letom
– od 3.000 na ca. 6.000 obiskov
mesečno. Pri osebnih obiskih
naših oglaševalcev nismo zasledili nobenih bistvenih pripomb
na revijo, nasprotno, deležna je
bila številnih pohval. Marsikdo
je dejal, da je revija ENERGETIK
neke vrste priročnik za vse tiste,
ki gradijo ali obnavljajo hišo oz.
stanovanje. Zato ne preseneča
dejstvo, da si je našla pot na
knjižne police prejemnikov,
ki jo večkrat prelistajo in najdejo odgovor na prenekatero
vprašenje.
S ponosom lahko zapišemo,
da so kar trije oglaševalci revije
ENERGETIK prejeli sejemska
priznanja in sicer:
1. TERMO - TEHNIKA d. o. o. iz
Braslovč, ki je na sejmu predstavila svoje izdelke pod blagovno

znamko KRONOTERM - zlato
priznanje Celjskega sejma za
visoko učinkovito sanitarno
toplotno črpalko Web modul
in za izjemne dosežke na področju razvoja ter proizvodnje
toplotnih črpalk.
2. GIPO d.o.o. iz Kopra - zlato priznanje Celjskega sejma in
srebrni ceh OZS za energijsko
učinkovit in do okolja prijazen
kotel na pelete Biodom 27 E.
3. AJM okna, vrata, senčila
d.o.o. iz Pesnice pri Mariboru
– srebrno priznanje Celjskega
sejma in zlati ceh OZS za estetsko
dovršeno, predvsem pa energijsko zelo učinkovito okno AJM
Zero Sash.

HERZ

GEBERIT

VAILLANT

ROTEX, SELTRON

VITANEST

PETROL, CER

ČESTITAMO!
Nenazadnje bi se želeli
zahvaliti vsem našim zvestim
oglaševalcem, da so z nami
v teh težkih, kriznih časih z
željo, da se jim pridružijo še
nekateri novi, saj gre za dober
projekt. V letošnjem letu smo
namreč obeležili kar dva jubileja: 20-letnico izhajanja revije
ENERGETIK in izid 100. številke
revije.
V nadaljevanju so nanizane fotografije razstavnih
prostorov naših obstoječih in
potencialnih oglaševalcev, ki so
razstavljali na sejmu MOS 2013.
Olga Poslek

Razstavni prostor Območne obrtno – podjetniške zbornice Slovenije–
Sekcija instalaterjev – energetikov

TERMO-TEHNIKA KRONOTERM

KWB
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OGREVANJE IN HLAJENJE, PREALPI

DINES

INPRO

BIOMASA

EKO SKLAD

WV TERM

BIODOM

AGREGAT

GORENJE

KNUT

REAM

HORIZONT SKUPINA

FOTOVOLT-HOVAL

HIDRIA

WIENERBERGER

AJM

KOOP TRGOVINA

VIRS

BIOPLANET

ISOSPAN

TELEKOM SLOVENIJE

ESAL

ARMEX

EKOVIT

CELSIUS SLOVENIJA

VELUX

AGNI

BIOLES HORIZONT
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OMEGA AIR

KOVINTRADE

EUROTHERM

LESNA INDUSTRIJA RADLJE OB DRAVI

MESEC

PTS

TERABIT

LIGHT WAY

PETRIČ

CREATON

LOKATERM

ATLAS TRADING

OFENTAU

ROLTEK

MIK CELJE

SVET TOPLOTE

ENERGETIKA CELJE

ZIMIC

INTEREUROPA

EKOD

GIC GRADNJE

PLAN-NET SOLAR

DIRECT SOLAR

SEBA, RIGIPS

PREVENT DELOZA

METALKO

SGP POMGRAD

LIP BLED

Fotografije: Olga Poslek
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www.lumar.si/KVADRAT

SKE
SUPER JESEN
UGODNOSTI Č CENA
SUPER KLJU 137:
ZA Primus-M

131.900,00 ¤
(z DDV)*

Ob nakupu hiše Lumar dObite največ
NA m2 - ORIGINALNO LUMAR KAKOVOST

LUMAR
KAKOVOST

Primerjajte našo ponudbo in odločitev bo
preprosta. Kakovost zagotavlja Lumar s
svojimi partnerji.

Živeti najbolje!

T: 02 421 67 50 I: www.lumar.si

Lesene stopnice

Strešna kritina

Okna

*Akcija traja do 30. novembra 2013. Več na www.lumar.si.

Senčila

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka

Parket

Fasadni sistem

Celulozna izolacija

