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Učinkovito ogrevanje in hlajenje z Rotexom.

Štirje letni časi – enak 
občutek udobja.                

Uponor in Titan želita vsem svojim strankam 
vesele božicne praznike in vse dobro v letu 2014!ˇ
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Zavedamo se, da je združevanje za 
naše člane nujno, zaradi lažjega izpol-
njevanja skupnih interesov

Zbornica oziroma sekcija se vedno 
bolj zaveda, da je potrebno veliko na-
rediti predvsem na pomoči članom pri 
pridobivanju del, kot na primer mo-
žnost internetnega trženja instalater-
skih storitev ali združevanje in skupno 
nastopanje na trgu. Ena izmed oblik 
takšnega združevanja bi lahko bil tudi  
“konzorcij”, ki je posebna oblika zača-
snega združevanja fizičnih in pravnih 
oseb za financiranje določenega ve-
čjega posla, za financiranje katerega 
ni posamično zainteresiran noben od 
partnerjev. Zelo uveljavljen je pred-
vsem v EU, kjer se podjetniki in obr-
tniki združujejo zaradi ambicioznih 
razvojnih programov, delitve rizika v 
velikih finančnih projektih ali zaradi 
kakšnih drugih razlogov, prav tako se 
združujejo tudi v energetiki in gradbe-
ništvu, kjer se več velikih družb zdru-
žuje zaradi skupne gradnje določene-
ga objekta in dobave opreme doma 
ter v tujini. Vsi člani konzorcija so sku-
pno in solidarno odgovorni za izpol-
nitev pogodbenih obveznosti. V kon-
zorciju se običajno eden od članov 
sporazumno določi za vodilnega, ki 
nastopa v imenu vseh članov, kar je  
odvisno od pooblastil – v odnosih do 
tretjih oseb. Člani konzorcija sklepajo 
konzorcijsko pogodbo, s katero ure-
dijo svoje pravice in obveznosti gle-
de medsebojne delitve dela ter do-
bav, rokov za izvajanje del oz. dobavo 
opreme, cene, medsebojne odgovor-
nosti za kršenje prevzetih obveznosti, 
regresnih pravic ipd. Bistveno je, da z 
združevanjem v konzorcij ne nastane 
nova pravna oseba in da preneha ob-
stajati po dokončanju vseh pogodbe-
nih del. Vsak član ostane avtonomen v 
svojem poslu, ki pa ima v okviru kon-
zorcija večje možnosti za rast in pre-
poznavnost na trgu. Odvisno od sku-
pnega proizvoda ali storitve, se lahko 
v konzorciju ustvari skupna podpor-
na služba (finance, računovodstvo, 
administrativno tehnična opravila), ki 
jo skupno financirajo člani. Prav tako 

je možen dogovor o blagovni znamki, 
pod katero konzorcij deluje in jo čla-
ni lahko koristijo pri svojem promocij-
skem materialu.

Združevanje pa je lahko tudi v obli-
ki ceha, ki deluje v posamezni sekciji. 
Zadnjo sejo v letu 2013 je imela sekcija 
SIEM regijsko (Podravje). Neformalno 
so se sestali s predstavniki sosednjih 
območnih zbornic Lenart, Ruše, 
Pesnica  in skozi razpravo prišli do spo-
znanja, da je povezovanje ter združe-
vanje nujno potrebno za prihodnost 
delovanja, sodelovanja in  skupnega 
nastopanja na trgu. Potrebno bi bilo 
povzeti avstrijski vzorec, ga preučiti in 
se na podoben način organizirati tudi 
v Sloveniji. Samo pogled čez mejo bo 
dovolj, da se lahko začrtajo smernice, 
ki so lahko tudi primer dobre prakse, 
ker tam to deluje in deluje dobro.

Vsako leto izzide šest številk revi-
je Energetik, letošnja zadnja številka 
je pred vami. V tako imenovani pra-
znični številki se vedno potrudimo, 
da je aktualna, zanimiva in strokovna... 
Instalaterji- energetiki iz cele Slovenije 
so revijo Energetik vzeli za svojo in po-
nosni smo na to. Tudi na spletni strani 
revije je vedno več ogledov, spletna iz-
daja revije se prav tako dobro prebira 
kot tiskana. V letu 2013 smo praznovali 
20 obletnico in izzdajo 100 številke, z 
Območno obrtno- podjetniško zbor-
nico pa smo praznovali še 40 obletni-
co. Zato lahko rečemo, da je za nami 
leto LEPIH in ČASTITLJIVIH OBLETNIC.

Leto 2014 je naše leto. Zakaj? Vedno 
rečemo, ko je sejem ENERGETIKA, se 
začne leto nekoliko drugače, bolj de-
lovno kot običajno. Vsaki dve leti je 
potrebno ponovno začeti aktivnosti 
za organizacijo Dneva instalaterjev- 
energetikov, postaviti dober in aktu-
alen razstavni prostor, izvesti tekmo-
vanje dijakov srednjih poklicnih šol 
Slovenije in v sodelovanju s Celjskim 
sejmom organizirati še kakšno po-
slovno srečanje. Predvsem pa se mo-
ramo posvetiti našim zvestim oglaše-
valcem, da jih vključimo  v revijo,  na 
dogodke in jih obiščemo na njihovih 
razstavnih prostorih.

Pa še pogled v prihodnost. V 
januarju (15. In 16.) bomo obiskali 
mednarodni gradbeni sejem Häu-
slbauermesse Graz, saj Avstrijsko– 
Štajerska agencija za pospeševa-
nje podjetništva, v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN, 
katere članica je tudi OZS, organi-
zira mednarodna poslovna sreča-
nja podjetij, ki delujejo na podro-
čju energetsko učinkovitih gradenj, 
solarne tehnologije, fotovoltaike, 
izolacije, ogrevanja, prezračevanja, 
hlajenja in pridobivanja toplote ter 
biomase. Udeležba na srečanjih je 
za člane OZS brezplačna, prav tako 
pa vsi udeleženci ob registraciji prej-
mejo tudi brezplačno vstopnico za 
ogled sejma. Konec januarja bo 
skupno strokovno srečanje grad-
bincev, kleparjev, krovcev in in-
stalaterjev- energetikov, ki bo 24. 
in 25. januarja 2014, v Kongresnem 
centru Wellness Park Laško. V sku-
pni regijski organizaciji pa bo po-
tekal tudi ogled sejma HAUSBAU & 
ENERGIESPAREN TULLN, 25.1.2013, 
to je MEDNARODNI GRADBENI SE-
JEM, KJER BO VEČ KOT 270 RAZSTA-
VLJALCEV PREDSTAVILO PONUD-
BO GRADNJE, SANACIJE, OBNOVE 
IN ENERGETSKEGA VARČEVANJA.  
Mesec januar bo torej zanimiv in za 
vsakogar se bo kaj našlo!

Izvršilni odbor sekcije instala-
terjev- energetikov in  uredniški 
odbor revije Energetik v letu 2014 
želi vsem članicam in članom sek-
cije, oglaševalcem, bralcem ter 
partnerjem, da se kreativne in po-
slovne  ideje pozitivno uresničijo, 
hkrati pa obilico čarobnih trenut-
kov z najdražjimi.

Srečno  in uspešno leto 2014 Vam želi 
Izvršilni odbor SIEM

Uvodnik
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Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplačna.  
Revija izide 6 krat letno.

Za vsebino oglasov revija Energetik ne odgovarja!
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Veliko je vprašanj, ki si jih zastavljajo številni lastniki sta-
rejših stanovanjskih zgradb, ko razmišljajo o obnovi ogre-
valnega sistema. Pomemben pa je samo eden cilj in to je bi-
stveno zmanjšati stroške ogrevanja prostorov  ter sanitarne 
vode. Obiskali bomo nekaj takšnih lastnikov in jih povpra-
šali, kako so prenovili ogrevalni sistem in ali so se odločili za 
obnovljive sodobne rešitve. Povprašali jih bomo kakšne pri-
hranke so dosegli s prenovo in ali ogrevalni sistem, ki vklju-
čuje toplotno črpalko, učinkovito deluje tudi v dolgih hla-
dnih zimskih vremenskih okoliščinah. 

V Mariboru na Prijateljevi ulici smo obiskali g. Boža 
Dajčara. Uvodoma nam je povedal, da bomo videli kom-
binacijo ogrevanja na kompaktno toplotno črpalko ZRAK/
VODA s 14 KW, solarno energijo in kurilnim oljem. Ker to-
plotna črpalka pri nizkih temperaturah (ca. -7°C in nižje) ne 
zmore doseči željene temperature, se kombinira s kurilnim 
oljem. Hiša ni dodatno izolirana, je klasična. Poraba olja je 
bila 4500 litrov na leto, zraven so bili v pomoč tudi že kolek-
torji. Sedaj, ob sončnih dnevih,  je na kolektorjih moč izmeriti 
72 stopinj. Danes je poraba minimalna, v primerjavi s prej-
šnjo porabo ta je za eno desetino kurilnega olja manjša od 
prejšnje porabe. Na mesec pa je le račun za električno ener-

gijo za 50 € višji.  V prvem pritličnem delu hiše je postavljena 
toplotna črpalka z zalogovnikom vode (ogrevanje radiator-
jev) in raztezno posodo. Že sedaj, ko imajo toplotno črpalko, 
se opazi velika razlika pri stroških glede na prejšnje stanje.  
Povedal je, da so sami ugotovili, da je bolje, da je vklopljena 
črpalka24 ur, kot da sejo ob 9:00 uri zvečer.izklopi in se ob 
4:00 zjutraj ponovno vklopi. Zjutraj je v ohlajenem stanova-
nje težko dvigniti temperaturo za stopinjo ali dve. V hiši živi 
6 odraslih oseb. Kvadratura hiše oziroma bivalna površina, 
ki se ogreva, je 220 kvadratov. Temperaturo ogrevane vode 
ima nastavljeno na 40 stopinj, sobna temperatura pa je na-
stavljena na 21 stopinj. V kletnem prostoru je postavljena 
kurilnica, kjer je še vedno cisterna za kurilno olje, gorilnik, ki 
pomaga toplotni črpalki ob mrzlih dneh, oziroma, ko je po-
trebno dvigniti temperaturo v bivalnih prostorih. S solarno 
energijo segrevajo sanitarno vodo, v poletnih mesecih je te 
energije dovolj, v zimskih mesecih pa se dopolnjuje s kuril-
nim oljem. Na strehi je 80 cevi s premerom 70 mm in 4 pa-
neli po 2,5 m2 absorberja. Sonce, ki se premika, kolektorje 
ogreva ves čas. Leta 1974 so delali adaptacijo zgradbe in la-
stnik je že takrat sanjaril o kolektorjih. Pred toplotno črpal-
ko so postavili kolektorje in dejansko že v predsezoni ogre-

Primera dobre prakse  Ogrevanja s toplotno črpalko zrak /voda 

prenova ogrevalnega 
sistema v dveH starejšiH 
ZgradBaH

Kompaktna 14 KW toplotna črpalka zrak/voda z zalogovnikom vode in  
raztezno posodo. Na sliki je g. Božo Dajčar, lastnik objekta v Mariboru na 
Prijateljevi ulici.
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V kletnem prostoru je ostal gorilnik za kurilno olje. Zraven je sistem solarne 
energije in zalogovnik sanitarne vode. G. Dajčar je predstavil kako deluje 
sistem.
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vajo  toliko tople vode, da jo uporabljajo tudi za sanitarno 
vodo ter za predgretje radiatorjev.  To je vsekakor dejstvo, 
da se v teh časih splača investirati v energijo.  Zgoraj opisa-
ni sistem je ekološko in ekonomsko opravičljiv. Investitor je 
razmišljal tudi o peletih, vendar je ugotovil, da ti za njihovo 
hišo niso primerni. Za hišo smo si še ogledali dve zunanji 
enoti toplotne črpalke in kolektorje na strehi. Cevi so pove-
zane s solarnim grelnikom. Kolektorji so na strehi že 4 leta, 
na streho so nameščeni z 12 % naklonom, tako, da je omo-
gočen tudi dostop. Tudi ob nizkih zimskih temperaturah je 
zaznal na kolektorjih 40 stopinj absorpcijske toplote. Prvi 
ogled po vgradnji toplotne črpalke že kaže vidne prihran-
ke. Bomo pa spremljali primer še do konca kurilne sezone in 
objavili končne rezultate.

Drugi primer našega ogleda je bil na Puncerjevi ulici v 
Mariboru. Prof.dr. Andrej Polajnar je povedal, da se je pred 
20 leti  toplotna črpalka uporabljala le za ogrevanje sanitar-
ne vode. Sedaj temu ni več tako. Povedal je, da so mu v apri-
lu 2012 svetovali, da je kompaktna toplotna črpalka zrak/ 
voda z močjo 10 KW, dovolj za njegov objekt. V trenutku se 
je odločil za investicijo. Julija pa so že začeli z delom, obno-
va objekta z letno- zimskim vrtom in vgradnjo toplotne čr-
palke. Septembra 2012 so se vsa dela zaključila. Sočasno se 
je za investicijo v toplotno črpalko z močjo 10 kw odločila 
nečakinja, katere zunanja enota je nameščena zraven toplo-
tne črpalke g. Polajnarja. 

V kletnem prostoru so bile prej cisterne za kurilno olje, 
sedaj so te odstranjene. Sistem je v kurilnici  postavljen več 
kot eno leto, vendar se od začetka podatki niso mogli spre-
mljati. Zadnjih 11 mesecev je spremljal strošek električne 
energije (skupaj z gospodinjstvom), ki je povprečno zna-
šal 101,85€. Strošek kurilnega olja na leto je bil okoli 2100€.  
Zanima pa nas prihranek glede na prejšnje stanje. Izračuni 
so pokazali, da se vsako leto prihrani 1300€ in to je tisto, 
kar je bila ključna motivacija za nakup toplotne črpalke. Ob 
obisku smo se dogovorili, da se ob zaključku sezone ponov-
no oglasimo, ko bodo podatki o prihranku še bolj natančni.

Lea Polajnar

Za objektom v Prijateljevi  ulici sta postavljeni dve zunanji enoti  
toplotne črpalke.
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Zgradba, katere lastnik je na streho pred 4 leti montiral sodobne cevne 
kolektorje.

Zunanja enota toplotne črpalke, ki je domiselno postavljena pod zimski vrt 
g. Andreja Polajnarja na katerega je še posebej ponosen.

V Kurilnici kjer stoji kompaktna toplotna črpalka zrak /voda z močjo 10 KW. 
Prof. dr. Polajnar je pojasnil, kako je spremljal delovanje sistema. 

December 2013
4



December 2013

20 let

Obveščamo vas, da na Obrtno- podjetniški zbornici Slovenije v janu-
arju 2014 organiziramo skupno strokovno srečanje gradbincev, klepar-
jev, krovcev in instalaterjev-energetikov, ki bo 24. in 25. januarja 2014, v 
Kongresnem centru Wellness Park Laško.

Za leto 2014 smo se na Obrtno- podjetniški zbornici Slovenije, na so-
rodnih sekcijah s področja gradbeništva, prvič odločili, da organiziramo 
skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev in instalater-
jev- energetikov. Strokovno srečanje bo prvi dan dopoldan in drugi dan ob 
zaključku potekalo skupno za vse tri sekcije.  Prvi dan srečanja bo tudi pro-
gram za spremljevalke in seveda družabni del z večerjo. Popoldanske vsebi-
ne prvega dne in dopoldanske vsebine drugega dne,  bodo potekale ločeno 
po posameznih sekcijah – v ločenih dvoranah.

Ob zaključku prvega dne, petek, 24. januarja 2014, načrtujemo name-
sto skupščin sekcij  skupno okroglo mizo na temo Kakšne so perspektive v 
gradbeništvu. Na to okroglo mizo bomo poleg vodstva OZS povabili nekaj 
sogovornikov iz pristojnih ministrstev.

Na posameznih sekcijah pa bomo bolj poglobljeno obravnavali strokov-
ne teme, ki se tičejo posamezne dejavnosti znotraj gradbeništva (gradbena 
dela, zaključna gradbena dela, krovska dela, kleparska dela, strojne instala-
cije, energetika).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Janko Rozman 
Sekretar sekcij:

 Sekcija gradbincev
 Sekcija kleparjev krovcev
 Sekcija instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana 
T: +386 (0)1 58 30 540 
F: +386 (0)1 58 30 599 
M: +386 (0)31 347 201 
E: janko.rozman@ozs.si | http://www.ozs.si 
      @OZSaktualno

strokovno sreČanje  
instalaterjev- energetikov 
Bo drUgo leto v laškem

Ekološke nevarnosti  
plastičnih odpadkov

 Plastika predstavlja resen ekološki 
problem, saj je nerazgradljiva. Najbolj 
problematične so kemikalije v plastiki, 
ki imajo številne nezaželene posledi-
ce. Poraba plastike je v porastu, letno 
se je porabi okrog 260 miljonov ton. 
Ragradnja plastike je zelo dolgotrajna, 
ocenjujejo, da je življenjska doba pla-
stike v morju okrog 450-1000 let. Gre 
za resen okoljevarstveni problem, ki 
med drugim vodi do genetskega mu-
tiranja živih bitij in fizičnega oviranja 
ter prehranjevanja živali s plastičnimi 
odpadki. National Oceanographic and 
Atmospheric Administration v ZDA po-
roča, da plastika v oceanih vsako leto 
pobije na milijone ptičev in rib, poleg 
tega pa tudi približno 100.000 kitov, 
tjulnov in drugih morskih sesalcev. 
Podatki so prav grozljivi, posledice pa 
enormne. Preko nekega ekosistema, 
npr. morskega, kjer živa bitja nehote 
zaužijejo plastiko, se te nevarne ke-
mikalije lahko vračajo v prehrambeno 
verigo človeka (npr. kemikalija PCB se 
zaradi svoje kemične sestave akumu-
lirajo na plastičnih delcih). V letu 2009 
ocenjujejo, da je na japonskih obalah 
končalo okrog 150.000 ton plastičnih 
odpadkov, v Indiji pa količino plastič-
nih naplavin ocenjujejo na približno 
300 ton dnevno. Onesnaženje oba-
le ima lahko zraven prehrambenih in 
genetskih tudi resne ekonomske po-
sledice (stroški čiščenja, vpliv na turi-
zem, poškodbe plovil ter ribiške opre-
me itd.).

Problem plastike tako v oceanih, 
kot tudi na kopnem, pa moramo seve-
da pričeti reševati z zakonodajo, ki bo 
omejevala uporabo plastike, z boljšimi 
sistemi za reciklažo in ponovno upora-
bo plastike, z razvojem trajnostne em-
balaže ter ukrepanjem na ravni posa-
meznika. Vsekakor moramo omejiti 
uporabo plastike.
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Topla in higiensko neoporečna voda je v vsakem go-
spodinjstvu nepogrešljiva. Uporabljamo jo v različne na-
mene, predvsem za vzdrževanje osebne higiene, pripravo 
hrane, za čiščenje ipd. Dovolj velika količina primerno se-
grete sanitarne vode je nujna dobrina sodobnega načina 
življenja. Njena higienska neoporečnost pa naj bi bila po-
polnoma samoumevna. Pa je res tako? Konvencionalni grel-
niki sanitarne vode zahtev po higiensko popolnoma neo-
porečni topli sanitarni vodi večinoma ne zmorejo izpolniti.  
Poglejmo si nekatere pomanjkljivosti konvencionalnih grel-
nikov sanitarne vode.

Klasični grelniki sanitarne vode so po večini kovinski, 
emajlirane izvedbe. Po nekaj 
letih uporabe se dogaja, da se 
pojavijo razpoke na emajlu, kar 
lahko privede do netesnosti iz-
menjevalcev ali posode in po-
sledično do kontaminacije sa-
nitarne vode s strani ogrevalne 
vode. 

Druga lastnost je počasen 
pretok vode skozi klasičen grel-
nik, kar ima za posledico usedli-
ne. Prav tako se ob segrevanju 
izloča vodni kamen. Vsi ti dejav-
niki tako zmanjšujejo učinkovi-
tost grelnika, hkrati pa nudijo 
ugodne pogoje za razvoj raznih 
bakterij.

Tretja slabost je Mg anoda, 
katero je potrebno preverjati 
vsaj na vsaki dve leti. V kolikor 
se preverjanje opusti, obstaja 
možnost, da je Mg anoda v ce-
loti uničena in ne izpolnjuje svo-
je vloge, torej, da ščiti grelnik sa-
nitarne vode pred korozijo.

Kaj je legionela?
Legionela je bakterija, splo-

šno razširjen vodni organizem, 
ki prebiva v temperaturnem 
območju med 25 °C in 45 °C. 
Bakterija Legionela je povzroči-
telj Legioneloze, katera povzro-
ča lažja ali težja obolenja dihal, 
vključno s pljučnico.

Za preprečevanje razmno-
ževanja Legionele je priporočeno:

 � zagotavljanje ustrezne temperature tople sanitarne 
vode nad 50 °C in hladne sanitarne vode pod 20 °C,

 � preprečevanje zastajanja vode (slepi vodi, malo upora-
vljeni vodi ali pipe),

 � občasno izpiranja ali sterilizacija z vročo vodo,

ogrevalne naprave  
rotex Zagotovljajo  
maksimalno HigieniČno 
pripravo tople sanitarne 
vode

December 2013
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 � reden nadzor kakovosti tople sanitarne vode,
 � preprečevanje korozije, odstranjevanje vodnega kamna 

in izogibanje materialom, ki so ugodni za rast legionele (že-
lezo, guma, les in nekateri plastični materiali).

Različne temperature imajo različne vplive na razvoj in 
obstoj legionele v vodi:

 � 70-80 °C: območje dezinfekcije,
 � 66 °C: uničenje v roku 2 minut,
 � 60 °C: uničenje v roku 32 minut,
 � 55 °C: uničenje v roku 5-6 ur,
 � nad 50 °C: preživetje brez razmnoževanja,
 � 35-46 °C: optimalno temperaturno območje za rast in 

razmnoževanje.
Tehnologija priprave sveže tople sanitarne vode, kot jo 

uporablja podjetje ROTEX v svojih grelnikih sanitarne vode, 
združuje prednosti konvencionalnih grelnikov tople sanitar-
ne vode s prednostmi pretočnih grelnikov.

Tako je popolnoma ločena tehnološka voda namenjena 
hranjenju toplote od sanitarne vode. V hranilniku je poto-
pljen pretočni grelec tople sanitarne vode iz visoko kakovo-
stnega nerjavnega materiala. Hranilnik toplote je izveden v 
breztlačni izvedbi, kar pomeni, da ne potrebujemo velike 
raztezne posode, saj ima tlačen del le nekaj 10 litrov volu-
mna, kar posledično pomeni manjši strošek za raztezno po-
sodo. Hranilnik toplote je možno ogrevati z različnimi viri 
ogrevanja, kot so na primer solarni sistemi, toplotne črpalke, 
ogrevalni sistemi na biomaso ali fosilna goriva. 

Prednosti pretočnega 
grelnika sanitarne 
vode:

 � sveža priprava tople sani-
tarne vode,

 � onemogočen razvoj 
legionele,

 � zaradi hitrosti pretoka 
vode skozi narebren pretočni 
grelnik sanitarne vode ni de-
pozitov ali usedlin,

 � izločanje vodnega ka-
mna je minimalno in zaradi hi-
trosti pretoka vode se ta ne od-
laga v pretočnem grelniku.

ROTEX-ova tehnologija hi-
gienične priprave tople sani-
tarne vode je na voljo v slede-
čih izdelkih:

 � nizkotemperaturne toplotne črpalke HPSU compact,
 � plinski kondenzacijski kotli nove generacije GCU 

compact,
 � solarni grelniki SANICUBE SOLARIS,
 � kombinirani grelniki HYBRIDCUBE,
 � in osnovna izvedba SANICUBE.

Prodaja in zastopa: 
Seltron d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor
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Za izdelavo cevovodnih instala-
cij se v današnjem času uporabljajo 
predvsem večplastne cevi, ki so svoj 
prodor na slovenskem trgu pričele l. 
1990. Tega leta je TITAN d.d. kot prvi 
predstavil novost na trgu instalacij-
skega materiala – večplastno cev in 
jo poimenoval ALUMPLAST. Na sa-
mem začetku je bilo težko prepričati 
izvajalce, projektante, trgovce in dru-
ge, da so večplastne cevi alternativa 
jeklenim, bakrenim in plastičnim ce-
vem ter da se bo čez dobro desetle-
tje razmerje uporabe teh materialom 
močno prevesilo na stran večplastnih 
cevi. Z leti se je delež teh cevi dejan-
sko povečeval. Danes lahko z goto-
vostjo trdimo, da je ime ALUMPLAST 
»delovno« ime za kakršnekoli večpla-
stne cevi.

 TITAN d.d. tudi po več kot 20-ih 
letih ostaja vodilni ponudnik večpla-

stnih cevi in pribora na slovenskem 
trgu. Glavni razlog je ta, da zastopa in 
prodaja najbolj poznane ter priznane 
večplastne cevi v svetu, ki jih proizva-
ja nemška firma UPONOR. Do sedaj je 
bilo v Uponorju izdelanih preko 800 
milijonom metrov cevi, od tega jih je 
samo v Sloveniji vgrajenih preko 8 mi-
lijonov metrov.

Kaj nudijo večplastne cevi? 
Večplastne cevi so cevi, ki združu-

jejo prednosti plastičnih in kovinskih 
cevi. 

Večplastna cev UPONOR MLCP 
je sestavljena iz prekrivno varjene 
aluminijaste cevi z notranjo in zuna-
njo plastjo polietilena. Ta edinstve-
na tehnologija prekrivnega varjenja, 
omogoča konstantno in enakomer-
no kvaliteto cevi, saj varjenje poteka 
pri precej nižjih temperaturah, kot so 

npr. prisotne pri sočelnem varjenju. 
Poleg tega prekrivno varjenje alumi-
nija omogoča uporabo tanjšega slo-
ja aluminija. Vse plasti so trajno pove-
zane med seboj s pomočjo vmesne 
vezne plasti. Material PE je nezamre-
žen polietilen, obstojen na povišane 
temperature, skladno s standardom 
DIN 16833. Zaradi posebne oblike ok-
tanskih stranskih verig v molekular-
ni strukturi materiala je dosežen po-
doben učinek, kot če bi bil material 
zamrežen.

Večplastne cevi UPONOR MLCP, 
manjših dimenzij, so konstruirane 
tako, da plast aluminija nevtralizira 
povratne sile plastičnega materiala, 
omogoča lažjo montažo cevi z mini-
malnim naporom.

Večje cevi in cevi v palicah ima-
jo debelejši sloj aluminija, kar jih na-
redi trde ter primerne za uporabo za 

veČplastne cevi Uponor 
mlcp

Slika 1: Struktura cevi UPONOR MLCP 

Struktura Uponor MLC cevi
izdelane iz higiensko
neoporečnega polietilena
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dvižne vode. Aluminijasta cev je po-
membna za toplotni raztezek. Zaradi 
trajnega stika plastike in aluminija je 
toplotni raztezek določen z raztezno-
stnim koeficientom aluminija ter pri-
bližno odgovarja kovinski cevi, kar 
predstavlja le 1/7 raztezka čisto pla-
stične cevi. To ponuja prednosti pri 
montaži cevi, ker je uporaba kompen-
zacijskih točk na splošno nepotrebna.

Večplastne cevi UPONOR odlikuje 
tudi izredna gladkost notranjega pla-
stičnega sloja, kar onemogoči nalaga-
nje oblog. Zaradi zunanjega in notra-
njega plastičnega sloja ne more priti 
do korozije.

Prenos hrupa pretoka ali hrupa, 
npr. oddajanega od obtočnih črpalk, 
je znižan na minimum zaradi specifič-
nih lastnosti osnovnega materiala.

Prednosti večplastnih cevi
 � Najpomembnejše prednosti, ki 

jih ponujajo večplastne cevi UPONOR 
UNIPIPE so:

 � absolutna difuzijska tesnost 
cevi, ki odgovarja zahtevam standar-
da DIN 4726

 � živilsko- higienska neoporečnost
 � minimalna hrapavost k = 0,0004 

mm zagotavlja manjše trenje v cevi in 
nižje padce tlaka

 � oblikovna stabilnost, s kompen-
zacijo in zmanjšanjem povratne sile 
pri krivljenju

 � visoka fleksibilnost, kar omogo-
ča manjšim dimenzijam (do 32x3 mm) 
enostavno krivljenje z roko

 � toplotna razteznost, podobna 
kot tisti pri kovinah, kar omogoča ve-
čji razmak med držali cevi

 � čista in enostavna montaža, 
brez varjenja, spajkanja, vrezovanja 
navoja ali kovičenja

 � korozijska odpornost, zahvalju-
joč notranjemu in zunanjemu plastič-
nemu sloju

 � odlična časovno statična trdnost 
ponuja varnost v dnevni uporabi

 � maksimalna temperatura do 
95°C

 � maksimalen trajen obratovalni 
tlak do 10 barov (pri Tmax = 70°C)

 � majhna teža
 � koluti in palice v številnih dimen-

zijah: od 14 do 110 mm

Način proizvodnje
Večplastne cevi UPONOR MLCP 

se izdelujejo v Nemčiji v mestu Zella-
Mehlis. V tem kraju stoji najsodobnejši 
proizvodni obrat za izdelavo večpla-
stnih cevi. Trenutno imajo postavlje-
nih 14 linij za izdelavo cevi v kolutih 
s tedensko kapaciteto 1,8 mio metrov 
cevi. 

Sam proces proizvodnje je raču-
nalniško krmiljen, glavni poudarek pa 
je namenjen zagotavljanju kakovosti. 
Za zagotavljanje vrhunske kakovosti 
cevi je proizvodni proces podvržen 
kontroli kvalitete pred in med samo 
izdelavo in sicer:

 � Stalno (online) spremljanje z 
uporabo posebnih kamer, plinskih de-
tektorjev, posebnih kroglic za kontro-
lo dimenzij, spiralnih testov, meritve-
nih testov in porušitvenih testov.

 � V lastnem laboratoriju: pregled 
vhodnega materiala, testi vzorcev 
cevi (luščilni test, preizkušanje debe-
line, …), tlačni in temperaturni testi in 

dolgotrajni visoko-temperaturni testi.
 � S testiranjem v nevtralnih nem-

ških in mednarodnih preizkusnih 
inštitutih.

Na podlagi rezultatov stalnih te-
stiranj imajo večplastne cevi UPONOR 
MLCP, ob pravilni uporabi, pričakova-
no minimalno življenjsko dobo 50 let.

Univerzalna uporaba
Večplastne cevi UPONOR MLCP 

odlikuje tudi vsestranska uporabnost, 
saj je možno iste cevi uporabljati tako 
za razvod radiatorskega ogrevanja, 
priklop konvektorjev, izdelavo talne-
ga/ploskovnega ogrevanja kot tudi za 
izdelavo vodovodnih instalacij. 

DVGW certifikat dovoljuje upora-
bo UPONOR sistema večplastnih cevi 
za dobavo pitne vode skladno s stan-
dardom DIN 1988 TRWI. Certifikat 
vključuje pozitivno ugotovitev za ma-
terial, da je le ta skladen s higienski-
mi zahtevami opisanimi v priporočilu 
KTW (uporaba plastike pri pitni vodi). 
Poleg tega imajo UPONOR MLCP cevi, 
v skladu z Zakonom o gradbenih proi-
zvodih, pridobljeno izjavo o ustrezno-
sti, ki jo je izdal Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor.

Poleg univerzalne uporabe pa 
UPONOR večplastni sistem zagotavlja 
hitro, enostavno in zanesljivo monta-
žo. To pa je v današnjem času velikega 
pomena, saj pripomore k hitreje opra-
vljenem delu in s tem hitreje zaklju-
čenem delu. Naj na koncu še omeni-
mo, da UPONOR daje, ob upoštevanju 
montažnih navodil, 10-letno garanci-
jo za celoten sistem cevi in fitingov.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Slika 2: Toplotni raztezek različnih materialov 
cevi pri dolžini 50 m in Dt 50K

Slika 3: Porušitveni testi v laboratoriju Slika 4: Kontrola premerov in površine
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Talno ogrevanje je danes najbolj 
razširjen sistem ploskovnega ogre-
vanja. Prednosti pred drugimi sistemi 
centralnega ogrevanja so znane: niz-
ka temperatura ogrevalnega medija, 
možnost izkoriščanja alternativnih vi-
rov energije, prihranek energije, viso-
ka stopnja ugodja v prostoru itd.

Pomemben element toplovodne-
ga sistema talnega ogrevanja je sis-
temska plošča. Ta mora nuditi po-
trebno izolacijo, hkrati pa omogočati 
kar najbolj enostavno in hitro vgra-
dnjo cevi. Tem zahtevam v prime-
ru mokrega načina vgradnje, najbolj 
ustrezajo tovarniško izdelane plo-
šče iz stiropora s čepi, katerih oblika 
omogoča, da dovolj trdno držijo cev. 
Seveda morajo imeti take plošče vgra-

jeno zaščito proti vlagi v obliki folije, 
kar še dodatno utrdi čepe in še iz-
boljša njihovo funkcijo. Pomembno 
je tudi, da je plošča oblikovana tako, 
da zagotovi čim večjo površino obli-
tja cevi z estrihom, kar omogoči bolj-
ši prenos toplote. Sistemske plošče iz 
skupine stirotermal imajo vse zgoraj 
navedene lastnosti. 

Visoke tlačne  
obremenitve

Za prostore, kjer pričakujemo ve-
čje tlačne obremenitve, vgrajujemo 
plošče stirotermal Hard. Plošča je 
izdelana iz tršega stiropora in je va-
kuumsko prevlečena z modro polieti-
lensko folijo, ima pa tudi čepe, ki omo-
gočajo vgradnjo cevi, premera od 16 
do 20 cm, v razmaku najmanj 7,5 cm. 
Dopustna enakomerna obtežba plo-
šče je do 2000 kg/m2.

V primeru, da morajo plošče zdr-
žati še višje tlačne obremenitve, vgra-
dimo ploščo stirotermal duo, ki do-
pušča enakomerno obtežbo, celo do 
4000 kg/m2. Plošče sledijo novejšim 
trendom stroke; so zelo kompaktne 

in se trdno ter vodotesno spajajo med 
seboj (primerne tudi za samorazlivni 
estrih). Oblika čepov omogoča zelo tr-
dno pritrditev cevi, predvsem preme-
ra 16 in 17 mm. Plošče so na voljo v 
dveh izvedenkah, z debelino izolacije 
11 ali 32 mm. Zgornji sloj predstavlja 
čepasta plošča, ki je po postopku va-
kumiranja izdelana iz trde črne polisti-
renske folije, spodnji sloj pa je iz trde-
ga stiropora.

Zvočna izolacija
Plošča stirotermal silent po-

leg ustrezne toplotne izolacije, nudi 
tudi izolacijo proti udarnemu zvo-
ku, katerega nivo zmanjšuje za 26 dB. 
Izdelana  jiz elastificiranega stiropo-
ra in vakuumsko prevlečena z modro 
polietilensko folijo. Ima čepe, ki omo-
gočajo vgradnjo cevi, premera od 16 
do 20 cm, v razmaku najmanj 7,5 cm. 
Vgrajujemo jo v bivalne in pisarniške 
prostore.

Znižanje nivoja udarnega zvoka za 
26 dB dosežemo tudi z vgradnjo plo-
šče stirotermal trio. Plošča je tehno-
loško najbolj dovršena, saj je izdelana 
iz treh slojev. Zgornji sloj predstavlja 

talno ogrevanje
Sistemske plošče za različne zahteve in načine izvedbe
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čepasta plošča, ki je po postopku va-
kumiranja izdelana iz trde črne poli-
stirenske folije. Pod polistirensko foli-
jo je sloj trdega stiropora, spodnji sloj 
pa je elastificiran. Plošče so zelo kom-
paktne, se trdno in vodotesno spa-
jajo med seboj ter so primerne tudi 
pri uporabi samorazlivnega estriha. 
Omogočajo polaganje cevi, preme-
rov 14 do 17 mm. 

Adapatacije
V prostorih, kjer je višina tlaka ome-

jena, vgrajujemo plošče stirotermal 
adapt, katerih debelina izolacije je 
manjša. Raster zvezdastih čepov na 
zgornji strani omogoča enostavno in 
hitro vgradnjo grelnih cevi, premera 
od 14 do 16 mm, v razmaku 50 mm. 
Odlikuje jo posebna oblika robov, ki 
služijo medsebojnemu spajanju plošč 
v vzdolžni in prečni smeri. Še manj-
šo skupno debelino imajo plošče 
stirotermal duo 11.

Brez toplotne izolacije
stirotermal solo+ je čepasta plo-

šča, izdelana po postopku vakumira-
nja iz trde polistirenske folije in nima 

toplotne izolacije. Vgradimo jo v pro-
storih, kjer je toplotna izolacija že po-
ložena oz. tam, kjer je skupna debeli-
na slojev omejena, saj je skupna višina 
te sistemske plošče z vgrajeno cevjo 
le 2 cm.

Samorazlivni estrihi
Sistemske plošče iz skupine 

stirotacker so gladke plošče brez če-
pov. Na izolacijo iz stiropora (tršega 
ali elastificiranega) je prilepljena alu-
minizirana in s stekleno tkanino ar-
mirana HDPE folija, na katero je nati-
snjena mreža rastra 5 cm. Pritrjevanje 
cevi se vrši s cevnimi sponkami. Ker se 
spajanje plošč izvede z vodotesnim 
lepljenim preklopom folije, so plošče 
Stirotacker (izdelane kot posamezne 
plošče ali v zvitkih dolžine 10 ali 12 m) 
primerne pri uporabi samorazlivnega 
estriha.

Tradicionalna vgradnja
Med gladke sistemske plošče 

(brez čepov) prištevamo tudi ploščo 
izdelano v kalupu stirotermal net. 
Pritrjevanje cevi se na te plošče lahko 
izvede na tradicionalen način (na ar-

mirno mrežo), s pomočjo cevnih sponk 
ali pa cevnega registra. Prednost te 
plošče v primerjavi z običajno izolaci-
jo je, da ima že vgrajeno zaščito proti 
vlagi (PS folijo) in sistem trdnega med-
sebojnega spajanja plošč.

Suha montaža
Pri adaptacijah stanovanjskih pro-

storov je vse bolj v uporabi suhi na-
čin vgradnje talnega ogrevanja. Tu 
je višina tlaka praviloma omejena. 
Višina, potrebna za suho vgradnjo je 
manjša, teža sistema pa bistveno niž-
ja. stirotermal dry je sistemska plo-
šča iz stiropora, debeline 3 cm, v kateri 
so utori. Vanje se vloži posebej profi-
lirane lamele, ki jih imenujemo tudi 
sevalna pločevina. Ta omogoča ena-
komerno porazdelitev toplote in je 
hkrati nosilec cevi. Naslednji sloj suhe 
vgradnje je PE folija, ki služi kot ločil-
ni sloj, na vrh pa se položi plošče tako 
imenovanega suhega estriha in talno 
oblogo.

Aleksander Metlika
Fragmat Tim d.d.  
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To se lahko opravi npr. po za-
menjavi starih oken s tesnečimi 
okni, da se s tem prepreči zasta-
janje vlage in nastanek plesni.

Ker niso potrebni zračni ka-
nali, ni potrebno spuščati stro-
pov ali odpirati tal. Edini po-
seg v gradbeno substanco, ki je 
potreben, je izdelava preboja s 
premerom 320 mm v zunanjo 
steno. Za novogradnje je doba-
vljiv vstavek, ki se lahko vgradi 
že v fazi gradnje. Pri izgotovitvi 
se potem Vitovent 200-D le še 
vstavi. Vitovent 200-D potrebu-
je le 230 V priključek na električ-
no omrežje, parametriranje pri-
prave ni potrebno.

Učinkovito prezračevanje 
stanovanja skrbi za svež zrak in 
zdravo prostor-sko klimo ter ob 
tem tudi varuje gradbeno sub-
stanco. Rekuperacija toplote, 
ki jo zagotavlja prezrače-valna 
priprava, pa prihrani energijo, 
ki jo pri zračenju skozi okna iz-
gu-bimo z iztrošenim zrakom. 
Nov prezračevalni sistem pod-
jetja Viessmann, Vitovent 200-
D, je zasnovan za prezračeva-
nje posa-meznih prostorov. 
Ker, v nasprotju s centralnim 
prezračevalnim siste-mom, ne 
potrebuje sistema kanalov, je 
primeren za prenovo obsto-
ječih bivalnih enot in še pose-
bej za posamezna stanovanja v 
večstano-vanjskih zgradbah. Z 
uporabo več priprav v različnih 
prostorih je možno z Vitovent 
200-D realizirati celovite pre-
zračevalne koncepte.

Iz izrabljenega zraka  
je možno pridobiti do 
90 % toplote 

Vitovent 200-D z volum-
skim pretokom do 55 m3/h lah-

vitovent 200-d Z rekUperacijo toplote

Prezračevanje posameznih prostorov za prenovo stanovanja in 
novogradnjo

ko zanesljivo in primerno pre-
zračuje tudi večje prostore –do 
25 m2 tlorisne površine.

V prostorih z večjo površino 
se lahko vgradi več posameznih 
priprav. 

Z Vitovent 200-D je možno 
iz izrabljenega zraka povrniti 
do 90 % toplote in jo ponovno 
dovesti v prostore. Poleti, ko je 
ponoči zrak hladnejši, se lahko 
rekuperacija toplote obide in 
v prostor dovaja hladen zrak. 
Zrak, ki se dovaja v prostor, je 
filtriran (filter za cvetni prah, ra-
zred F), kar je izrednega pome-
na za alergike. S tem je Vitovent 
200-D mnogo učinkovitejši, kot 
je večina na tržišču dostopnih 
primerljivih prezračevanj posa-
meznih prostorov.

Popolnoma tiho  
obratovanje

Z nivojem hrupnosti v na-
zivnem obrato-vanju, ki je nižji 
od 36 dB(A), obratuje Vitovent 
200-D izredno tiho. Preko sen-
zorja kakovosti zraka Vitovent 
200-D ponoči samodejno 

zmanjša volumski pretok zraka, 
kar še dodatno zniža hrupnost.

Preprosto upravljanje
Upravljanje prezračevalne 

priprave Vitovent 200-D je zelo 
preprosto. V zaslonki notranje 
stene je vgrajena regulacija za 
izbiro načina obratovanja in 
prikazom potrebne zamenja-
ve filtrov. Ročni vklop stopenj 
prezračevanja je možen tudi 
z brezžičnim upravljalnim sti-
kalom, ki je dobavljivo kot pri-
bor. Možno je avtomatsko re-
guliranje preko senzorjev CO

2
, 

vlažnosti in mešanih plinov, ki 
ob dosegu nastavljenih mejnih 
vrednosti izberejo pravilno koli-
čino zraka za prezračevanje.

Prezračevalno pripra-
vo Vitovent 200-D je možno 
montirati tudi naknadno in 
tako brez problemov posodo-
biti obstoječo bivalno enoto. 

Vitovent 200-D z okroglo tulko in  
zaslonko notranje stene

Stenska tulka za novogradnjo

Brezžično  
upravljalno  
stikalo

Vitovent 200-D
1  Zunanji  zrak
2  Dovajan zrak
3  Odvajan zrak
4  Odvodni zrak

1

2

3

4
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Vabimo vas na strokovne seminarje, ki jih organizira-
mo v letu 2014. Predstavili vam bomo novosti prodajnega 
programa, odgovorili na vprašanja s katerimi se srečujete pri 
svojem delu in olajšali vsakodnevne odločitve.

Tudi letos bomo pripravili dva tipa seminarjev. Regijski 
se bodo odvijali na vnaprej določenih lokacijah po Sloveniji. 
Tematski, ki bodo bolj specializirani, pa na lokaciji podje-
tja Danfoss Trata d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana 
– Šentvid.

REGIJSKI SEMINARJI:
naziv seminarja datum lokacija

1.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
6.2.2014

Portorož

2.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
12.2.2014 Šempeter pri Gorici

3.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
6.3.2014 Otočec

4.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
12.3.2014 Zreče

5.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
13.3.2014 Zreče

6.
Sistemske rešitve v sodobnih 

ogrevalnih sistemih 
27.3.2013 Ljubljana

SPECIALIZIRANI SEMINARJI:
naziv seminarja datum lokacija

1. Blagoznanstvo za trgovce 23.1.2014
Podjetje Danfoss,

Ljubljana

2.
Uporaba in nastavitev 

Regulatorjev ECL 110, 210, 310
3.4.2014

Podjetje Danfoss,

Ljubljana

3.
Hidravlično uravnoteženje in 

meritve pretokov
10.4.2014

Podjetje Danfoss,

Ljubljana

4.
Regulacijske komponente  za 

daljinsko ogrevanje
17.4.2014

Podjetje Danfoss,

Ljubljana

5.
Nov programski paket Danfoss 

C.H.- uporaba, nastavitve
9.5.2014

Podjetje Danfoss,

Kamnik

Vabimo Vas, da se nam pridružite. V kolikor našega vabila 
ne boste prejeli, pa bi se radi udeležili seminarja, smo vam za 
vse potrebne informacije na razpolago po tel.: 01 582 04 34.

Priporočamo prijave preko spletnega obrazca, ki bo v 
začetku januarja 2014 na voljo na naši spletni strani www.
ogrevanje.danfoss.com

danfoss seminarji v letU 
2014

Prijavnica 
(Fax: 01 519 23 61):
Na Danfoss seminar, ki bo dne,                                               v                                                         , 
prijavljamo naslednje udeležence:

Podjetje:
Ime in priimek: 
Tel. št.: 

Prijavite se čimprej, ker je število  
mest omejeno.
Veselimo se srečanja z vami!
Danfoss d.o.o., program ogrevanja
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Blagovna znamka UNITAS pred-
stavlja prodajni program podjetja 
Herz d.d. kot sestavnega dela med-
narodne skupine Herz Armaturen 
GmbH. Proizvodi UNITAS so prisotni v 
75-ih državah sveta, glavni trgi poleg 
Slovenije ostajajo Avstrija, Nemčija in 
države Balkana. Z enakimi izdelki pod 
blagovno znamko HERZ pa so prisotni 
tudi v zahodni Evropi. 

Z novimi investicijami, tehnolo-
gijo in znanjem UNITAS raste že od 
leta 1933. V luči zadovoljevanja po-
treb uporabnika, novih trendov na 
trgu in vse bolj zahtevnega okusa po-
trošnikov, se raven kakovosti sanitar-
nih armatur UNITAS ves čas dograju-
je. Danes prodajni program UNITAS 
obsega sedem družin sanitarnih ar-
matur, od kopalniških za umivalnike, 
bideje, kadi in prhe, do podometnih, 
elektronskih in kuhinjskih.  

UNITAS PIPA – ZDRAVA 
PIPA za čisto vodo

V sodobno opremljenem proizvo-
dno razvojnem centru v Šmartnem pri 
Litiji se na modernih obdelovalnih na-
pravah proizvajajo sanitarne armatu-
re, katerih kakovost je potrjena z vsemi 
zahtevanimi evropskimi certifikati. 
Sanitarne armature UNITAS so nareje-
ne po evropskih standardih iz visoko 
kakovostnih materialov, ki ne spremi-
njajo kakovosti vode. To potrjuje tudi 
analiza Zavoda za zdravstveno var-
stvo Maribor (Inštituta za varstvo 
zdravja) narejena v letu 2013. 

V UNITASU so o kakovosti svojih 
izdelkov tako prepričani, da edini nu-
dijo dolgoročno 6 letno garancijo na 
vse enoročajne armature, kar je pod-
prto s hitrim in odzivnim servisom (10 

servisnih služb po celi Sloveniji) ter 
optimalnim razmerjem med kakovo-
stjo in ceno.

UNITAS je pod imenovanjem 
ZDRAVA PIPA združil prej omenjeno 
analizo o kakovosti materialov, cer-
tifikate, odziven servis in  garancijo 
kot odgovor na pojav nizkocenovnih 
ponudnikov. 

Blagovna znamka UNITAS ostaja 
dejavna in prepoznavna ves čas. 

UNITAS danes ustvarja sanitarno 
opremo z namenom, da vsaka arma-
tura pritegne pogled obiskovalca ozi-
roma uporabnika in ga zapelje s svojo 
simpatičnostjo. Vsak izmed nas na-
mreč “pipo” uporablja vsak dan, več-
krat na dan. 

Princip politike o kakovosti pov-
zema vodja prodaje v Herz d.d., 
Borut Švajger: “Smo zadnji sloven-
ski proizvajalec sanitarnih armatur, ki 
po 80 letih ustvarjanja in delovanja 
na različnih trgih, kljub cenovnim pri-
tiskom ter trendu nižanja cen, ostaja-
mo zvesti zavezi o kakovosti naših 
izdelkov.” 

Harmonija. kakovost. ZaUpanje.
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UNITAS edini ponuja dolgor garancijo, 
hi er in odziven servis r
kakov

od 1933

od 1933

as si

VRHUNSKA
KAKOVOST
MATERIALA

ODZIVEN 
SERVIS

SLOVENSKO
PODJETJE
Z 80 LETNO 
TRADICIJO

EDINSTVENA
GARANCIJA
 6 LET

T: E: inf

UNITAS – Z V
Sani arne re UNITAS so  v 75-ih avah sve a, glavne ge pa poleg Slovenije 
preds vljajo  A   in vse ave  Jugosla  Z no  inv
ehnologijo in  UNITAS ras e  od le a  V  zadovoljevanja reb uporabnika, 

novih rendov na  in vse bolj zah evnega okusa r kov se raven kakov  sani arnih 
TAS v r v voji br

K AUP
V sodobno opr  proizvodno razv   v  pri  se na 
obdelovalnih napravah proizvajajo sani arne re, ka erih kakov  je  z   

Sani arne re Uni as so narejene po evropskih s andardih iz visoko kakov
erialov, ki ne spr  kakov  v  To   raziskava Zavoda za zdra veno 

v v a za v vo zdravja) nar

ODLIKE UNITASOVIH ARMATUR
ro UNITAS odlikujejo  linije, ren pridih oblike k  celo e, pr

pa ranska  re se skladajo z  okolico in zadovoljijo vse 
V pros or  eleganco in sodo  Oblika, funk  in  
UNITAS rezajo ako  k  ja  pros or  V  personiliziranih 
s anovanjih se zlijejo v eno s skrbno izbr   s ar  pros or  pa povrnejo 
sv

ovenski proizvajalec sani r
varjanja in delovanja na r o k

r v avezi o kakov ko

Borut Švajger – vodja prodaje

UNITAS PIPA
ZDRAVAPIPA
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Voda – vir življenja in 
našega navdiha

Narava že tisočletja ljudem služi 
kot vir notranjega miru in harmonije, 
je bogata zibelka modrosti, vir znanja 
ter ustvarjalnosti. Pri oblikovanju akti-
virnih tipk smo črpali navdih iz čarob-

nosti poldragih in dragih kamnov ter 
mineralov. Nastala je linija izdelkov s 
kombinacijami oblik, barv in materia-
lov, ki bodo v vaš prostor prinesli har-
monijo narave: Ruby Eco in Zircon Eco. 

Aktivirni tipki Ruby Eco in Zircon 
Eco za podometne splakovalnike sta 
na voljo v več barvnih kombinacijah. 
Polnila so izdelana iz različnih mate-
rialov: steklo v beli barvi, steklo v per-
gamon barvi, steklo v zeleni barvi, les 
wenge, les zebrano, pleksi v beli barvi 
in pleksi v črni barvi.

Odlično se ujemajo z modernimi 
kopalniškimi prostori in dajejo pri-
dih svežine, mladosti ter značaja sta-
rejšim oz. tradicionalnim kopalnicam. 
Vse aktivirne tipke nudijo dve možno-
sti splakovanja, s čimer prispevamo k 
varovanju okolja.

liv – Harmonija Barv, 
oBlik in UdoBnosti

Harmonija. popolno  
ujemanje. ni to nekaj, k če-
mur nenehno vsi stremimo? 
in to na vseh nivojih: 
v razmerjih, pri sebi, 
v svojem okolju – pa 
tudi v kopalnici …

ident 229454ident 229455 ident 229456 ident 223108ident 70107ident 392902 ident 73730 ident 232865 
okvir brez polnila

ident 223125 ident 229457 ident 229458 ident 229459ident 68100 ident 74249 ident 73601 ident 392901 
okvir brez polnila

Ruby Eco

Zircon Eco

Ruby Eco

Zircon Eco
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dovoljstvo. To je naš prispevek k razu-
mevanju brezmejne človeške želje po 
samoizražanju.

Izdelki sanitarne tehnike LIV so vi-
soko funkcionalni izdelki, izdelani z 
mislijo na vzdržljivost in naravno oko-
lje. Odlikujejo jih izpopolnjena zasno-
va, elegantna oblika, kakovostni ma-
teriali in preprosta namestitev.

Izrazite svojo ustvarjalnost 
Poleg mnogo barvnih kombina-

cij in materialov nudita aktivirni tip-
ki Ruby Eco ter Zircon Eco prosto pot 
vaši ustvarjalnosti. Različna edinstve-
na polnila, digitalno tiskanje na steklo, 
freske ipd. vam omogočajo, da v svoji 
kopalnici pustite svoj osebni pečat, s 
čimer poskrbite za svoje udobje in za-

Več informacij o izdelkih sanitar-
ne tehnike LIV poiščite na spletni 
strani www.liv.si in na prodajnih 
mestih. Najnovejši katalogi in 
brošure vas bodo popeljali v svet 
brezmejnih možnosti ter idej za 
opremo vaše kopalnice. 
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Kolektor Liv d.o.o.       T (5) 728 37 00       www.liv.si

V prihajajočem letu vam želimo 

harmonijo na vseh življenjskih področjih.

Srečno 2014
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– Lumar IG, vodilni tehnološki slo-
venski proizvajalec nizkoenergijskih 
in pasivnih montažnih objektov, je 
skupaj z dijaki Srednje šole za grad-
beništvo in varovanje okolja Celje do-
končal prvi nizkoenergijski vzorčni 
učni objekt NEVA. »Veseli nas, da je 
objekt NEVA dobil končno podobo in 
bo lahko služil vsem zastavljenim izo-
braževalnim ter promocijskim potre-
bam šole. Pomembno je, da so lahko 
dijaki različnih smeri s svojimi profe-
sorji objekt uredili in dokončali sami, 
ter na ta način spoznavali nove tehno-
logije, materiale, naše delo in aktivno-
sti ob gradnji montažnih objektov. V 
času krize je prenos znanja iz gospo-
darstva v šolstvo še pomembnejši, 
saj potrebujemo mlade, zagnane in 
usposobljene kadre, ki bodo skupaj z 
nami sooblikovali našo skupno priho-
dnost. Marsikdaj namreč vidimo, da 
kader, ki pride iz fakultet ali srednjih 
šol ni dovolj dobro izobražen in rav-
no tukaj vidimo v podjetju Lumar naše 
poslanstvo, dvigniti nivo znanja v izo-
braževanju,« je dejal Marko Lukić, di-
rektor Lumar IG. 

Izvedba projekta gradnje vzorč-
nega objekta je bila večletna želja 
Srednje šole za gradbeništvo in va-
rovanje okolja Celje, ki je postala re-
alnost leta 2012. »Za izvedbo ideje 
in projekta smo potrebovali partner-
ja, podjetje z dolgoročno vizijo, ki se 
zaveda, da je vsaka gradnja zelo od-
visna od dobro izobraženih kadrov. 
Zelo smo veseli, da je k sodelovanju 
pristopilo podjetje Lumar z načrti nji-
hovega sistema gradnje  in donacijo 
nosilne konstrukcije,« je povedala rav-
nateljica šole Irena Posavec. Skozi po-
tek gradnje so v šoli dosegli cilje, ki so 

jih zastavili pred začetkom projekta: 
postaviti učni objekt novih materialov 
in tehnologij, z dijaki spoznavati in iz-
vajati dela na pravem objektu, izvesti 
inovativno sodelovanje med izobra-
ževalno ustanovo in gospodarstvom 
ter postaviti promocijskih objekt šole. 
»Tem ciljem bomo sledili tudi v priho-
dnje. Dijaki bodo v okviru pouka na-
črtovali in izvajali spremembe notra-
njega bivalnega prostora ter celotne 
obdelave. Objekt je montažne gra-
dnje, zato ga bomo lahko v prihodnjih 
letih spreminjali in dopolnjevali,« je še 
dodala Posavčeva.

Dijake in profesorje čaka še zuna-
nja ureditev, ki bo učni poligon za vse 
programe šole, tudi za program oko-
ljevarstveni tehnik. V mislih imajo tudi 
»aktiven pouk v počitniški hiški«, ki ga 
bodo izvajali učitelji drugih predme-
tov, npr. slovenščine, angleščine in 
matematike.

niZkoenergijska vZorČna  
arHitektUra (neva)  
predana v UporaBo

Več informacij: 
Boštjan Kralj, marketing in odnosi z 
javnostmi Lumar IG d.o.o.
Tel: 02 421 67 50
Elektronska pošta:  
bostjan.kralj@lumar.si
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Na povabilo podjetja Termo-
tehnika iz Braslovč smo se dne 6. 11. 
2013 udeležili okrogle mize z naslo-
vom: »Uporaba toplotnih črpalk za 
ogrevanje javnih zgradb«, katero je 
organiziralo omenjeno podjetje v 
okviru predaje toplotne črpalke za 
ogrevanje OŠ Braslovče.

Do sedaj so v šoli uporabljali sis-
tem ogrevanja na kurilno olje – v eni 
kurilni sezoni so tako porabili 50.000 
litrov kurilnega olja. Z novim sistem 
ogrevanja in segrevanja sanitarne 
vode s toplotno črpalko zemlja/voda 
ter zemeljskimi sondami se bodo 
stroški ogrevanja predvidoma zmanj-
šali kar za 70 %. Ocenjujejo, da se bo 
230.700 EUR vredna investicija odpla-
čala v petih letih s prihranki pri ogre-
vanju. Občina Braslovče in podjetje 
Termo-tehnika sta izvedla naložbo 
v okviru javno – zasebnega partner-
stva. Vsekakor pa bo nov sistem ogre-
vanja med drugim bistveno zmanjšal 
onesnaževanje okolja.

Okroglo mizo je vodil docent 
dr. Henrik Gjerkeš, s Centra za bival-
no okolje, gradbeno fiziko in energi-
jo pri Gradbenem inštitutu ZRMK in 
Univerze v Novi Gorici.

Direktor Termo – tehnike, g. 
Bogdan Kronovšek je v uvodnem 
delu prijazno pozdravil navzoče in iz-
razil posebno veselje, da je prišla po-
buda s strani občine, kako bi pocenili 
ogrevanje na OŠ, brez večjih posegov 
v gradbeni objekt. Med drugim je po-
udaril, da so imeli komaj 2 do 3 mese-
ce časa za izvedbo projekta. Več kot 
20 zemeljskih sond so vgradili v glo-
bino 100 m. Z vgradnjo toplotne čr-
palke v kotlovnico pa so zagotovili 
ogrevanje sanitarne vode na 65 °C. S 
prehodom na novi sistem ogrevanja 
bodo znižali tudi izpuste CO2 za 40 
%. Prepričani so, da bo še več takšnih 
projektov.

Vodja projekta, g. Edo Bahč, je po-
sebno pozornost namenil pomenu 
pravilne izbire toplotne črpalke, gle-
de na lokacijo in lego posamezne-
ga objekta. Čeprav je investicija v to-
plotno črpalko zemlja/voda dražja od 
vgradnje toplotne črpalke zrak/voda, 
je pa za OŠ Braslovče najustreznejša, 
saj znaša temperatura zemlje 12 do 13 
°C tako, da se uporablja toplotna čr-
palka v zimskem času za ogrevanje, 
poleti pa za hlajenje objekta. Na ta 
način bi morali sanirati prav vse javne 

ustanove, s čimer bi dosegli velike pri-
hranke, odprla pa bi se tudi nova de-
lovna mesta. 

Mag. Vesna Črnilogar iz Eko sklada 
je opozorila, da bo v naslednjem letu 
razpisano manj nepovratnih sredstev 
za javni sektor. 

Matjaž Malovrh, svetovalec 
Ensvet, pa je poudaril, da se daje pri 
investicijah posameznih projektov 
prevelik poudarek ekonomskemu vi-
diku, pri tem pa se zanemarja okoljski 
vidik. Sicer pa je sedanji naval upo-
rabnikov na koriščenje lesne biomase 
ekonomsko upravičen, a slabo izpe-
ljan. Pri prenovi ogrevalnih sistemov 
neustrezno dograjujejo obstoječe ko-
tle z nizkim izkoristkom in visokim iz-
pustom dimnih plinov. Zavedati se 
moramo dejstva, da pri javnih objek-
tih ni najugodnejši izvajalec tudi naj-
ustreznejši. Meni, da bi bile bivalen-
tne toplotne črpalke najučinkovitejše 
v kombinaciji s sistemom na plin ali 
biomaso, nikakor pa ne na elektriko. 
G. Malovrh je izrazi posebno vese-
lje, da imamo slovenskega proizva-
jalca toplotnih črpalk, torej domače 
znanje, na kar smo lahko upravičeno 
ponosni. 

UporaBa toplotniH  
Črpalk Za ogrevanje  
javniH ZgradB
Termo-tehnika Braslovče, 6. novembra 2013

Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje javnih 
zgradb-okrogla miza  Udeleženci okrogle mize

Ravnateljica OŠ Braslovče, ga. Andreja Zupan, 
je čestitala Termo-tehniki za prejem bronaste 
gazele.

20



December 2013

20 let

OLJE
Ogrevanje s 
kurilnim oljem

2510€

v Sloveniji

ZMANJŠANJE STROŠKOV 
OGREVANJA ZA 

 60%

991€
LETNI STROŠEK

Ogrevanje s 
toplotno črpalko

Ogrevanje hiše z radiatorji in segrevanje sanitarne vode.

NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC 
TOPLOTNIH ČRPALK

    
     

    L
ETNI STROŠEK

WWW.KRONOTERM.COM

NAJVEČJI 
SLOVENSKI PROIZVAJALEC
TOPLOTNIH ČRPALK

Termo-tehnika d.o.o. | Orla vas 27/a, 
3314 Braslovče | 03 703 16 27 | 03 703 16 28

Dr. Janko Remec s fakultete za 
strojništvo pa je dejal, da je treba 
zmanjšati porabo energije. Vsak sis-
tem je dober, če je dobro zastavljen. 
Razvoj gre v smeri uporabe toplotne 
črpalke, saj bomo tako zmanjšali izpu-
ste CO2 in onesnaževanje okolja. 

Župan občine Braslovče g. 
Branimir Strojanšek, se je zahvalil 
podjetju Termo – tehnika za dobro 
sodelovanje v okviru javno – zaseb-
nega partnerstva in dejal, da je pono-
sen na to investicijo.

Sledila je svečana predaja in vklop 
sistema ogrevanja objekta osnovne 
šole s toplotno črpalko, katerega je 

simbolično izvedla ravnateljica šole, 
ga. Andreja Zupan.

V zaključnem delu smo si najprej 
ogledali še kotlovnico in vrtine, kjer 
so vkopane zemeljske sonde, zatem 
pa je ob pogostitvi stekla živahna 
diskusija.

Nenazadnje bi se zahvalili za po-
vabilo z željo, da se še kdaj srečamo 
ob podobnih dogodkih. Našemu 
oglaševalcu Termo – tehniki pa že-
limo tudi v bodoče obilo uspeha pri 
razvoju, proizvodnji in plasmanu to-
plotnih črpalk na domačem tržišču, 
kakor tudi izven meja. 

Olga Poslek (foto: O.P.)

Branimir Strojanšek, župan občine Braslovče-
zahvala podjetju Termo-tehnika G. Bogdan Kronovšek, direktor- pozdravni govor

Gospa Andreja Zupan, ravnateljica, je simbolič-
no izvedla vklop sistema ogrevanja OŠ z novo 
toplotno črpalko Kronoterm

Nova toplotna črpalka Kronoterm 

Ogled vrtin, kjer so vkopane zemeljske sonde
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Predstavniki podjetja JADRAN d.d. 
SEŽANA so dne 5. 12. 2013, kot že leta 
poprej, tudi letos organizirali predno-
voletno srečanje instalaterjev – ener-
getikov in projektantov s področja 
Štajerske v prostorih Območne obr-
tno – podjetniške zbornice Maribor. 
Okoli 30 udeležencev se nas je odzva-
lo prijaznemu povabilu, da bi prisluh-
nili novostim v prodajnih programih.

Predstavnik podjetja JADRAN, g. 
Branko Hreščak, je v uvodnem delu 
pozdravil vse udeležence in se za-
hvalil za dobro poslovno sodelova-
nje. Uvodnemu pozdravu pa se je 
pridružil tudi g. Danilo Brdnik, pred-
sednik sekcije instalaterjev – energeti-
kov Maribor, ki je opozoril na nekatere 
pomembne projekte, ki nas čakajo v 
naslednjem letu. Med drugim je ome-
nil začetek ustanovitev neformalnega 
konzorcija v mesecu januarju, ogled 

primera dobre prakse v Ajdovščini in 
energetskega centra v Zagrebu, se-
jem ENERGETIKE 2013 in seveda  stro-
kovno revijo ENERGETIK, ki je letos 
obeležila že 20 let obstoja. Pozval je 
podjetje JADRAN k sodelovanju s pri-
meri dobre prakse, katere bi objavili 
skupaj z izračuni prihrankov v reviji 
ENERGETIK.

V nadaljevanju sta g. Dejan 
Ajdovec in g. Ervin Čigon predstavila 
novosti v prodajnem programu hlaje-
nja in ogrevanja s toplotnimi črpalka-
mi, plinom, soncem in biomaso.

Dejan Ajdovec: Sistemi 
gretja in hlajenja  
PANASONIC – novosti

Prodajni program PANASONIC 
vključuje toplotne črpalke AQUAREA, 
moči od 3 do 16 kW, z visokim količni-
kom učinkovitosti, COP = 4,74. Posebna 

serija toplotnih črpalk AQUAREA je 
model T-CAP, ki zagotavlja 100 % moč 
pri -15° C. Omenjeni sistem je enosta-
ven za montažo in združljiv tudi s hra-
nilniki drugih proizvajalcev.

V hišnem razredu je ponudba to-
plotnih črpalk zelo široka – izpostaviti 
pa velja model ETHEREA, ki izstopa z 
visokim količnikom učinkovitosti. Ima 
pa tudi boljši modul, ker ima vgrajen 
senzor gibanja, senzor sončne svetlo-
be, 3D vpihovanje zraka in nano - G 
filter, ki odstranjuje mikroorganizme, 
viruse, bakterije in plesen.

Za 2013 – 2014 so razvili PKEA 
– rešitev za sistemske sobe, katero 
odlikuje visoka energijska učinkovi-
tost, delovanje pri nizkih temperatu-
rah, možnost priključitve na omrežje 
in delovanje preko pametnega tele-
fona, možnost nastavitve celoteden-
skega delovanja.

Za leto 2014 je v programu predvi-
dena serija ELITE Pac-i – komercialne 
klimatske naprave, primerne za salo-
ne, predavalnice, trgovine. Delovanje:  
gretje do -20° C, hlajenje do -15°C 
(Primer: Trgovina DEICHMANN - vo-
denje na daljavo direktno iz Nemčije). 
Za omenjene naprave je značil-
no odlično ravnovesje med ceno in 
učinkovitostjo.

Kot novost bi omenili tudi Mini 
ECOi vrf,  moči od 12 do 15,5 kW, pri 
katerih lahko eno zunanjo enoto pri-
ključimo na 8 notranjih enot.

Novost 2013 – 2014 je VRF – 3- cev-
ni sistem moči do 142 kW – notranje 
enote delujejo vsaka zase.

Plinske toplotne črpalke GHP 
- Kompresor in generator poganja 

prednovoletno sreČanje 
podjetja jadran seŽana d.d.

Obrtno – podjetniška zbornica Maribor, 5. 12. 2013

22



December 2013

20 let

Kotli na polena • Kotli na pelete • KlimatsKe naprave • 
KondenzacijsKi plinsKi grelniKi • toplotne črpalKe zraK-voda sreČno in Uspešno 2014!

 OGREVANJE NA PELETE

Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo,  
Jadran d.d. Sežana, Partizanska cesta 75, SI-6210 Sežana

www.jadran-energetika.si
T 05 7391 255, 256, 258, F 05 7391 400 
E info@jadran-energetika.si

plinski motor. Proizvedena električna 
energija poganja motor ventilatorja in 
vodno črpalko. Ta naprava praktično 
nima izgub. Notranje enote so lahko 
freonske, lahko pa imajo vodeni izme-
njevalec. Serija zmanjšanih zunanjih 
enot GHP – 12 % manjše zunanje eno-
te zasedajo 12 % manj prostora. Pri se-
riji GHP S serije, moči 142 kW pa obsta-
ja možnost vezave več zunanjih enot 
v en sistem. Imamo pa tudi plinske to-
plotne črpalke GHP – 3- cevni sistem 
z možnostjo vezave več zunanjih enot 
in možnostjo priključitve do 24 notra-
njih enot. 

Plinske toplotne črpalke – vodni 
izmenjevalec Aquarea PRO, moči 28 
do 71 kW. Obstaja več možnosti po-
vezav plinske toplotne črpalke GHP z 
vodnim izmenjevalcem.

Ervin Čigon: Proizvodi 
JADRAN IMMERGAS – 
novosti

Kondenzacijski plinski grelnik 
VICTRIX predstavlja sodobno tehno-
logijo, s poudarkom na energetskem 
prihranku, ki je lahko tudi do 30 % ve-
čji od klasičnih plinskih grelnikov. 

Novo – VICTRIX HT, pretočni plin-
ski kondenzacijski grelnik, katerega 
odlikuje nov izgled, nova elektroni-
ka, ki lahko krmili toplotno črpalko, 
regulira ogrevanje sanitarne vode, 
predogrete s soncem, širok razpon 
modulacije,…

Novo:  kombinacija plin – toplotna 
črpalka  

MAGIS VICTRIX – pretočni plinski 

kondenzacijski grelnik, ki kombinira 
ogrevanje s toplotno črpalko Audax 
6,8,10 kW in plinskim grelnikom, se-
grevanje sanitarne vode pa poteka le 
s plinskim gorilnikom.

MAGIS HERCULES – 220 l zalogov-
nik ogrevalne vode, ki se greje s toplo-
tno črpalko Audax 6,8,10 kW, plinskim 
grelnikom ali pa s soncem, sanitarna 
voda pa se segreva preko pretočne 
spirale. 

MAGIS PRO – Split sistem toplo-
tne črpalke, kjer je notranji izmenje-
valnik moči 5, 8 ali 12 kW, integraci-
jo s plinskim grelnikom pričakujemo 
v letu 2015.

VICTRIX PRO – popolnoma preno-
vljena ponudba moči  35 – 55 – 80 – 
100 - 120 kW, z večjim razponom mo-
dulacije od 10 do 100 %,  z možnostjo 
daljinskega nadzora in novimi mo-

žnostmi postavitve (VEČ GRELNIKOV 
V NIZU NA STOJALU). 

VICTRIX PRO lahko krmili 3 cone in 
bojler sanitarne vode, s povezavo več 
regulatorjev niza in con pa do 15 con 
in 5 bojlerjev. Na osnovi zunanje tem- 
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perature, dnevnega/nočnega režima, 
nastavitve sobnih termostatov, ča-
sovnega programa z namišljeno sob-
no temperaturo določi temperaturo 
vhodne vode za posamezno cono. V 
kaskado se lahko po novem veže do 
5 kotlov, vključno z dimniško in hidra-
vlično povezavo, do sedaj je bila na 
voljo le za 3 kotle. (VEČ GRELNIKOV V 
NIZU NA STENI) 

ARES TEC –  kondenzacijski plin-
ski grelniki, sestavljeni iz več modulov, 
moči od 150 do 900 kW. Osnovna re-
gulacija že nudi ogrevanje 1 cone in 
bojlerja sanitarne vode. Možna je nad-
graditev regulacije več krogov ogre-
vanja in daljinskega nadzora.

Vsi kondenzacijski grelniki so 
majhnih dimenzij in imajo možnost 
nastavitve visokotemperaturnega re-
žima od 20 do 85 ° C ali na nizkotem-
peraturni režim od 20 do 45 ° C, kar 
omogoča direkten priklop na talno 
ogrevanje, brez mešalnih ventilov. 

Podjetje IMMERGAS daje velik po-
udarek izkoriščanju sončne energije. 
V programu solarnih sistemov imajo 
vakuumske in ploskovne sprejemnike 
sončne energije. Vsi bojlerji so iz ma-
teriala INOX, kar jih uvršča v višji ka-
kovostni razred. Ponujajo že pripra-
vljene komplete za solarne napeljave, 
črpalne sklope, montažno in priključi-
tveno opremo. 

Novost programa IMMERGAS 
predstavljajo tudi toplotne črpalke 
AUDAX, moči od 6 do 18 kW, mono-
blok izvedbe zrak – voda, ki jih lahko 
skupaj s plinskimi grelniki in sončni-
mi sistemi povežemo s centralno kr-
milno enoto. Obstoja možnost veza-
ve več toplotnih črpalk v niz (kaskado). 
Več sistemov vodijo s pomočjo ene kr-
milne enote, ki glede na stroške samo-
dejno izbere najustreznejši energent 
ob danih pogojih – zunanjih in na stra-
ni porabnikov.

Večji sistemi
Proizvajalec ACCORRONI ponuja 

kondenzacijske plinske grelnike zra-
ka za ogrevanje večjih prostorov, mo-
del MEC MIX COND, modulirane moči 
od 20 do 45 kW, z visokimi izkoristki - 
do 104,7 % in z različnimi izvedbami 
montaže – klasična stenska postavi-
tev, kanalski razvod,…

V ponudbi imajo še vedno mešal-
nike zraka in plinska cevna črna sevala 
IMPRESIND, novost pa so žarilna se-
vala, proizvajalca SIABS (npr. za ogre-
vanje cerkva, industrijskih prostorov, 
prostorov na prostem,…). 

Kot zanimivost prodajnega pro-
grama je bil predstavljen uplinjevalni  
kotel na polena, proizvajalca MAGA, 
katerega odlikuje elektronski nadzor z 
brezstopenjskim ventilatorjem na za-

dnji strani in velika nakladalna komo-
ra, ena največjih na trgu (možnost na-
kladanja polen dolžine do 50 cm).

PUROS je razvil kotle za central-
no kurjavo BIOMAX in kaminske peči 
na pelete ali koruzo, z izkoristki do 96 
%, z modulacijskim delovanjem, s sa-
modejnim čiščenjem gorilnika in eno-
stavnim vzdrževanjem. Pri kaminskih 
pečeh ponujajo možnost kanalskega 
ogrevanja drugih prostorov ali pa pri-
klop na centralno ogrevanje.

Novost v programu so gorilniki 
na pelete B-max do moči 300 kW, s 
samodejnim mehanskim čiščenjem 
pepela in modulacijskim delovanjem 
preko 2 transportnih polžev in 2 ven-
tilatorjev. Pri moči do 25 kW sta na vo-
ljo modela z okroglim ali kvadratnim 
gorilnikom premera cca 10 cm.

Ne nazadnje bi omenili tudi kotle 
na biomaso: GRANPAL ECO – 15 do 
150 kW na pelete, GRANPAL MEDIUM 
- 200 do 800 kW na pelete in sekance 
in GRANPAL MEGA - 1 do 5 MW, prav 
tako na pelete in sekance. Slednja 
imata avtomatski sistem za odstranje-
vanje pepela, avtomatsko regulacijo, 
zaščito pred ognjem in lambda sondo.

G. Branko Hreščak je v zaključnem 
delu poudaril, da je trend proizvajalca 
IMMERGAS, da opremlja kotlovnice z 
več manjšimi kotli, ker je to bolj racio-
nalno. V smislu gre za energetske ob-
nove kotlovnic. Treba je povedati, da 
se bo v prihodnje vgrajevalo vedno 
več obnovljivih virov energije – OVE. 

Po uradnem delu je sledil družab-
ni del srečanja. Predstavniki delniške 
družbe JADRAN d.d. so nas pogostili 
z odličnim kraškim pršutom, ob spre-
mljavi izvrstnega kraškega terana. Ob 
odhodu so vsakega od nas pospremi-
li s promocijsko torbico in čestitko ob 
prihajajočih praznikih, z željo: »Vidimo 
se v prihodnjem letu.«
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Trebnje, 10. december 
2013 – Petrol tudi letos sle-
di zastavljeni strategiji šir-
jenja svoje razvejane mreže 
bencinskih servisov. Danes 
sta direktor družbe Petrol 
Maloprodaja Slovenija, Ro-
man Dobnikar in župan ob-
čine Trebnje, Alojzij Kastelic, 
odprla nov bencinski servis 
ob avtocesti A2 (Ljubljana 
– Obrežje), že 468. po vrsti, 
ki je najnovejša pridobitev 
energetske družbe. Ob tem 
je družba Petrol podelila ček 
prijaznosti v vrednosti 1.000 
EUR. Nov bencinski servis utr-
juje Petrolovo ponudbo na 
Dolenjskem, mimovozečim 
pa predstavlja novo točko 
oskrbe z gorivom.

Bencinski servis, zgrajen 
po najnovejših tehnoloških in 
okoljskih standardih, s svojim 
celotnim spremljajočim pro-
gramom voznikom in ostalim 
uporabnikom ponuja vse, kar 
ti potrebujejo na poti. Obsega 
prodajalno HIP HOP s koncep-
tom Fresh, sveže prehrane na 
poti, ki se razprostira na 120 
m2, in omogoča hiter nakup 
trgovskega blaga, izdelkov za 
avtomobil in svežega peciva, 
torej vse kar omogoča varno 
in zanesljivo vožnjo. Obenem 

servis ponuja tudi kotiček s po-
nudbo Kava na poti, prodajalna 
pa je neposredno povezana z 
lokalom, ki ima zunanjo pokri-
to teraso. 

Bencinski servis se ponaša 
s konceptom Fresh, sveže pre-
hrane na bencinskih servisih, ki 
so ga v Petrolu razvili na pod-
lagi raziskav nakupov in navad 
potrošnikov ter lastnih analiz 
prodajnega procesa. Koncept 
Fresh omogoča vsem, ki živijo 
mobilno, zdravo in sveže pri-
pravljeno prehrano ob njiho-
vi poti, med njihovimi nujnimi 
delovnimi obveznostmi ali pa v 
njihovem prostem času. 

Poleg najbolj kakovostnih 
naftnih derivatov, ki jih je mo-
žno natočiti na petih točilnih 
otokih, je na bencinskem ser-
visu možen tudi nakup ekolo-
škega utekočinjenega naftne-
ga plina za vozila (avtoplin). Na 
bencinskem servisu je urejeno 
parkirišče za avtodome. Ben-
cinski servis ob avtocesti A2 je 
opremljen s sodobno ekolo-
ško in varnostno zaščito z zapr-
tim sistemom točenja goriva, ki 
vključuje vso najnovejšo meril-
no in identifikacijsko opremo. 
Tako je omogočeno pretakanje 
goriv brez nekontroliranega iz-
pusta hlapov v ozračje. Prizade-

vanja za zaščito in ohranjanje 
okolja družbe Petrol se kažejo 
tudi v ekološkem skladiščenju 
odpadkov, ki je urejeno tudi na 
omenjenem bencinskem servi-
su. Bencinski servis na počivali-
šču bo odprt non stop, vse dni 
v letu.

Družba Petrol je ob odprtju 
bencinskega servisa na poči-
vališču Dul podarila 1.000 EUR 
Zdravstvenemu domu Trebnje, 
kjer jih bodo uporabili za na-
kup merilnika gleženjskega in-
deksa za ugotavljanje prekrva-
vitve ožilja.

Ob otvoritvi je direktor 
podjetja Petrol Maloprodaja 
Slovenija, Roman Dobnikar de-
jal: »Bencinski servisi družbe 
Petrol že dolgo niso več samo 
postojanke za točenje bencina, 
ampak počivališča in postajali-

šča, kjer se lahko vozniki okrep-
čajo in vmes nakupijo nujne 
potrebščine. Bencinski servis 
ob avtocesti Ljubljana – Obrež-
je sodi med najbolje opremlje-
ne in najmodernejše Petrolove 
bencinske servise, ki nam jih 
zavidajo tudi največje multina-
cionalke.«

Župan občine Trebnje, Aloj-
zij Kastelic je ob tej priložnosti 
povedal: »V občini Trebnje ve-
dno pozdravljamo takšne pri-
dobitve, ki poživijo naše re-
gionalno gospodarstvo in 
dogajanje. Prepričan sem, da 
bo ponudba novega bencin-
skega servisa pozitivno vpli-
vala ne samo na našo občino 
temveč tudi na širšo okolico.«

Podrobnosti o vseh Petro-
lovih bencinskih servisih lahko 
najdete na www.petrol.si.

avtocesta a2 Bogatejša Za 
nov petrolov Bencinski servis
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Med vzroke za nastajanje vlage v prostoru štejemo diha-
nje, znojenje, umivanje, kuhanje, pranje, sušenje perila ter 
nezadostno prezračevanje. Prekomerna vlažnost v prosto-
ru lahko nastane tudi zaradi gradbenih nepravilnosti, po-
škodb, konstrukcijskih napak. 

Naravno sušenje estrihov in ometov je 
dolgotrajen ter zamuden proces

Proces naravnega sušenja estrihov in ometov traja oko-

li 90 dni. V tem času dosežemo dovoljeno mejo 2% relativ-
ne vlažnosti, kar je predpogoj za vgradnjo finalnih tlakov. 
Takšen časovni okvir pa je pogosto prevelika ovira pri novo-
gradnjah in lahko vodi do prehitrega nadaljevanja gradnje 
ter vselitve. Preslabo posušena hiša lahko v prvih nekaj letih 
porabi tudi do 50% več energije za ogrevanje. 

Umetno sušenje z grelci in razvlažilci zraka 
pospeši gradnjo

Umetno izsuševanje lahko popolnoma nadomesti na-
ravno, zahtevano vlažnost estrihov in ometov pa doseže-
mo v roku od 10 do 14 dni. Omenjen način omogoča hitrejšo 
vselitev in tudi povečuje bivalno ugodje bivanja.

Cilj umetnega izsuševanja je povečati sposobnost zra-
ka za sprejemanja vlage iz gradbenih materialov. To lahko 
dosežemo na dva načina. Prva je, da vlažen zrak v prostoru 
ogrevamo. Zrak lahko pri 10 °C in pri 70% relativni vlažno-
sti sprejme 3 g/m3, če pa ga ogrejemo na 25 °C, lahko sprej-
me 16 g/m3.

Druga možnost je s sušenjem vlažnega zraka z razvla-
ževalci zraka. Omenjen način delujejo na osnovi principa 
klimatske naprave. Razvlaževalec zraka postavimo v pro-
stor, kjer je bila izmerjena previsoka kapaciteta vlage, ta iz 

UstreZna vlaŽnost v 
prostorU ZniŽa stroške 
ogrevanja in poveČa  
Bivalno Ugodje

vlaga v bivalnih prostorih in pojav plesni 
negativno vplivata na bivalno ugodje ter 
zdravje uporabnikov. pojav prekomerne  
vlage v prostorih in posledični razvoj plesni 
na notranjih obodnih površinah vpliva tudi 
na trajnost gradbenih elementov in  
notranje opreme ter povečuje obrato-
valne in vzdrževalne stroške zgradbe. 
Zaradi omenjenih razlogov je potrebno 
prostore pred uporabo dobro posušiti.

Vlaga v bivalnih prostorih in pojav plesni negativno plavita na bivalno ugodje Z umetnim izsuševanjenjem dosežemo zahtevano vlažnost v roku od 10 do 14 dni.
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prostora preko filtra vsesava vlažen zrak, ki se kondenzira v 
vodo, ta pa se nabira v posodi ali odteka direktno v odtok 
preko nameščene cevi. Osušen zrak se vrača v prostor, tako 
da v prostoru ni toplotnih izgub. 

Pri naravnem sušenju lahko pri temperaturi 20 °C in pri 
70% relativni vlažnosti odvzamemo 5 g/m3 vode iz zraka. Pri 
enaki temperaturi in 30% relativni zračni vlažnosti, ki jo do-
sežemo s pomočjo razvlaževalca zraka, lahko odvzamemo 
kar 12 g/m3 vode iz zraka. 

Najučinkovitejša je gotovo kombinacija obeh pristopov, 
ogrevanja in razvlaževanja. Pri tem je potrebno upoštevati, 
da je strošek električne energije veliko večji pri ogrevanju, 
kot pri razvlaževanju, zato je zelo pomembna  optimalna 
porazdelitev naprav, glede na potrebe naročnika v smislu 
stroška električne energije in časa sušenja.

Kondenzacisjko sušenje s pomočjo  
turbin

V tem načinu izsuševanja gre za kombinacijo delovanja 
turbine za vpihovanje zraka ter sušilca zraka. Turbina v ali 
pod izolacijsko plast vpihava suh in topel zrak. Suh zrak iz 

Kondenzacijsko sušenje s pomočjo turbin je najučinkovitejši in priporočljiv način izsuševanja.

izolacijskega materiala posrka vlago in jo s pomočjo nad-
tlaka prenese v zaprt prostor, v tem prostoru vlago iz zraka 
posrkajo kondenzacijski sušilci zraka, vlago (vodo) pa od-
ložijo v posebnem zbiralniku vode. Turbina nato ponovno 
posrka suh zrak in ga s pomočjo nadtlaka piha v izolacijsko 
plast. Omenjen krog delovanja se ponavlja, dokler ni dose-
žena želena vlažnost estriha oziroma ometa, v primeru vo-
dnih škod pa dokler ni izolacijska plast popolnoma suha. 
Omenjen način izsuševanja je najučinkovitejši in zato tudi 
najbolj priporočljiv.

www.revija-energetik.si
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Splošno
Krogelni ventili Giacomini so bili 

zasnovani za visoko mehansko odpor-
nost. Konstrukcija s kompaktno izved-
bo zagotavlja pravilno delovanje tudi 
pri zelo visokih obratovalnih tlakih. 
Uporabljeni materiali upoštevajo vi-
soke standarde (DVGW, SVGE, OVGV, 
CE, EMI, KIVA) , ki jih določajo različ-
ne evropske norme za tlačno opremo. 
Uporabljajo se za ogrevalne sisteme, 
hladilne sisteme, v prehrambeni in-
dustriji, za plinifikacijo, komprimiran 
zrak... Zasnova vretena, ki povezuje 
ročico in kroglo, zagotavlja odpornost 
proti koroziji. Sistem tesnjenja na vre-
tenu je v vseh serijah z dvema tesnilo-
ma, kar zagotavlja dodatno varnost in 
daljšo življenjsko dobo. 

Velik nabor različnih ventilov po-
nuja rešitev za VAŠE POTREBE !

Krogelni ventil DADO ®
Tradicionalni krogelni ventil pred-

stavlja osnovni proizvod, proizvajalca 
Giacomini. Kvaliteto jamči z izkušnja-
mi. V  50. letih se je kakovost neneh-
no izboljševala, proizvodni procesi se 
modernizirajo, večji je nadzor vho-
dnih materialov. 

Krogelni ventil DADO ® je eksklu-
zivni model proizvajalca Giacomini, ki 
predstavlja revolucijo v svetu krogel-
nih ventilov. Njihova  krogla, “ cubic - 

kockaste “  oblike, zagotavlja odstra-
njevanje nečistoč iz tesnilnih sedežev, 
kar zmanjšuje možnosti za poškodbe 
tesnila. Med samim odpiranjem in za-
piranjem ventilov se  nečistoče, ki se 
zbirajo na ravnem delu krogle, izločijo 
s pomočjo pretoka v napeljavi. 

Manjši  stik med kroglo in  tesnilom 
zmanjša trenje ter posledično tudi  po-
vršino, ki pritiska na tesnilo za okoli 15 
% -20 %, v primerjavi s standardnim 
krogličnim ventilom. 

Skupni učinek teh dejavnikov do-
loča podaljšanje dobe koristnosti te-
snila PTFE.

Tradicionalni kroglični ventili so 
sestavljeni na ventilih, družin R250D, 
R850, R780 in ® krogličnih ventilov 
Dado iz družin R910 ter R950. Ventili 
iz serije R950 za plin imajo vse potreb-
ne certifikate DVGW.

krogliČni  
ventili – giacomini

Skupaj s tradicijo in 
nenehnim nadzorom 
kvalitete sodijo kroglični 
ventili  Giacomini med 
najbolj certificirane 
ventile na svetu.

  

  

  

Der Kugelhahn. www.giacomini.de
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Osnovne značilnosti
Osnovni material, ki sestavlja ohiš-

je ventila, vreteno in kroglo, je viso-
ko kakovostna medenina CW617NN. 
Tesnila so v večini primerov (ogreva-
nje, vodovod, plinifikacija) iz teflona 
PTFE. Material in konstrukcija omo-
gočata vzdržnost ventilov serije R910 
(ventili z ročico, z metuljčkom, s holan-
dcem, z izpustom) :

 � suh medij; najvišja delovna tempe-
ratura  185 °C  pri 1,05 MPa (10,5 bar);

 � voda, neagresivni medij, plin; naj-
višja delovna temperatura 100 °C  pri :

 f 4,2 MPa (42 bar) za dimenzije  
 1/4 “ – 3/4”,  

 f 3,5 MPa (35 bar) za dimenzije  
 1” – 2”,

 f 2,8 MPa (28 bar) za dimenzije  
 2 ½” – 4”.

Nabor ventilov
Poleg standardnega nabora kro-

gličnih ventilov, polnilnih pipic, kro-
gličnih ventilov s holandcem (rav-
ne in kotne izvedbe), vrtnih pip ima 
Giacomini v svojem programu tudi 
rešitve za montažo v sistemih:

 � za cirkulacijske črpalke (tip: R285/1, 
R252, R287, R39I, holandci z vgrajeno 
krogelno pipo, holandci z vgrajeno 
protipovratno loputo),

 � za priklope vodomerov (tip: R752, 
R251),

 � za priklope toplotnih števcev – ka-
lorimetrov (tip: R251T ).

  

  

  

Der Kugelhahn. www.giacomini.de

R287M R39

R252

R752 

R258DR251T

Podjetje Ika Žiri, d.o.o., 

Je pooblaščen trgovec GIACOMINI  

proizvodov s svojo široko mrežo  

zagotavlja stalno zalogo in dobavo 

kupcem na 9 lokacijah.
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Infrardeči oziroma toplotni valovi 
ogrevajo predmete in živa bitja, ki to 
energijo absorbirajo ter jo oddajajo v 
obliki toplote. Ne ogrevamo torej zra-
ka, na čemer temeljijo običajni ogre-
valni sistemi, ampak stvari v neposre-
dni bližini panela: tla, stene, pohištvo, 
druge predmete in nenazadnje živa 
bitja, ki toploto nato oddajajo v oko-
lico. Na ta način lahko prostor ogreje-
te na le 20 °C, občutili pa boste enako 
toploto kot pri klasičnem načinu ogre-
vanja, ko zrak ogrejemo na 23 °C. Z IR 
paneli stroške ogrevanja zmanjšate 
tudi do 50 %. Obenem pa zaradi ne-
posrednega ogrevanja predmetov ni 
velikih izgub, tudi če ves čas odpira-
mo vrata in okna stanovanja. Prostor 
se bolj enakomerno in hitreje ogreje, 
temperature vseh predmetov v pro-
storu pa se izenačijo. Ogrevanje z IR 
paneli je tudi edini in najhitrejši sistem 
za izsuševanje vlage ter preprečeva-
nje nastajanja plesni, saj neposredno 
ogrevanje suši zidove, tako so ti vedno 
topli in suhi.

Infrardeče ogrevanje se uporablja 
tudi v medicini, kjer ogrevajo nedono-
šenčke v inkubatorju, infra savne pa so 
znane kot zdravju koristne, prav tako 
se infra tehnologija uporablja za zdra-
vljenje nekaterih poškodb ali obolenj. 
Vse to dokazuje, da je infra tehnolo-
gija varna in predvsem koristna za 
zdravje ter počutje ljudi.

Prednost IR panelov je tudi mo-
žnost postopne investicije, saj lahko 

opremimo vsak prostor posebej, pri 
novogradnjah pa odpade projektna 
dokumentacija za centralno napelja-
vo. Finančna investicija je torej nizka 
in ne bo ogrozila vašega družinskega 
proračuna. Montaža je hitra in prepro-
sta, brez večjih posegov ter dodatnih 
instalacij, vse kar potrebujete je elek-
trična napeljava, zato je primerna za 
vse vrste stanovanj ali vikendov. 

V naslednjem letu pa bo le pri 

ir paneli: Zdrav in varČen 
naČin ogrevanja

ogrevanje stanovanja je 
eden večjih stroškov, ki 
jih moramo plačevati vsi, 
lastniki ali najemniki nepre-
mičnin. razlike v stroških so 
odvisne od več dejavnikov, 
med drugim tudi od oblike 
osnovne surovine, ki jo 
uporabljamo za ogrevanje. 
alternativa klasičnemu 
ogrevalnemu sistemu in 
toplotnim črpalkam so ir 
paneli oz. infrardeči paneli.

Pri Petrolu so vam sedaj na voljo tudi najnovejši IR paneli 
EKO TERMODYNAMIC 7+, blagovne znamke Vitalheizung, 
ki vam nudijo tudi do 35 % prihranka električne energije, 
v primerjavi z ostalimi IR paneli. Nova tehnologija panela 
ima vgrajen poseben termodinamičen sistem regulacije, ki 
deluje neodvisno od termostata panela in regulira njegovo 
delovanje tako, da zagotavlja visoke prihranke. Omogoča 
namreč, da se panel pri svojem delovanju izklaplja neodvi-
sno od delovanja termostata, pri tem pa ne izgublja sevalne 
moči in ne troši električne energije, a še vedno ogreva 
prostor. 
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Toplo 
priporočamo

Ujemite posebne popuste 
le do konca leta 2013

25 % popust na ostale modele  
IR panelov s termodinamično regulacijo

519,57 €
Redna cena 674,50 € EKO TERMODYNAMIC 7+ 750/499
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Za dodatna vprašanja ali IndIvIdUalno svetovanje se lahko 
obrnete na Petrolove strokovnjake v Centru energetskih rešitev 
(BTC, Dvorana 2) in na tel. št.: 01 471 4 911 ali 01 471 4 969.

-25 %
na izbrane kamine 

novo in edinstveno v sloveniji

Petrolu na voljo tudi sistem Monitel, 
pametni dom, s katerim boste lahko IR 
panele in druge elektronske naprave 
upravljali kar na daljavo, preko inter-
netne povezave. Tako bo vaše stano-
vanje oziroma vikend že ob prihodu 
prijetno topel in udoben.

Več o Petrolovih energetsko učin-
kovitih in okolju prijaznih rešitvah za 
dom lahko najdete na spletnem me-
stu www.petrol.si/energija-za-dom. 
Za dodatno pomoč ali morebitna 
vprašanja so vam na brezplačni te-
lefonski številki 080 22 66 na voljo 
Petrolovi energetski svetovalci, lahko 
pa jih tudi obiščete v Centru energet-
skih rešitev (CER) v ljubljanskem BTC, 
v dvorani 2.

Poraba električne energije je praviloma dovo-
ljena le za dopolnilno ogrevanje subjektov v 
skladu s 23. členom Pravilnika o racionalni rabi 
pri gretju in prezračevanju ter pripravi tople 
vode (Uradni list SRS št. 31/1984).
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Dobro leto in pol po globalni predstavitvi novega mo-
dela korektorja EK280, proizvajalca Elster-Instromet (pred-
stavitev tudi v reviji Energetik, aprila 2012), njegove številne 
prednosti že koristijo tudi uporabniki v Sloveniji. Med vsemi 
možnostmi velja poleg zgoraj navedenih izpostaviti vsaj še 
možnost uporabe v Ex Coni 1 ob vgrajenem baterijsko na-
pajanem modemu, vgrajen pretvornik za zunanje napaja-
nje za uporabo v Ex coni 2 in 3, uporabo srednje in visoko-
-frekvenčnih dajalcev impulzov, kot tudi sistema številčnice 
Absolute ENCODER, več arhivov in prostora za hranjenje po-
datkov, možnost povezave preko serijskega vmesnika, pod-
poro za Modbus in DLMS/COSEM protokola in možnost po-
sodabljanja na daljavo, v skladu z MID direktivo - trenutna 
verzija WELMEC 7.2. Prednosti, ki jih ponujajo vse te možno-
sti, so omejene le z našo domišljijo.

Prenos podatkov z EK280: "večjezičnost" 
in kompatibilnost z obstoječimi sistemi

V poslovnem okolju dandanes v komunikaciji običaj-
no uporabljamo angleščino, vsekakor pa še kako prav pri-
de znanje več jezikov. Zato mora tudi korektor EK280 po-
leg metroloških zahtev za konverzijo prostornine pretoka 
in hranjenja podatkov imeti možnost prenosa podatkov v 
različne nadzorne sisteme. EK280 v tem pogledu nima te-

žav. Tako kot predhodnik, korektor EK260, oziroma celotna 
serija korektorjev in spominskih enot iz družine LIS200, tudi 
novi model EK280 podpira komunikacijo z elektroštevci po 
že desetletje uveljavljenem standardu IEC 62056-21, bolj 
znanem kot IEC 1107. Podpora tega standarda je bila in bo 
tudi v prihodnje osnova za uspešno integracijo v sisteme 
daljinskega odčitavanja uveljavljenih proizvajalcev. Še pred 

uradno predstavitvijo korektorja EK280 je Elster, v sodelo-
vanju s sistemskimi partnerji, izvedel obširna testiranja, da 
je zagotovil možnost odčitavanja EK280 z uporabo obsto-
ječih gonilnikov za odčitavanje EK260. Seveda pa novi ko-
rektor EK280 omogoča tako več funkcij kot tudi dodatne 
arhive, ki pa jih obstoječi gonilnik za EK260 še ne podpira.
Prihodnost bo pokazala ali je vpeljava novih funkcij korek-
torja z nadaljnjim dopolnjevanjem gonilnikov po obstoje-
čem standardu ustrezna ali pa bi bilo bolje uporabiti no-
vejše komunikacijske standarde, kot je to DLMS/COSEM. Ta 
uporablja pod IEC objavljene oziroma tako imenovane CEN/
CENELEC standarde, ki določajo obseg varnostnih mehaniz-

korektor Za priHodnost

EK280 je optimalno opremljen za daljinsko odčitavanje podatkov. V korektor 
sta za namene uporabe v okolju Ex cona 2 oziroma varnejše lahko vgrajena 
GPRS/GSM modem in pretvornik za zunanje napajanje, ki dolgoročno znižu-
jeta stroške delovanja korektorja.

Primer alarmnega 
sporočila

Novi korektor Elster-Instromet EK280 je pripravljen na sedanje in prihodnje izzive zahtev, tako odjemalcev plina, kot tudi upra-
vljavcev plinovodov. S kompatibilnostjo z obstoječimi sistemi daljinskega odčitavanja podatkov, možnostjo nastavljivih hitrih SMS 
obvestil o dogodkih v merilno regulacijskih postajah (npr. dosežena mejna količina porabe plina, presežen določen tlak, nepoobla-
ščen vstop v objekt, ipd.) neposredno na mobilni telefon, dveh neodvisnih vhodih v korektor za informacijo, na primer o izmerjenih 
količinah porabe plina za namene obračuna, hkrati pa še o natančnem trenutnem pretoku plina skozi plinomer, različnih možno-
stih komunikacije, ter številnih drugih, v nadaljevanju predstavljenih možnosti, vam korektor EK280 zagotavlja investicijo za mirno 
prihodnost, ne glede na nenehne spremembe ekonomskih in zakonodajnih zahtev. Vse to v eni sami napravi.
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mov za dostop (identifikacija naprav pred prenosom podat-
kov), nadzor dostopa (glede na vlogo, pravice, certifikate) in 
varnost prenosa podatkov (zaščitno kodiranje sporočil med 
prenosom). Tako DLMS/COSEM standard izpolnjuje najvišje 
zahteve glede varnosti prenosa občutljivih podatkov in ga 
zato uporablja že veliko svetovnih proizvajalcev števcev, ki 
so objavljeni na spletni strani  (www.dlms.com/conforman-
ce/listofcompliantequipment/index.html).

Uporabniški vmesnik - zaslon
Ob širokem naboru funkcij in možnosti korektorja EK280, 

je za preglednost teh uporabljen večji zaslon kot pri pred-
hodnih modelih. Informacije so prikazane v dveh delih. Na 
vrhu je statusna vrstica, ki prikazuje stanje naprave (opozo-
rila, alarmi, znaki za prikaz komunikacije z drugimi napra-
vami, zunanje napajanje, moč signala modema, stanje ba-
terije,…). Pod njo je več zavihkov, ki se razlikujejo glede na 
zahteve in pravice uporabnikov. Vsebina izbranega zavih-
ka je prikazana pod njim. Prvi na primer prikazuje osnov-
ne informacije, kot so: izmerjena in standardna prostornina, 
trenutni tlak, temperatura, faktor konverzije in kompresibil-
nosti. Število informacij prikazanih na posamičnem zavih-
ku pa lahko uporabnik v okviru svojih pravic tudi prilago-
di (npr. zmanjša in tako pridobi na preglednosti zavihka). 
Uporabnikom z višjimi nivoji pravic so omogočeni admini-
stratorski in servisni posegi v nastavitve korektorja.

Posodobitve EK280 z različico programske 
opreme 2.20

Elektronski korektor prostornine plina EK280 je bil za-
snovan kot naprava, ki zadovoljuje širok spekter potreb 
uporabnikov, katerim se lahko ustrezno prilagaja, hkrati pa z 
možnostjo strojne in programske nadgradnje omogoča sle-
denje tehničnemu razvoju. Tako je EK280 od novembra 2013 
na voljo z najnovejšo različico programske opreme 2.20, s 
katero je mogoče nadgraditi tudi EK280, ki so že v uporabi.

dva vhodna signala zagotovljena z novo različico pro-
gramske opreme omogočata na primer hkraten zajem od-
čitkov porabe s sistemom Absolute ENCODER (za namene 
obračuna porabe) in obenem še izračun trenutnega preto-
ka plina s pomočjo visoko frekvenčnega dajalca impulzov 
na plinomeru.

Uskladitev korektorja s stanjem plinomera je mogo-
če izvesti enkratno ob povezavi na obstoječi plinomer, ne da 
bi pri tem posegali v z žigom zaščitene funkcije korektorja, 
ki so pod t.i. kalibracijsko tipko.

prednastavljeni alarmi preko kratkih sporočil (sms), 
ki si jih lahko uporabnik sam prilagodi svojim potrebam, 
omogočajo še hitrejše obveščanje o dogodkih oziroma 
stanju na merilnem mestu. Dogodek, ki sproži pošiljanje 
SMS-a, njegova vsebina in naslovniki so prosto nastavljivi. 
Nastavitev do 10 neodvisnih dogodkov tako omogoča upo-
rabniku ažurno informacijo, na primer glede dosežene koli-
čine porabe plina, o previsokem ali prenizkem tlaku v plino-

vodu, temperaturi, nepooblaščenem vstopu v prostor, kjer 
je merilno regulacijska postaja in podobnih podatkov.

načini modbus komunikacije so dodatno razširjeni, 
saj nova različica uvaja podporo za 2-žično RS 485 poveza-
vo in možnost uporabe večih naprav EK280 preko enojne-
ga vodila.

Mirno v prihodnost
Tehnični napredek pri Elstru zagotavlja varen prenos po-

datkov za obračun porabe ter nadzor nad napravo. 
Korektor EK280 je vsestranska naprava, z možnostjo raz-

ličnih načinov prenosa podatkov, tudi enkriptiranega, z mo-
žnostjo posodabljanja programske opreme na daljavo pa 
zagotavlja brezskrbno pripravljenost na prihodnost.

Topel božič in
energije polno

novo leto 2014!

M&K Seibert d.o.o., , www.seibert.sitel. 03 710 21 50, mkseibert@siol.net

Oseba odgovorna za daljinsko odčitavanje podatkov si lahko oddahne – 
EK280 je kompatibilen s predhodnimi različicami in se ga lahko odčita z 
uporabo obstoječih gonilnikov za EK260.
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V iskanju novih prihrankov pri 
ogrevanju je lahko idealna rešitev iz-
bira enega izmed hibridnih ogre-
valnih paketov. Družba Butan plin 
ponuja pakete Udobni prihranki, ki 
prepričajo z enostavnostjo in ugodni-
mi cenami ter so posebej prilagojeni 
dolgoletnim gospodinjskim odjemal-
cem utekočinjenega naftnega plina 
(UNP).

S kombinacijo dveh različnih virov 
ogrevanja izkoristimo prednosti obeh 
energentov in si ob relativno niz-
ki investiciji zagotovimo tudi več kot 
45 % nižje letne stroške ogrevanja. 
Govorimo o hibridnih rešitvah, ki so 
jih v družbi Butan plin strnili pod skup- 
nim imenovalcem paketnih rešitev 
in jih poimenovali Udobni prihranki. 

Tako lahko izbiramo med petimi raz-
ličnimi možnostmi in obstoječemu 
ogrevanju na utekočinjen naftni plin 
(UNP) dodamo novo kondenzacijsko 
peč, toplotno črpalko zrak – voda, sa-
nitarno toplotno črpalko ali kamin na 
pelete. Katera izmed rešitev je naj- 
ustreznejša, je odvisno od obstoječe-
ga energetskega stanja objekta, naših 
želja, potreb in navad, kakor tudi od 
višine vložka, ki ste ga pripravljeni na-
meniti novi investiciji. 

Toplotna črpalka in plin
Kombinacija plinske peči in toplo-

tne črpalke nam omogoča, da izkori-
stimo prednosti obeh načinov ogre-
vanja, izbira najbolj optimalne rešitve 
pa je seveda odvisna od načina in vr-
ste gradnje našega doma. Toplotna 
črpalka za svoje delovanje potrebu-
je samo električno energijo za po-
gon črpalke in kompresorja,  za vsak 1 
kWh porabljene električne energije iz 
omrežja pa je lahko proizvede kar do 
4.5 kWh. Plinski kondenzacijski kotel, 
kot primarni ogrevalni sistem, poskrbi 
za ogrevanje v času nižjih temperatur, 
ko delovanje toplotnih črpalk posta-
ne manj rentabilno in takrat, ko je v 
objektu potrebno zagotoviti večje ko-
ličine energije. Zgolj sanitarna toplo-
tna črpalka, ki je energetsko med naj-

cenejšimi načini segrevanja sanitarne 
vode, nam lahko prinese do 75 % pri-
hranke pri ogrevanju sanitarne vode, 
višina investicije pa se giblje okrog 
1.500 evrov.

Plinu lahko dodamo kamin 
na pelete

Ogrevanje na plin lahko enostav-
no dopolnimo tudi s kaminom na pe-
lete, ki je cenovno ena najugodnejših 
rešitev. Kamini na pelete se polnijo sa-
modejno in omogočajo časovno re-
guliran vžig peletov ter so oblikova-
ni tako, da lahko delujejo samostojno 
ali v povezavi z obstoječimi primarni-
mi grelnimi sistemi. Dobra stran kva-

s HiBridnimi rešitvam  
do niŽjiH stroškov  
ogrevanja

vse več gospodinjstev išče 
nove in nove načine, kako 
prihraniti pri ogrevanju. 
stroški velikih energetskih 
sanacij so navadno 
visoki, zato lahko veliko več 
pridobimo, če obstoječemu 
viru ogrevanja dodamo 
nov energent. tako lahko 
na letni ravni prihranimo 
tudi več kot 45 %.
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litetnih peletov je, da so zelo gosti in 
imajo zelo nizko vsebnost vlage (pod 
10 %), kar omogoča visoke izkorist-
ke pri izgorevanju. Višina prihrankov 
ob sami uporabi je odvisna od veliko-
sti ogrevanega prostora. V povprečju 
velja, da lahko z uporabo kamina na-
domestimo približno 30 % energije iz 
glavnega ogrevalnega vira.

V ponudbi družbe Butan plin, 
Udobni prihranki, najdemo različne 
modele kaminov, od 7 do 11 kW moči, 
ki jih odlikuje tiho delovanje in nizka 
poraba. Vgrajen imajo avtomatizem, 
ki omogoča popolnoma samodejno 
delovanje kamina in to povsem var-
no. Naloga uporabnika je ta, da pri-
pravi pelete v zalogovnik in pritisne 
gumb vklop/izklop na termostatu, ki 
omogoča dnevno ali tedensko pro-
gramiranje. Cene kaminov na pelete 
se na trgu gibajo med 1.000 in 5.000 
evri, razlikujejo pa se glede na veli-
kost in kvaliteto kamina. Ponudbo 
lahko enostavno in hitro preverite v 
spletni trgovini na www.butanplin.si/
trgovina. 

Učinkovita kondenzacija
Stroške ogrevanja lahko pomemb-

no znižate že z zamenjavo starega in 
dotrajanega plinskega kotla z novej-
šim, kondenzacijskim. Za slednje ve-
lja, da se temperatura dimnih plinov 
giblje pod temperaturo rosišča (47 
stopinj Celzija), zato se dimni plini v 
kotlu in dimnih tuljavah kondenzirajo 
ter maksimalno izkoristijo. Energetska 

učinkovitost takih kotlov je zaradi iz-
koriščanja sicer odpadne toplotne 
energije v dimnih plinih več kot 107 
%, kar omogoča do 35 % nižje stroške 
delovanja kot pri običajnih kotlih, kar 
pa prinaša znatne prihranke energije.

Preprosto: od svetovanja 
do financiranja in izvedbe 
del

Vedno je izjemno pomembno 
vprašanje višina stroškov, ki jih tak, 
posodobljen sistem ogrevanja prina-
ša. Primeri kažejo, da se z umestitvi-
jo novih rešitev stroški gospodinjstva 
za ogrevanje lahko tudi prepolovijo. 
Glede izbire najprimernejše energet-

ske rešitve vam bodo z veseljem pri-
skočili na pomoč strokovnjaki družbe 
Butan plin, ki bodo kasneje poskrbe-
li tudi za izvedbo vseh del v objektu. 
Velja omeniti, da so pri Butan plinu na 
voljo tudi ugodni potrošniški krediti, s 
katerimi bo pot do sodobnega, udob-
nega in ugodnejšega ogrevanja tudi 
bistveno lažja. 

Paketi Udobni prihranki predsta-
vljajo nabor modernih in učinkovitih 
hibridnih rešitev, ki bodo z atraktiv-
nim videzom ter pozitivnim vplivom 
na višino izdatkov za ogrevanje za-
dovoljile uporabnike, ki zahtevajo 
sodoben, udoben in dovršen sistem 
ogrevanja.

Toplotna črpalka zrak-voda
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Lokalna energetska agentura 
Spodnje Podravje od februarja 2013 
sodeluje v projektu SMART-MED-
PARKS, projektu uvajanja pametnih 
omrežij v tehnološke in znanstve-
ne parke. Namen projekta je povišati 
energetsko učinkovitost v znanstve-
nih in tehnoloških parkih ter prispe-
vati k oblikovanju samozadostnosti 
in uvedbi modela sonaravne proizvo-
dnje ter porabe energije skozi kon-
cept pametnega omrežja.

Znanstveni in tehnoloških par-
ki igrajo pomembno vlogo v razvoju 
gospodarstva in spodbujanju inova-
cij. To so območja z visoko koncen-
tracijo podjetij, ki se ukvarjajo z in-
formacijsko tehnologijo, raziskovalno 
in razvojno dejavnostjo ter s proizvo-
dnjo tehnološko zahtevnih produk-
tov z visokim deležem porabe energi-
je. Potrebe po energiji v znanstvenih 
in tehnoloških parkih bi se morale 
pokrivati iz lokalnih obnovljivih virov 
energije. Visoka stopnja energetske 
samozadostnosti bi parkom v medi-
teranskem območju omogočila zni-
žati porabo energije z zmanjšanjem 
energetskih izgub pri dobavi energi-
je in v samem prenosnem omrežju. Z 
uvedbo koncepta pametnih omrežij 
bo izvedena integracija tistih tehno-

logij, ki bodo omogočile proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, odpa-
dne energije in odpadkov. Takšno pa-
metno omrežje združuje energetsko 
infrastrukturo, procese, naprave, in-
formacije in energetsko tržišče v ko-
ordinirane in sodelovalne procese, 
ki omogočajo učinkovitejšo proizvo-
dnjo, distribucijo in porabo energije.

Po uvodnih delovnih srečanjih in 
delavnicah je konzorcij za izvajanje 
aktivnosti projekta razvil skupen me-
todološki pristop, s ciljem oblikovati 
poenostavljene procese za ugotavlja-
nje energetskih zahtev v tehnoloških 
parkih. Pri razvijanju metodološkega 

pristopa je veliko vlogo odigrala tudi 
LEA Spodnje Podravje, saj bo s svoji-
mi dolgoletnimi izkušnjami na podro-
čju izvajanja energetskih pregledov, 
tudi v industriji, pomembno dopri-
nesla k boljšim rezultatom projekta. 
Metodologija sloni na predpostavkah 
in specifikacijah, s katerimi se bo lah-
ko oblikoval model, ki se bo uporabljal 
na definiranem območju in bo lahko z 
uporabo omejenega števila podatkov 
napovedal prihodnje scenarije pri po-
rabi energije. Rezultati projekta bodo 
pridobljeni s posebnim programskim 
orodjem, ki ga bomo razvili v okvi-
ru projekta in ga bomo tudi testira-

projekt smart-med-parks 
– energetsko učinkoviti in  
inteligentni tehnološki parki

Slika 1: Prikaz vključenosti sektorjev v lokalni energetski sistem
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parku. Zato je osnovna ideja oblikova-
ti zanesljiv model, ki bo predvidel ‘’ob-
našanja’’ porabe energije v stavbah z 
omejenim naborom podatkov. Model 
bo uporaben za oblikovanje scenari-
jev izboljšav. Za oblikovanje modela 
je potrebno, da se v vsaki reprezenta-
tivni zgradbi v tehnološkem parku iz-
vede energetski pregled z natančnim 
zbiranjem in analiziranjem podatkov 
o porabi energije. 

Kljub temu, da je bila glavna skrb 
za izvajanje te metodologije razpo-
ložljivost podatkov o celotni porabi 
energije v tehnoloških parkih, nam je 
uspelo pridobiti vse podatke o pora-

bi in stroških energije. V Tehnološkem 
parku Ljubljana – Brdo smo tako izve-
dli razširjeni energetski pregled  vseh 
7 stavb. Podatke, pridobljene z ener-
getskim pregledom, bomo uporabili v 
nadaljevanju projekta, obenem pa bo 
Tehnološki park Ljubljana pridobil po-
ročilo o razširjenem energetskem pre-
gledu, s tem pa večji pregled nad po-
rabo energije in predlagane ukrepe o 
učinkoviti rabi le-te. 

Nadaljnji korak v projektu je defi-
niranje modelov tipov stavb in razvija-
nje orodja, ki bo omogočalo mesečne 
rezultate in ki je zmožno razvijati si-
mulacije porabe energije. Predlaga se 

Slika 2: Tehnološki park Ljubljana

Slika 3: Prikaz metodologije SMART-MED-PARKS



li na lokalnem nivoju ter v Spodjem 
Podravju.

Prvi korak v projektu je oblikova-
ti model porabe in zahtev po ener-
giji v tehnoloških parkih na medite-
ranskem območju, za kar pa je bilo 
potrebno pridobiti obstoječe podat-
ke o potrebah ter porabi energije v 
tehnoloških parkih. 

V ta namen je LEA Spodnje Podravje 
sklenila sodelovanje s Tehnološkim 
parkom Ljubljana – Brdo. Ljubljanski 
tehnološki park je sodoben park, v 
katerem se nahaja vsa podporna in-
frastruktura, vključno s fotovoltaič-
nim sistemom in soproizvodnjo hla-
du, toplote in električne energije. Pri 
ugotavljanju potreb in porabe energi-
je v tehnološkem parku smo se osre-
dotočili na štiri točke, te so: stavbe, 
industrijski procesi, infrastruktura in 
mobilnost.

Po skupnem metodološkem pri-
stopu bi se morali posluževati pristo-
pa ‘’top down’’ (od zgoraj-navzdol). To 
pomeni, da v izbranem tehnološkem 
parku opredelimo homogeno obmo-
čje, ki je definirano s skupno proizvo-
dnjo in distribucijo energije ter sku-
pno infrastrukturo. Na tem območju 
se nadalje lahko razvija skupna ener-
getska strategija, to je od varčeval-
nih ukrepov do energetskih sanacij. 
Ker pa Tehnološki park Ljubljana sodi 
med manjše, smo ga obravnavali kot 
homogeno območje, saj ima celoten 
park skupno infrastrukturo. 

Vsako območje v parku se nato po 
principu od zgoraj-navzdol razdeli v 
podskupine t. i. bloke (Slika 2), glede 
na to, ali se energija:

 � - proizvaja (iz konvencionalnih 
ali obnovljivi virov);

 � - distribuira (preko omrežja);
 � - porablja (stavbe, promet itd).
Največ energije se porabi v stavbah 

in delovnih procesih v tehnološkem 
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t. i. 3d-termalna matrika, ki upošteva 
naslednje vidike (Slika 3):

 � lokacijo stavbe;
 � seznam toplotnih parametrov;
 � razpon možnih vrednosti za 

vsak parameter.
Cilj matrike je, da se z nizom sce-

narijev, povezanih s toplotnimi para-
metri in s spremenljivkami, ki nepo-
sredno vplivajo na toplotno vedenje 
stavb, prepoznajo izboljšave pri uved-
bi različnih ukrepov ter omogočajo 
čim več rešitev. 

Na ta način bo v projektu razvi-
to tudi programsko orodje, ki bo po-
nujalo različne rešitve za zmanjšanje 
povpraševanja po toplotni energiji in 
kasnejši porabi energije. Razlog za iz-
vedbo energetskih pregledov je, da je 
osnovan natančen model, na katerem 
bo poteklo preizkušanje in načrtova-
nje izboljšav. 

Metodologija in novi model bo 
ponujal široko paleto energetskih 

strategij v tehnoloških parkih in spre-
mljanje ter preverjanje rabe energije 
v parkih. S tem se bodo znižali stroški 
energije, odvisnost od zunanjih virov 
energije in izguba energije v prometu 
ter distribucijskem omrežju. 

Tako se bo z uvedbo predstavlje-
ne metodologije in modelov povečala  

konkurenčnost tehnoloških parkov in 
podjetij v njih na mednarodnih trgih, 
model pa bomo s pridom uporabljali 
na področju Spodnjega Podravja pri 
analizah ter uvajanju pametnih omre-
žij na lokalnem in regionalnem nivoju.

Alenka Megla,  
LEA Spodnje Podravje

Slika 4: 3d-termalna matrika

Družba Butan plin je v sredo, 11. 
decembra 2013, organizirala predno-
voletno srečanje z novinarji – novinar-
ski zajtrk, na katerem so predstavili 
poslovne rezultate, aktivnosti na po-
dročju energetskih prihrankov na rav-
ni gospodarstva in v posameznih go-
spodinjstvih. Posebno pozornost so 
posvetili tudi strateškin usmeritvam 
družbe, ki poudarja trajnostni razvoj 
in oskrbo z okolju prijazno energijo.

Več kot 10 predstavnikov medijev 
javnega obveščanja se nas je zbralo 
na prednovoletnem zajtrku, v prije-
tnem ambientu sodobno opremlje-
nih prostorov. V uvodnem delu smo z 
zanimanjem prisluhnili pozdravnemu 
govoru generalnega direktorja druž-
be Butan plin, g. Tomažu Grmu. Pred 

tem pa smo nekaj besed namenili po-
slovanju družbe. 

Družba Butan plin bo leto 2013 
predvidoma zaključila s podobnimi 
rezultati kot lani, kar je ob sedanjih 
težkih razmerah na trgu in spreme-
njeni poslovni mreži dober rezultat, 
s katerim so lahko v podjetju izjemno 
zadovoljni. Do uspešnega zaključka 
iztekajočega se leta so družbo pripe-
ljali predvsem rastoč segment avto-
plina, nove prodajne poti na segmen-
tu plina v jeklenkah in novi projekti 
na področju kogeneracij ter hibridnih 
energetskih paketov, s katerimi druž-
ba uspešno odgovarja na potrebe slo-
venskega gospodarstva in gospodinj-
stev po nižjih stroških energije.

Družba Butan plin je v letu 2013 

namenila največjo pozornost sodob-
nim energetskim rešitvam, ki temelji-
jo na strokovnem svetovanju in so-
dobnih energetskih trendih, njihov 
največji doprinos pa je v prihrankih, 
ki jih prinašajo uporabnikom. Družba 
je ena izmed vodilnih ponudnikov 
kogeneracij na plin na slovenskem 
tržišču, hkrati pa tudi ekskluzivni di-
stributer visoko kakovostnih ko-
generacijskih enot ec power, dan-
skega proizvajalca. Gre za ene najbolj 
prodajanih in najučinkovitejših koge-
neracijskih enot v Evropi, ki delujejo 
bodisi na zemeljski, bodisi na uteko-
činjen naftni plin, gostinstvu in indu-
striji pa prinašajo tudi do 40-odsto-
tne letne prihranke stroškov energije. 
V družbi ocenjujejo, da na ravni no-

BUtan plin – prednovoletno 
sreČanje Z novinarji
Ljubljana, 11. december 2013
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vih postrojenj mikrokogeneracij do-
segajo v Sloveniji 37,8-odstotni tržni 
delež in kar 75-odstotni tržni delež 
pri kogeneracijskih postrojenjih, ki 
obratujejo na utekočinjen naftni plin. 
Tudi pri avtoplinu bodo širili prodaj-
no mrežo. Trenutno znaša cena avto-
plina v Sloveniji 0,73 EUR/liter, kar je 
celo malce nižje od cene na Hrvaškem 
– 0,75 EUR/liter. Ponujajo torej zelo 
konkurečno ceno, vendar ne na račun 
kakovosti. Njihov plin velja za enega 
najboljših na trgu. V družbi Butan plin 
se nadejajo dobrih rezultatov tudi v 
prihodnje in z optimizmom stopajo 
novim ciljem naproti. V skladu s svo-
jo strateško usmeritvijo so v družbi 
Butan plin poskrbeli tudi za prihran-
ke gospodinjskih odjemalcev, saj 
so v letošnjem letu na trg vpeljali ce-
novno dostopne hibridne energet-
ske rešitve, ki združujejo prednosti 
dveh energetskih virov in v kombi-
naciji zagotavljajo tudi več kot 45 % 
nižje letne stroške ogrevanja. V luči 
racionalizacije stroškov pri končnih 
uporabnikih paketi Udobni prihran-
ki, kot so jih pri Butan plinu poimeno-
vali, predstavljajo pot do udobnega, 
sodobnega, ugodnega in okolju 
prijaznega načina ogrevanja. 

Kot smo že uvodoma omeni-
li, se bo družba Butan plin s svojim 
letošnjim poslovanjem močno pri-
bližala rezultatom lanskega leta. 
Predvidevajo prodajne količine oko-
li 46 mio litrov UNP, kar je za slabe 3 
% manj kot v preteklem letu, dobi-
ček v višini 1,95 mio evrov pa bi se 
naj  povsem približal lanskoletnemu. 
Pri jeklenkah beležijo 35 do 40 % tr-
žni delež.

»Energetske rešitve, ki končnemu 
uporabniku omogočajo prihranke pri 
porabi energij in vrhunska storitev, še 
vedno ostajajo rdeča nit našega po-
slovanja. Ponudbi kogeneracij na plin 
smo dodali še hibridne paketne rešitve, 
s katerimi prinašamo prihranke upo-
rabnikom, kot na primer kombinacije 
s toplotno črpalko, kamini na pelete in 
podobno. Tudi v prihodnje bomo sledili 
najnovejšim energetskim trendom in si 

s še boljšo storitvijo za enak denar pri-
zadevali za zadovoljstvo vseh naših od-
jemalcev,« je ob tej priložnosti pove-
dal g. tomaž grm, generalni direktor 
družbe Butan plin.

G. Mitja Štoka, direktor komerciale 
pa je med drugim dejal, da skrbijo za 
prihranke in tako širijo prodajo preko 
inovacij, novih proizvodov, varnosti in 
zanesljivosti dobave.

Poleg usmeritve v ponudbo so-
dobnih, tehnološko izpopolnjenih re-
šitev na področju ogrevanja, družba 
Butan plin intenzivno vlaga v širjenje 
prodajne mreže in novih prodajnih 
poti Zelene jeklenke, ki že danes ob-
sega več kot 500 prodajnih mest. Z 

novim letom pričenja prodajo plina v 
jeklenkah tudi na bencinskih servi-
sih omv, s katerim uspešno sodelu-
je že na področju dobave avtoplina, v 
Sloveniji vse bolj rastočega segmenta 
energetskih rešitev.

Družba Butan plin bo tudi v pri-
hodnje intenzivno vlagala v široko, 
tehnološko dovršeno ponudbo upo-
rabniku in okolju prijaznih rešitev, ki 
skupaj z družbeno odgovornim rav-
nanjem predstavljajo temelj njene 
strateške usmeritve.

V zaključnem delu bi se želeli za-
hvaliti družbi Butan plin za prijazno 
povabilo na prednovoletno srečanje 
in prijetno druženje.

G. Tomaž Grm, generalni direktor (levo),  g. Mitja Štoka, komercialni direktor

Udeleženci prednovoletnega srečanja
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Več kot 350 - letni razvoj uspe-
šne skupine Saint-Gobain temelji 
na globokem spoštovanju do ljudi 
in naravnega okolja. Pri tem upo-
števana načela delovanja predsta-
vljajo temelj visoke organizacijske 
kulture in zavezanosti k trajnostne-
mu razvoju. Predvsem trajnostni 
razvoj predstavlja za našo skupino, 
tako poslovne priložnosti, kot vsa-
kodnevno odgovornost do okolja, 
ki nas obdaja. To načelo smo poi-
menovali Habitat.

Temeljna načela Habitata pred-
stavljajo zagotavljanje inovativnih 
rešitev, odgovorno poslovno in so-
cialno- ekonomsko delovanje. Naše 
inovativne rešitve so usmerjene k 
zagotavljanju energijske učinkovi-
tosti, zdravega in ugodnega bival-
nega okolja ob kar največji skrbi za 
naravno okolje. Z mednarodno pri-
dobljenimi znanji in izkušnjami de-
lujemo lokalno, ob kar največji skr-
bi za zaposlene. V naše delovanje 
vključujemo lokalne interesne in 
poslovne skupnosti, s čimer zago-
tavljamo nemoten pretok znanj ter 
izkušenj.

saint-goBain

       Prijetno združujemo s koristnim: 
inovativnost 

enerGijsKa učinKovitost 
varovanje oKolja

Habitat

Saint- Gobain,  
referenca  
trajnostnega  
razvoja
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Saint-Gobain Isover
Skupina saint-gobain je vodilni 

ponudnik na gradbenih in Habitat tr-
gih, pod okriljem katere deluje tudi 
isover, ki je največji proizvajalec izo-
lacijskih materialov iz mineralne vol-
ne na svetu. 

Izolacijski material je izdelan iz su-
rovin, ki so okolju prijazne. Vsebuje več 
kot 85-odstotkov kakovostnega odpa-
dnega stekla in kremenčev pesek, ki ga 
je v naravi v izobilju. Mineralna volna je 
naravno in reciklažno izolacijsko sred-
stvo. Varuje naravne vire in ščiti naše ži-
vljenjske prostore ter s svojimi sistemi 
in rešitvami skrbi za kar največje udo-
bje bivanja. Po zaslugi sistema kompri-
miranja v razmerju 6:1, varčno izrablja 
dragocen prostor pri prevozu in skladi-
ščenju ter tudi na ta način skrbi za varo-
vanje okolja. 

Od leta 2000 nudi isover na slo-
venskem tržišču široko paleto proizvo-
dov za toplotno in zvočno izolacijo upo-
rabnikom v gradbeništvu, industriji in 
energetiki, ker ustreza vsem smernicam 
in zahtevam razvoja izolacijskih rešitev 
ter omogoča večjo udobnost in varnost. 

saint-gobain isover je zave-

zan stalnemu razvoju inovativnih reši-
tev, energetski učinkovitosti in varova-
nju okolja. Izolacija, ki jo proizvajamo, 
ustvarja učinkovite toplotne in zvoč-
ne rešitve, ki zagotavljajo varno udo-
bje za uporabnike in pomagajo varova-
ti okolje.

Izboljšuje učinkovitost ogrevanja in 
hlajenja ter zmanjšuje stroške za ener-
gijo, obenem pa zagotavlja dobro po-
čutje. Varuje tudi pred pretirano zvočno 
obremenitvijo, ker absorbira in zmanj-
šuje hrup ter predstavlja optimalno 
zvočno zaščito. Mineralna volna je ne-
gorljiva in po naravi ni higroskopična 
ter ne oddaja neželjenih hlapov.

Naša ultimativna zaveza stalnemu 
razvoju inovativnih rešitev nas posta-
vlja v sam vrh proizvodov za energet-
sko učinkovitost in varovanje okolja.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., 
Sektor Isover, Leskoškova c. 12,  
1000 Ljubljana,
T: 01/51 31 460, F: 01/51 31 464,  
e: info@isover.si, w: www.isover.si

Saint-Gobain Rigips
Podjetje Rigips je del svetovne kor-

poracije Saint-Gobain in je sinonim na 
področju suhomontažne gradnje ter 
inovativnih, okolju in ljudem prijaznih 
gradbenih materialov ter materialov za 
finalne obdelave zidov. Podjetje je pri-
sotno na slovenskem tržišču že od leta 
1992. 

Naravni mavec, našo osnovno suro-
vino, iz katere proizvajamo naše izdelke, 
pridobivamo v dveh rudnikih v Avstriji, 
ob katerih sta locirana oba proizvodna 
obrata. Tovarni v krajih BadAussee (pro-
izvodnja mavčno kartonskih plošč) in 
Puchberg (proizvodnja prašnatih ma-
terialov) slovita kot ene od najsodob-
nejših tovarn v Evropi za proizvodnjo 
mavčnih izdelkov, najvišje kvalitete.

Mnoge inovativne rešitve, katere 
smo ponudili trgu, so rezultat neneh-
nega tehnološkega razvoja in so eden 

od glavnih ciljev našega podjetja. Kot 
primer izpolnjevanju najvišjih standar-
dov, smo prvi od proizvajalcev mavčnih 
plošč, leta 2012 pridobili ETA-12/0039 
(Evropsko Tehnično soglasje) za neno-
silne montažne stene Rigips.

Zaposleni v podjetju nudimo svo-
jim partnerjem, kupcem, inženirjem in 
arhitektom hiter ter učinkovit servis za 
vse proizvode podjetja Saint-Gobain 
Rigips.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., 
Sektor Rigips, Leskoškova c. 12,  
1000 Ljubljana,
T: 01/500 18 10, F: 01/500 18 15,  
e: office.slo@rigips.com,  
w: www.rigips.si

Saint–Gobain Weber
Zgodovina podjetja WEBER, vodil-

nega ponudnika fasadnih sistemov in 
lepil za keramiko, sega v konec 19. sto-
letja, ko sta bili ločeno osnovani podjetji 
Weber & Broutin, Francija in Terranova, 
Nemčija. Širjenje poslovanja podjetij po 
državah zahodne in vzhodne Evrope je 
vodilo do njune združitve v letu 1994 
ter vstopa na slovenski trg. Leta 1996 
je združeno podjetje Weber Terranova 
vstopilo v mednarodni koncern Saint–
Gobain, kjer je danes prisotno kot bla-
govna znamka Weber.

Podjetje Weber je zavezano h kreira-
nju inovativnih rešitev in storitev, ki na-
stajajo na osnovi pridobljenih lokalnih 
znanj ter mednarodnih izkušenj. Njihov 
namen je olajšati vsakodnevno delo 
naših kupcev in uporabnikov, katerih 
izkušnje in znanja redno uporabljamo 
z namenom povečevanja kvalitete ter 
učinkovitosti. V našem razvoju smo za-
vezani k ohranjanju naravnega okolja, 
zato smo zelo skrbni pri izbiri surovin in 
načrtovanju proizvodnih ter upravnih 
enot.

V Sloveniji smo prisotni s proizvo-
dno – upravno enoto v Grosupljem. 
Investitorjem ponujamo napredne fa-
sadne sisteme, s katerimi dosegamo že-
leno učinkovitost ob tudi polovični de-
belini običajnih fasadnih sistemov. Prvi 
smo na trg ponudili tankoslojni higro-
skopični zaključni sloj, s katerim na na-
ravni način in brez dodatnih biocidnih 
sredstev zaviramo nastanek ter razvoj 
plesni na fasadni površini. Prav tako 
postajamo pomemben ponudnik celo-
vitega programa za vgradnjo keramič-
nih ploščic.

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o., 
Sektor Weber, Ljubljanska cesta 68, 
1290 Grosuplje,
T: 01/781 80 10, F: 01/781 80 12,  
e: info@weber-terranova.si,  
w: www.weber-terranova.si
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4. Določitev dopustne sesalne višine za 
črpalko hladilnega sistema

Na sliki 2 je prikazan zaprt hladilni sistem, kjer je potreb-
no določiti dopustno sesalno geodetsko višino črpalke Hgeo, 
da se prepreči pojav uparjanja vode v sesalni cevi (kavitaci-
jo). Delovna temperatura vode znaša 30 °C.

4.1. Podatki za izračun
a. Proizvajalec črpalke navaja naslednje parametre:

 � Q = 400 m3/h ..pretok
 � H = 58 m..skupna dobavna višina črpalke
 � NPSH reg = 9,7 m...neto pozitivna sesalna višina črpalke
 � minimalno zalitje črpalke znaša 1,5m (Hgeo = -1,5m 

£Hgeo,max….dopustna sesalna višina)

b. Izračunane vrednosti
Hsis = 55,5 m..izgube v sistemu 
Hgeo = - 1, 5 m..dopustna sesalna višina
Ostali podatki (moč, izkoristek) pri različnih pretokih so 

razvidni iz diagramov na sliki 3 in sliki 4.

4.2. Določitev karakteristike črpalke
Skupna dobavna višina črpalke H se lahko izračuna na 

osnovi meritve tlaka pred črpalko Hs in tlaka za črpalko Ht. 
Pretok se lahko izmeri z ustreznim ultrazvočnim merilnikom 
pretoka. Neto pozitivna sesalna višina sistema NPSHav se lah-
ko izračuna na osnovi meritve tlaka na sesalni strani, pozna-
vanja temperatur medija ter barometrskega tlaka okolice.

 NPSHav = (( Hb.rHg/rH20) - Hv + Hs))
 Hb.. barometrski tlak (m)

vZdrŽevanje potreBnega 
tlaka v ogrevalniH  
sistemiH in sistemiH Za  
Črpanje vode
Nadaljevanje strokovnega članka iz 101. štev. revije Energetik

slika 2 Shema črpališča
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Hv..parni tlak vode (m)
Hs.. izgube na sesalni strani (m)
Moč črpalke Pc se lahko izmeri z ustreznim vatmetrom, vr-

tilna hitrost pa s digitalnim optičnim tahometrom. Izkoristek 
črpalke hc se lahko izračunan na osnovi izmerjenih vredno-
sti po enačbi:

 hc = (rv.g.H/pc.103) x 100 

4.3. Rezultati izračuna in meritev  
karakteristik

Rezultati meritev so prikazani v diagramu na slik 3 in sliki 

4. Karakteristika sistema Hsis je bila izračuna na osnovi izmer-
jene geodetske sesalne višine Hgeo pri popolnoma odprtih 
armaturah. S pripiranjem ventila na tlačni stani skupnega 
cevovoda, se je nato določila karakteristika črpalke.

Iz diagrama na sliki 3, je razvidno kavitacijsko obratova-
nje črpalke. Kavitacija je precej izražena, saj sta padec viši-
ne (cca 6 m) in izkoristek črpalke izrazita pri polno odprtem 
ventilu. Izmerjena kavitacijska karakteristika sistema NPSHav 
in dejansko kavitacijsko obratovanje črpalke, kažeta na slab-
šo kavitacijsko karakteristiko črpalke NPSHeq od prikazane v 
tovarniškem diagramu. 
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Faktor kavitacijske rezerve sa = npsHav/npsHreq = 
11,3/9,7 = 1,16. Ta vrednost, je pod mejo za normalno obra-
tovanje črpalke, saj kavitacijske rezerve ni (padec karakteri-
stike višine za 12 %). Priporočena vrednost za obstoječo čr-
palko bi morala biti SA = 1,4 do 1,7. Iz diagrama na sliki 3 je 
razvidno, da lahko črpalka obratuje le pretokih manjših od 
Qmax = 370 m3/h. To se lahko doseže z zmanjšanjem vrtilne 
hitrosti črpalke s pomočjo frekvenčnega regulatorja ali s po-
večanjem uporov v sistemu.  V primeru, da bi želeli obrato-
vati brez pojava kavitacija in s pretoki 400 m3/h, bi morali 
izbrati črpalko z NPSHreq = 3 do 6 m. V tem primeru bi dobili 
pozitivno sesalno višino.

5. Zaključek
Zaradi neustreznega tlaka, lahko prihaja v ogrevalnih 

sistemih in v sistemih za črpanje vode, do večjih motenj. 

Omenjena problematika je najbolj pogosta v ogrevalnih 
sistemih, kjer je mala razlika (ali pa je sploh ni) med tlakom, 
potrebnim za vzdrževanje sistema in tlakom  porabnikov v 
najvišji točki sistema ter strešnih kotlovnicah, kjer sta kotel 
in obtočna črpalka postavljena v najvišji točki instalacije. Pri 
izbiri črpalk je potrebno preveriti NPSHreq (neto pozitivno 
sesalno višino črpalke), kavitacijsko karakteristiko sistema 
NPSHav in izračunati sesalno višino črpalke. Črpalka bo za-
ščitena pred kavitacijo, če njena sesalna višina Hgeo, ne pre-
sega največje dopustne dovoljene geodetske sesalne viši-
ne Hgeo,max 

(BG)

V decembru je v okviru 
mednarodnega projekta kre-
pitve energetske pismenosti 
EN-LITE pri medijsko- zalo-
žniški hiši Energetika.NET iz-
šel prevod knjižne uspešnice 
“Sustainable Energy – without 
the hot air”, britanskega avtor-
ja Davida J. C. MacKaya, glav-
nega znanstvenega svetoval-
ca na britanskem Ministrstvu 
za energetiko in podneb-
ne spremembe ter profesor-
ja na Univerzi v Cambridgeu. 
Slovenski prevod nosi naslov 
“Trajnostna energija – brez 
razgretega ozračja”. Gre za 
svetovno uspešnico o reali-
stičnem načrtovanju trajno-
stne energetske prihodnosti. 
Prof. MacKay v knjigi stro-
kovna vprašanja, povezana z 
viri energije, z oskrbo in po-
rabo energije ter odgovor-
nim načrtovanjem energet-
ske prihodnosti predstavlja 
na način, ki je razumljiv tudi 

izšel slovenski prevod svetovne knjižne uspešnice 
o realističnem načrtovanju trajnostne energetske 
prihodnosti
Slovenski energetiki in strokovnjaki so razpravljali o trajnostni energetski prihodnosti Slovenije

laičnemu bralcu. Predvsem 
pa povsem brez ideološke in 
čustvene navlake ter na pod-
lagi strokovno utemeljenih 
dejstev. »Potrebujemo števil-
ke, ne pridevnikov!« je temelj-
ni avtorjev moto.

Kot poudarja urednica in 
direktorica Energetike.NET, 
Alenka Žumbar Klopčič, je bila 
priprava prevoda MacKayeve 
uspešnice izjemno naporno 
strokovno delo, vendar so se 
izida knjige, glede na veliko 
obiskanost avtorjevega javne-
ga predavanja novembra letos 
ter pozitivnih odzivov odloče-
valcev, energetske industrije in 
širše strokovne javnosti, za pro-
jekt EN-LITE že zelo veselili. V 
pripravo kakovostnega prevo-
da je bilo vloženega veliko tru-
da. Pri tem je prevajalska in lek-
torska ekipa tesno sodelovala 
s kar tremi strokovnimi recen-
zenti. Prepričani smo, da sodi 
knjiga na polico vsakogar, ki 

se strokovno, profesionalno ali 
odločevalsko ukvarja s katerim-
koli področjem energetike.

Slovenski prevod je 10. 
decembra 2013 doživel tudi 
ugledno strokovno predsta-
vitev. Prisotne sta nagovori-
la v.d. generalnega direktor-
ja Direktorata za energijo na 
Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor, Danijel Levičar in ko-
ordinator za razvoj v vodstvu 
družbe ELES, d. o. o., mag. Uroš 
Salobir. Sledila je predstavitev 
projekta EN-LITE s strani par-
tnerjev projekta prof. dr. Deana 
Korošaka (UNI MB in direktor 
zavoda RAZ:UM) in mag. Mojce 
Drevenšek (Consensus, d. o. o.). 
Na omizju in v razpravi so so-
delovali ugledni gostje: že prej 
omenjena v.d. generalnega di-
rektorja Direktorata za energi-
jo na Ministrstvu za infrastruk-
turo in prostor, Danijel Levičar, 
koordinator za razvoj v vod-
stvu družbe ELES, d. o. o., mag. 

Uroš Salobir, prof. dr. Marko 
Marhl (Fakulteta za matemati-
ko in fiziko, UNI MB), izr. prof. 
dr. Andrej Kitanovski (Fakulteta 
za strojništvo, UNI LJ),prof. dr. 
Igor Papič (Fakulteta za elektro-
tehniko, UNI LJ), direktor GEN 
energija d.o.o. ,Martin Novšak 
in mag. Rok Vodnik (Petrol, d. 
d.). Sodelujoči na omizju so od-
prli razpravo o pomenu trajno-
stne energetske prihodnosti 
za Slovenijo z zornih kotov za-
nesljivosti oskrbe, nizkoogljič-
nosti in konkurenčnosti cen 
energije ter pomen krepitve 
energetske pismenosti med 
različnimi deležniki. 

Tako kot izvirnik, bo tudi 
slovenski prevod v elektron-
ski različici prosto dostopen 
na spletnem mestu www.wi-
thouthotair.com (tam so poleg 
izvirnika na voljo še prevodu v 
12 tujih jezikov) in na spletnem 
mestu projekta EN-LITE: www.
en-lite.si. 
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Ekologija se v grobem ukvarja z 
odnosom človeka do okolja, s preu-
čevanjem in odpravo posledic, ki jih 
povzroča človekovo poseganje v na-
ravo. Povečanje CO2, učinek tople gre-
de, naravne nesreče, krčenje ozonske 
luknje, gozdov, propadanje ekosiste-
mov itd. so kazalci ali temelji, na kate-
rih mora graditi vsak od nas, ne samo 
ekologija, za ohranitev planeta in s 
tem kvalitetnega življenja. Ekologija 
zato ni trend, čeprav t.i. “eko” izdelke 
zasledimo na vsakem koraku, ekologi-
ja je način življenja oz. bi to morala biti. 

Dejavnosti ekologije so usmerje-
ne v varovanje okolja in nujnost eko-
loškega odnosa človeka do narave. 
Razumna raba naravnih virov, upora-
ba obnovljivih virov, zmanjšanje po-
sledic onesnaževanja in izkoriščanja 
virov ter ekološki gradbeni materiali 
so ključne smernice razvoja ekologi-
je zadnjih let. Področja, kamor vsto-
pa ekologija in ekološka usmerjenost, 
so gospodarstvo (OVE) in kmetijstvo, 
transport, ekološki izdelki, čiščenje 
voda in razumno ravnanje z odpadki. 
Ekološka drža in ekološko bivanje je 
način življenja, pomeni pa nujo za pre-
živetje, tako človeka, kot tudi planeta 
Zemlje. Vse preveč je človek gospodo-
val nad naravo, klimatske spremem-
be, ki so posledica onesnaževanja 
planeta so zastrašujoče, odgovornost 
pa leži nikjer drugje kot na človeku. Ali 
se bo človek tako zelo odgovorno tudi 

soočil s posledicami neekološkega ve-
denja, pa bo pokazala prihodnost. 

Ključna usmeritev ekologije za-
dnjih nekaj let so obnovljivi viri ener-
gije, ki vse bolj nadomeščajo oz. iz-
podrivajo  fosilna goriva. Razlogi za 
razcvet obnovljivih virov energije so 
iskanje novih virov energij, obenem 
pa pomenijo tudi boj proti klimatskim 
spremembam. Evropska unija spod-
buja rabo obnovljivih virov energije 
in politiko OVE z namenom doseči de-
lež obnovljivih virov energije v višini 
20 odstotkov do leta 2020. Kakšno je 
stanje na področju obnovljivih virov, 
kakšne so evropske politike, kakšni 
so prihodnji izzivi na področju OVE 
in kakšna je individualna drža do ob-
novljivih virov energije ter kakšna je 
energetska politika, bom razpravljala 
v nadaljevanju prispevka. 

Energetska politika v 
sedanjem času

Energija je bistvenega pome-
na za preživetje današnjega človeka. 
Potrebujemo jo na vsakem koraku, za 
transport, ogrevanje, ohlajanje do-
mov, delovanje strojev in tovarn na-
sploh, energijo pa potrebujemo tudi 
za bivanje. Še vedno so glavni ener-
getski vir fosilna goriva, ki pa so v na-
ravi v omejenih količinah, po nekate-
rih mnenjih predstavljajo tudi glavni 
vzrok globalnega segrevanja. Prav za-
radi tega se je pojavila potreba po na-

domestkih, potreba po obnovljivih vi-
rih energije, ki so okolju prijaznejši in 
se v naravi obnavljajo. Cilj energetske 
politike je energetska neodvisnost in 
varovanje okolja, razvoj OVE, kar pa 
pozitivno vpliva tudi na razvoj indu-
strije OVE, na izvoz tehnologij in po-
večanje zaposlenosti v sektorju OVE. 
Človek mora narediti korenit preobrat 
v razmišljanju in zaživeti v sožitju z na-
ravo in ne proti njej. 

EU je predlagala potencialne ukre-
pe evropske energetske politike, ki za-
jema več področij. Notranji energetski 
trg naj bi deloval tako, da bi si podjetja 
konkurirala med seboj in tako ustvari-
la odprt energetski trg. Konkurenčni 
evropski energetski trg naj bi zni-
žal cene in izboljšal varnost oskrbe z 
energijo. Da bi zagotovili zanesljivost 
dobave energije je potrebno razviti 
projekte z regijsko dobavo energije in 
tako bolje izkoristiti strateške (regijske 
in lokalne) možnosti. 

Če strnemo energetsko politiko in 
zasledujemo trajnostni vidik oskrbe z 
energijo, konkurenčnost in zaneslji-
vost z dobavo energije, le- ta temelji 
na sklopih:

 � Uresničitev delujočega notra-
njega trga energije v EU

 � Zagotovitev varnosti z oskrbo
 � Zmanjševanje izpustov toplo-

grednih plinov
 � Razvoj novih energetskih 

tehnologij

misli Zeleno- Bodi eko
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 � Razmislek o prihodnosti jedrske 
energije

 � Uveljavitev  skupnega pristopa k 
mednarodnim odnosom na področju 
energije

Uvajanje OVE predstavlja del ce-
lovite evropske energetske politike in 
ima pomembno vlogo pri doseganju 
vseh treh glavnih postavljenih ciljev 
v okviru te politike, še zlasti izboljša-
ti varnost oskrbe z energijo, zmanjše-
vanje izpustov toplogrednih plinov 
in spodbujanje konkurenčnosti. Na 
eni strani učinkovita raba energije in 
raba obnovljivih virov energije na dru-
gi strani, sta del strateškega energet-
skega načrta, s ciljem uspešnega boja 
proti klimatskim spremebam in vzpo-
stavitve novih energetskih tehnologij. 
Cilji ostajajo enaki– zmanjšanje izpu-
stov toplogrednih plinov, zanesljiva 
oskrba držav EU z energijo in podpo-
ra gospodarski rasti, konkurenčnosti 
in ustvarjanju novih delovnih mest. 
Izzivi za izboljšanje energetske učin-
kovitosti so zraven 20% deleža upo-
rabe OVE do 2020, tudi znižanje ravni 
toplogrednih plinov in boj proti kli-
matskim spremembam. 

Evropska energetska politika ima 
danes tri temeljna izhodišča:

1. boj proti podnebnim spre-
membam- 80 % toplogrednih plinov 
v EU nastane pri proizvodnji ali pora-
bi energije; 

2. omejevanje uvoz nafte in ze-

meljskega plina ter izpostavljenosti 
višanju cen ogljikovodikov; 

3. vzpostavitev bolj konkurenč-
nega energetskega trga, ki bi posle-
dično spodbudil rast stabilnega go-
spodarstva, razvoja tehnologije in 
odpiranja novih delovnih mest, potro-
šnikom pa se s tem zagotovil varno in 
cenovno dostopno energijo. 

Doseganje teh strateških ciljev 
bo spremenilo EU v energetsko viso-
ko učinkovito gospodarstvo, ki bo pri 
proizvodnji in porabi energije ustvari-
lo malo CO2 in kljub temu pospeševalo 
gospodarsko rast. Z bistvenim zmanj-
šanjem porabe energije se bosta po-
večala deleža obnovljivih virov ener-
gije ter zmanjšala uvozna intenzivnost 
drugih energentov. Energetska učin-
kovitost ni zgolj najbolj ekonomičen, 
ampak tudi najhitrejši način zmanjše-
vanja ali vsaj omejevanja naraščanja 
porabe energije in posledično emisij 
toplogrednih plinov. Akcijski načrt te-
melji na doseganju ključnega cilja, to 
je zmanjšanje celotne porabe primar-
ne energije za 20 % do leta 2020. To bi 
v praksi pomenilo, da EU zmanjša svo-
je izpuste emisij za približno 800 mili-
onov ton na leto, porabila pa bi 13 % 
manj enegije kot danes. Največji izziv 
pa so seveda spremembe v razmišlja-
nju in vedenju uporabnikov energije. 
Izziv politike pa je tudi najti pravo rav-
novesje med obsegom OVE in zniža-
njem stroškov proizvodnje energije. 

Energetska učinkovitost 
stavb

Dejstvo je, da moramo Evropejci 
vsekakor zmanjšati porabo energi-
je. Poraba energije pa se ne zmanjšu-
je, temveč se iz leta v leto povečuje, 
z njo pa tudi naša odvisnost od oskr-
be z nafto in plinom iz držav onkraj 
evropskih meja. Gradbeništvo pred-
stavlja 40  % celotne rabe energije v 
(EU). Manjša poraba energije na tem 

področju je zato 
prednostna naloga 
v okviru ciljev  „20-
20-20“  na področju 
energetske učinko-

vitosti. Ta direktiva zajema smernice 
energetske učinkovitosti stavb. Prva 
točka te direktive vključuje metodo-
logijo za izračunavanje energetske 
učinkovitosti stavb, ki jo morajo na 
nacionalni ali regionalni ravni spreje-
ti države članice in upošteva nekatere 
vidike, predvsem: toplotne značilnosti 
stavbe (toplotna zmogljivost, izolaci-
ja, itd.), ogrevalne sisteme in oskrbo s 
toplo vodo, klimatske naprave, vgraje-
no razsvetljavo in notranje klimatske 
pogoje. Upošteva se tudi lokalna iz-
postavljenost soncu, naravna osvetli-
tev, električna energija, proizvedena v 
soproizvodnji, in daljinski ali skupinski 
ogrevalni in hladilni sistemi. V skladu 
z navedeno metodologijo za izraču-
navanje se morajo določiti minimal-
ne zahteve glede energetske učinko-
vitosti tako, da se dosežejo stroškovno 
optimalne ravni. Pri novih stavbah se 
morajo upoštevati te zahteve, pred za-
četkom gradnje pa je treba preučiti iz-
vedljivost sistemov oskrbe z energijo 
iz obnovljivih virov, toplotnih črpalk, 
daljinskih ali skupinskih ogrevalnih in 
hladilnih sistemov ter sistemov sopro-
izvodnje. Pri večji prenovi obstoječih 
stavb, je treba zagotoviti izboljšanje 
njihove energetske učinkovitosti tako, 
da bodo tudi te stavbe zadostovale 
minimalnim zahtevam. Uporaba mini-
malnih zahtev ni obvezna za: uradno 
zaščitene stavbe (na primer zgodovin-
ske stavbe), stavbe, ki se uporabljajo 
za obredne namene, začasni objekti, 
stanovanjske stavbe, ki so namenjene 
za omejeno letno uporabo, samostoj-
ne stavbe, katerih skupna uporabna 
tlorisna površina je manjša od 50 m2. 
Zahtevam glede energetske učinko-
vitosti morajo ustrezati tudi vgraje-
ni, zamenjani ali nadgrajeni tehnični 
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Za vas imamo ustrezne rešitve
Vreme v Alpah ima tisoč  
obrazov. Mi poznamo vsakega  
osebno

Tukaj v Alpah imamo nekaj  
proti slabemu vremenu: 
odlično ogrevanje.

Hoval

Odgovornost za energijo in okolje

Premišljene celostne rešitve– vse iz ene roke.
Hovalova prehodna sistemska tehnika skrbi za zanesljive, učinkovite in obratovalno varne naprave. Pozanimajte se za Hovalove 
celostne rešitve in izvedite več o raznolikih možnostih. Sistemske rešitve za biomaso, toplotne črpalke, ogrevanje na daljavo in 
solarno energijo ter prezračevanje se pri Hovalu upravljajo z optimalno usklajeno krmilno tehniko

Toplotna črpalka zrak Belaria®SH je idealna za sanacije starih zgradb in za 
menjavo kotla pri starem oljnem ali plinskem kotlu

Prednosti Hovalove Belaria®SH:
 � visoka predtočna temp.do 80 °C,
 � odlična stopnja učinkovitosti,
 � tiha in učinkovita.

BioLyt postavlja nova merila, kadar gre za varčno ogrevanje z obnovljivim 
gorivom – lesom. In to ne samo tam, kjer je bilo vreme izumljeno: v Alpah.

Prednosti Hovalovega BioLyt-a:
 � varčen z najvišjo stopnjo učinkovitosti - 98 %,
 � najnižje emisije škodljivih snovi,
 � najbolj enostavno čiščenje.

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

Vesele božične praznike in SREčNO NOVO LETO 2014!
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stavbni sistemi, kot so ogrevalni siste-
mi, sistem tople vode, klimatski sistem 
in veliki prezračevalni sistemi (zahteve 
glede energetske učinkovitosti mora-
jo biti izpolnjene tudi pri zamenjavi ali 
nadgradnji elementov stavb, ki so del 
ovoja stavbe). Naslednja pomemb-
na direktiva se tiče novogradenj, ki 
morajo biti do 31.  decembra  2020 
vse skoraj- nič energijske stavbe. Po 
31.  decembru  2018 morajo ista me-
rila izpolnjevati nove stavbe, ki jih 
javni organi uporabljajo kot lastniki. 
Naslednja direktiva vključuje sistem 
certificiranja energetske učinkovitosti 
stavb (uporaba energetskih izkaznic). 
Države članice pa morajo uvesti tudi 
sistem rednega nadzora ogrevalnih in 
hladilnih sistemov stavb.

Kakšna mora biti zelena 
hiša? 

Gre za hišo iz iz naravnih materia-
lov, ki je vzdržljiva, ekološka in pred-
vsem zdrava. Gradnja z naravnimi 
materiali, kot so les, kamen, ilovica, 
pluta, slama, volna, lan, konoplja, tr-
stika… je vse bolj cenjena, uporablje-
na in spoštovana ter seveda zdrava. 
Tukaj so dober primer živali, ki gradi-
jo svoja bivališča iz materialov, ki jih 
najdejo v svoji okolici in človek si tu-
kaj lahko prav jemlje vzgled. Človek 
izgublja vse preveč energije ob gra-
dnji svojega doma, ogromno okoljske 
škode naredi že s samim transpor-
tom, ki ga uporabi ob gradnji. Kot ži-
vali, bi moral tudi človek smotrno iz-
koristiti tisto, kar mu nudi narava,  saj 
z vnašanjem umetnih, nerazgradlji-
vih in tudi škodljivih snovi onesnažu-
jemo naš planet, negativno vplivamo 
na klimo, vodo, segrevanje ozračja … 
Obstaja pa vse večja težnja, da se čim 
bolj vrnemo k naravi, da svoje domo-
ve vse bolj prilagajamo naravi in ne 

obratno. Tako lahko gradimo brez po-
rabe odvečne energije in s pomočjo 
odpadnih obnovljivih materialov, ta-
kšnih, ki jih lahko recikliramo in znova 
uporabimo.

Hiša, ki jo gradimo ali obnavljamo 
z naravnimi materiali iz okolice, bo 
zdrava, saj podatki kažejo, da klasič-
na gradnja v svetu povzroči kar 40 % 
vsega onesnaženja. Sem štejemo iz-
delavo opek, izolacijskih materialov, 
transport, vzdrževanje, razgradnja 
po rušitvi, ogrevanje in podobno. 
Naravni gradbeni materiali dandanes 
ustrezajo vsem  potresnim, požarnim 
in ekološkim standardom. 

Naravna hiša je precej drugačna 
od tiste, ki jo naredimo z umetnimi 
materiali, ustvarjenimi s strani člove-
ka in pridelanim na neekološki način. 
Priporočljivo je zato uporabljati pre-
proste tehnike in metode, ki dodatno 
ne onesnažujejo narave. Naravna hiša 
je lahko poljubnih oblik, ovalna, lese-
na, drugačna, s slamnato streho, le-
sena… Možnosti je neomejeno, te so 
omejene le s človekovo kreativnostjo. 
V ekološki gradnji za izolacijo upora-
bimo naravne izdelke, kot so lan, ov-
čja volna, konoplja in lesne vlaknen-
ke, znotraj pa jih brez dodatnih folij 
zaključimo z ilovnatimi ometi ali su-
homontažnimi ploščami. Tako izdelan 
naravni sistem je res paropropusten, 
izolativen in sposoben prilagajanja 
razmeram v okolju in prostoru. V na-
ravo integriran objekt, ki je zgrajen 
iz t. im. zelenih materialov, je vseka-
kor popestritev običajne monotono-
sti gradenj, če si privoščimo nekoliko 
več arhitekturne svobode, pa je hiša 
oz. dom lahko resnično nekaj poseb-
nega. Odmaknimo se torej od tistega, 
kar smo vajeni, umetnega, pomagaj-
mo naravi, da se ohrani in pomagaj-

mo sebi, da se bomo v svojem domu 
počutili varno, udobno in sproščeno 
ter še vedno v pristnem stiku z nara-
vo, bivanje v takšnem domu pa bo 
tudi zdravo. 

Pogosto nas šele težave, kot so 
utrujenost, alergije ali celo bolezen, 
opozorijo, da je lahko vzrok za to tudi 
v našem bivalnem okolju. Predvsem 
zato, ker so gradiva polna raznih do-
datkov in sintetičnih snovi. Naravni 
materiali imajo seveda mnogo pred-
nosti, res pa je, da je za ekologijo »žal« 
potrebno seči globlje v žep. A kaj nam 
pomaga, če varčujemo na račun do-
brega počutja in zdravja, kar velja za 
največje bogatstvo človeka?

Pasivna hiša 
Pasivna hiša omogoča energetsko 

varčnost, ki vam bo na daljši rok pri-
varčevala precej denarja in zmanjšala 
stroške bivanja. Z življenjem v takšni 
hiši pa ne boste le varčevali z energi-
jo, temveč boste prispevali svoj delež 
k ohranitvi okolja. Izraz pasivna hiša 
se uporablja za vse hiše, ki po metru 
kvadratne površine ne porabijo več 
kot 1,5 kurilnega olja v kurilni sezoni 
ali 1,5 kubičnih metrov plina, poraba 
skupne primarne energije, vključno s 
toplo vodo in elektriko v gospodinj-
stvu pa je manjša od 120 kWh/m2 na 
leto.

Začetki gradnje pasivnih hiše se-
gajo dvajset let nazaj. Nemčija je bila 
prva država, ki se je odločila za tak na-
čin gradnje, podpora pa je bila tudi s 
strani nemškega ministrstva za oko-
lje. Raziskave so pokazale, da pasivna 
hiša uravnava temperaturo v prosto-
ru in skrbi, da bodo njeni uporab-
niki imeli čim manj stroškov s kurja-
vo, saj se z načinom gradnje doseže 
ugodna temperatura prostora, tako v 
zimskem, kot v letnem času. Vsi zuna-
nji gradbeni elementi, razen steklenih 
površin, morajo biti toplotno izolira-
ni, položaj hiše in še nekatera druga 
merila morajo obvezno zadovoljevati 
določene stroge standarde. Natančna 
gradnja je izjemnega pomena, saj bi 
lahko preko fug ali odprtin na pro-
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sto odšla toplota, kar bi pomenilo 
toplotne izgube. Pasivna hiša omo-
goča z  uporabo sončne energije in 
izkoriščenjem notranjih virov toplo-
te, minimalne potrebe po dodatnem 
ogrevanju pozimi ali hlajenju v vro-
čih poletnih mesecih.

Klasičnega ogrevalnega sistema 
v pasivni hiši torej ne boste potrebo-
vali in tudi stroški bodo precej manj-
ši kot pri klasični gradnji. Pri pasivni 
hiši je pomembna pozicija hiše glede 
na stran svetlobe, okenske površine, 
predvsem  na južni strani. Vsakršna 
ovira direktni sončni toploti bi po-

menila zmanjšanje učinkovitosti  in 
solarne optimalnosti. Nekontrolirana 
izmenjava zunanjega in notranjega 
zraka mora biti preprečena, materi-
ali morajo tvoriti nepropustni vetrni 
plašč, s čimer se prepreči prepih, vnos 
vlage in izgubo energije. Z ustrezno 
debelino izolacije, solarnimi sistemi 
in sončnimi kolektorji, toplotnimi čr-
palkami, nizko toplotno prehodno-
stjo gradbenih elementov in varčni-
mi gospodinjskimi aparati bo pasivna 
hiša zadostila kriterijem in vas maksi-
malno zadovoljila. 

Gradnja pasivne hiše je precej 

zahtevna, zato to prepustite strokov-
njakom, ki bodo projektirali vaš dom 
in ga zgradili glede na stroge standar-
de pasivne hiše. Dolgoročna korist je 
vsekakor zagotovljena in tudi narava 
vam bo hvaležna. Cenovno pasivna 
hiša še vedno predstavlja precejšno 
finančno obremenitev za investitor-
ja, država pa vsekakor premalo spod-
buja tovrstne naložbe. Za tako zelo 
varčen dom, kot je pasivna hiša, se v 
glavnem odločajo resnično ljudje z 
veliko okoljsko ozaveščenostjo ali z 
debelo denarnico (kljub spodbudam 
Eko sklada), saj je naložba precej dra-
ga. Predstavlja pa vsekakor vrh ener-
getske učinkovitosti. 

Dandanes ni pomembno le eko-
loško gledanje, temveč ekološko bi-
vanje. S tem bomo izboljšali kvaliteto 
življenja sebi in prihodnjim generaci-
jam, največjo uslugo pa bomo seve-
da naredili naravi. Na lokalni, državni 
ali evropski ravni, ekološko bivanje je 
več kot le zgolj bivanje.                                

Katja Grobovšek, univ. dipl. kom.
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V preteklih dneh smo v medijih zasledil precej in-
formacij o podražitvi pogonskih goriv iz naftnih deri-
vatov. Ob tem, ko se pogonska goriva iz naftnih deriva-
tov dražijo, cena stisnjenega zemeljskega plina (CNG), 
ki je pogonsko gorivo iz zemeljskega plina, ostaja ne-
spremenjena. Z vidika dobre informiranosti javnosti vas 
pozivamo, da v prihodnjih objavah o pogonskih gorivih, 
javnosti posredujete tudi informacije o ceni stisnjenega 
zemeljskega plina. 

med pogonska goriva  
spada tudi stisnjen  
zemeljski plin (cng)

Dodatne informacije: 
mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP,  
e-pošta: info@giz-dzp.si,  
www.zemeljski-plin.si

1. Opeka kot osnovni material
Opečni zidaki POROTHERM so izdelani iz gline in žaga-

nja. Zaradi značilnosti proizvodnega postopka ima opeka 
POROTHERM izredno dobre toplotno izolacijske lastno-
sti pri še vedno dovolj visoki tlačni trdnosti, ki znaša vsaj 
10 MPa, ter tako združuje obe poglavitni funkciji zunanje-
ga zidu –  nosilnost in toplotno zaščito. Toplotna prevo-
dnost je odvisna od debeline opečnega zidaka in se giblje 
od 0,135 W/(mK) (POROTHERM 38 PLAN DRYFIX) do 0,30 W/
(mK) (POROTHERM 20 S P+E). Difuzijska upornost  prehoda 
vodne pare pa je, tako kot za vse ostale opeke, manjša od 8.  

2. Zidanje z malto 
Zidanje zunanjih zidov z opeko  POROTHERM 45 S P+E 

z dimenzijami (D/Š/V) 25/45/23,8 cm je enostavno in hitro. 
Pri uporabi toplotno izolacijske malte in vogalnih elemen-
tov EURO so preprečeni tudi klasični toplotni mostovi pre-
ko običajne malte. Že izvedba s klasičnim obojestranskim 
ometom zagotavlja toplotno izolacijske lastnosti [U = 0,33 
W/(m2K)], izvedba s 5 cm toplotno izolacijske malte na zu-
nanji strani pa nudi toplotno zaščito, primerno tudi nizko 
energijsko gradnjo [U = 0,28 W/(m2K]. Pri vgradnji toplotne 
izolacije iz mineralne volne ali polistirena debeline 20 do 25 
cm pa dosežemo že t.i standard pasivne gradnje [U £ 0,1 W/
(m2K)], pri čemer znaša debelin zidu 25 cm.

3. Suha gradnja z DRYFIX lepilom
Pri odločitvi za gradnjo s poliuretanskim lepilom in bru-

šeno opeko POROTHERM 38 PLAN DRYFIX lahko s suho 
masivno gradnjo dosežete toplotno izolacijo [U = 0,28 W/
(m2K)] že 5  cm izolacijske malte. 

Izvedba masivnega zidu in fasade s termo ometom je 
zelo trajna in trpežna rešitev, ki garantira visoko kvaliteto 
bivanja ob nizkih stroških gradnje in vzdrževanja. Za enako 
toplotno zaščito, bi navadno opeko debeline 29 cm morali 
obdati še z najmanj 12 cm izolacijske obloge.  

Pri vgradnji toplotne izolacije iz mineralne volne ali poli-
stirena debeline 25 cm pa dosežemo že t.i standard pasivne 
gradnje [U £ 0,1 W/(m2K)], pri čemer znaša debelin zidu 20 
cm (POROTHERM 20 S P+E).

4. Prednosti monolitne izvedbe zunanjega 
zidu

Izdelava enoslojnih monolitnih opečnih zidov je hitra, 
enostavna in cenovno ugodna rešitev. Zaradi enostavnosti 
izvedbe in majhnega števila slojev (malta – opeka – malta) 
je zmanjšana možnost napak pri izvedbi ali pojava toplo-

tnih mostov. V hišah z debelejšimi opečnimi zidovi je tudi 
v poletni vročini prijetno hladno brez klimatskih naprav in 
stroškov za hlajenje. Velike dimenzije opeke zagotavljajo 
hitro gradnjo in izredno ravnost pozidanih površin. Sistem 
monolitnega opečnega zidu je tudi bistveno bolj prepu-
sten za vodno paro kot večslojni sistemi zunanjih sten. 
Pomembna prednost pa je tudi masivnost stavbe, ki moč-
no doprinese k toplotni stabilnosti tako v zimskem kot tudi 
v poletnem času.  

5. Zaključek 
Energijsko varčno hišo lahko zgradite z monolitnim 

opečnim zidom in toplotnim ometom brez dodatnih izola-
cijskih oblog na fasadi, pri gradnji PH – pasivne hiše   pa so 
izolacijske obloge potrebne. 

(BG)

energijsko varČna  
masivna gradnja

Slika 1: Porotherm opeka  z naneseno  izolacijsko malto (A) in 
nameščeno  toplotno izolacijo iz mineralne volne (B in C) 
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Strategija življenja brez odpadkov 
oziroma t.i. “Zero Waste Strategy” je 
uresničevanje koncepta preprečeva-
nja ali vsaj zmanjševanja nastajanja 
odpadkov pri izvoru. Pri tej strategiji 
ravnanje z odpadki ne vsebuje odla-
gališč in/ali sežigalnic. Poleg etičnih 
in ekoloških načel temelji na trdnih 
ekonomskih principih. V njej sodelu-
jejo lokalne skupnosti in podjetja ozi-
roma proizvajalci. Strategija hkrati po-
meni razvoj in uveljavitev 100% čiste 
blagovne znamke, zaščitni znak zu-
nanjim trgom (pri izvozu), da pridel-
ki prihajajo iz neonesnaženega okolja. 
Poleg pomena pri izvozu, je strategija 
pomembna za uvoz, saj z maksimal-
nim recikliranjem zmanjšamo potre-
bo po uvozu surovin in zagotovimo 
njihovo popolno izrabo. Poleg tega 
pa je v pomoč tudi pri izpolnjevanju 
obveznosti iz Kyotskega sporazuma, 
saj so odlagališča eden največjih vi-
rov toplogrednih plinov. Znižajo se 
tudi dolgoročni stroški ravnanja z od-
padki, hkrati pa se, s ponovno upora-
bo ločeno zbranega materiala, zago-
tovijo nova delovna mesta.

Pri delovanju lokalnih skupnosti 
po strategiji Zero Waste, so potrebni 
nova uporaba, recikliranje, kompo-
stiranje in zbiranje nevarnih snovi. Za 

Življenje BreZ  
odpadkov

podjetja pa opuščanje uporabe ne-
varnih snovi in preoblikovanje emba-
laže ter izdelkov tako, da so skladni z 
zahtevami trajnostnega razvoja druž-
be in trajnostne proizvodnje.

V Sloveniji posameznik ustvari 
420 kilogramov odpadkov, od tega 
100 kg odpadne embalaže, ki je obi-
čajno iz kakovostnih materialov, zato 
predstavlja pomemben vir sekundar-
nih surovin in z ustrezno predelavo 
lahko pridobljeni material ponovno 
uporabimo za različne izdelke; pla-
stično embalažo za cevi, vrečke, lonč-
ke, stikala, vrtne garniture, ipd., papir 
ponovno uporabimo za različne pa-
pirnate izdelke kot so zvezki, časopi-
si, fascikli, ipd., iz stekla nove steklene 
predmete, iz lesa lahko pridobivamo 
biomaso, iz bioloških oziroma organ-
skih odpadkov lahko naredimo kom-
post, iz tekstilnih odpadkov preje, 
krpe, polnila, celo oblačila, odpadna 
elektronika pa se loči na komponente 
in odpelje na reciklažo.

Ekološka vas je naravne velikosti, v 
vseh značilnostih je delujoče naselje, v 
katerem so aktivnosti prebivalcev ne-
škodljivo vključene v naravno okolje, 
tako da podpirajo zdrav človeški ra-
zvoj in se uspešno nadaljujejo v ne-
določeno prihodnost. Ekovas je lahko 

usmerjena v kmetovanje ali je lahko 
visokotehnološka, lahko pa je tudi 
kombinacija obojega. Na prvem me-
stu sta narava in posameznik, sledijo 
skupnost, nato stavbe – prijazna gra-
dnja, pridelava hrane, inštitucije, eko 
tehnolgija, izobraževanje itn.

Z ekonomskega stališča se v eko-
vasi zviša stopnja (samo)zaposlenosti 
in samoskrbe, s to pa se minimalizira-
jo življenjski stroški, viški pa prinaša-
jo zaslužek in s tem finančno varnost. 
Kakovostno okolje zagotavlja zdrav-
je posameznikov in tako tudi znižuje 
stroške zdravstvene oskrbe. Dodatno 
je možno tudi črpanje denarja iz 
evropskih sredstev.

Po ekološkem vidiku s čistim življe-
njem zagotavljamo čist zrak, vodo in 
prst ter krepimo celoten naravni eko-
sistem. Izognemo se (preveč) inten-
zivnemu kmetovanju, ki izčrpava in 
obremenjuje zemljo, s trajnostnim na-
činom življenja pa ohranjamo naravne 
vire in biotsko pestrost. Obremenitev 
okolja se zmanjša tudi zaradi uporabe 
obnovljivih virov energije in manjših 
potreb po transportu, saj oboje zna-
tno zmanjša izpuste toplogrednih pli-
nov. Bivališča so zgrajena ekološko iz 
lokalnih materialov, v skladu z narav-
nim okoljem.

Tretji vidik ekovasi je socialni, ka-
terega osnova so samoskrba, samo-
zaposlitev in živa lokalna skupnost, 
ki prinašajo socialno varnost.  Zviša 
se kakovost življenja vseh prebival-
cev, zdravo in socialno bogato oko-
lje pa zelo ugodno vpliva na razvoj 
otrok, prav tako se poveča potencial 
za rekreacijo in turizem. Zvišanje sto-
pnje izobraževanja lokalne skupnosti 
pozitivno vpliva tudi na izobraževa-Slika 1: Dve možni realnosti; odlagališče odpadkov proti naravi brez odpadkov
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nje širše javnosti in tako pripomore k 
zavedanju o pomenu ohranjanja žive 
kulturne dediščine ter izročila. Poleg 
tega se poveča tudi zavedanje o po-
vezanosti z naravo, o našem razvoju 
in tako se poveča tudi spoštovanje do 
naravnega okolja.

V ekonaselja, ki imajo določene 
značilnosti ekovasi, lahko postopo-
ma preobrazimo tudi obstoječa na-
selja. Z ustvarjanjem točk ravnovesja 
po Feng šuiju ali Vastu (fontane, rib-
niki, skalnjaki, ipd.) lahko dvignemo 
prijazne vibracije v prostoru in omo-
gočimo druženje prebivalcev na pro-
stem. Posadimo osrednje drevo nase-
lja, prav tako pa lahko vsaka družina 

posadi tudi svoje, družinsko drevo. 
Ustvariti moramo čim več odprtega 
prostora in veliko zelenja. Pri gradnji 
moramo uporabljati prijazne gradbe-
ne materiale, imeti prijaznejšo proi-
zvodnjo in potrošnjo energije. V vo-
dohran se vozi izvirska voda, ki je na 
voljo vsem. Svetloba javne razsvetlja-
ve, ki mora biti usmerjena samo nav-
zdol, se prilagaja življenjskemu rit-
mu; zvečer močnejša, ponoči šibka. 
Ločeno moramo izgraditi park, otro-
ško igrišče in park s pasjim straniščem. 
V ekonaselje moramo pritegniti staro-
stno mešano populacijo, če hočemo 
imeti dobro skupnost.

Za kvalitetno življenje in zagoto-

Slika 2: Ekonaselje

vljeno prihodnost torej nista dovolj le 
ločevanje odpadkov in uporaba ob-
novljivih virov energije. Posamezniki 
morajo pozabiti na ograje, tako v svo-
jih glavah, kot med dvorišči in tako 
kot nekoč, zadihati kot skupnost. Vsi 
prebivalci naselja se morajo začeti za-
vedati, da je njihovo okolje več kot le 
lastna hiša s pripadajočim dvoriščem, 
njihov bivanjski prostor je cel kraj ozi-
roma naselje. Ponovno se moramo 
odpreti navzven, se povezovati, spo-
štovati svobodo drugega – se zaveda-
ti, da naša svoboda sega do tja, kjer še 
ne krati svobode drugega. Vse odloči-
tve morajo prebivalci sprejemati sku-
paj, demokratično, kar lahko z mo-
dernimi tehnologijami tudi preprosto 
omogočimo in vsakemu prebivalcu 
podelimo en glas. Seveda pa mora-
mo ponovno spoznati pomen pošte-
nja, morale in konsistentnosti pri ži-
vljenju po lastnih vrednotah, saj od 
drugih lahko pričakujemo le to, kar od 
sebe dajamo sami. Kvalitetno življenj-
sko okolje je za človeka kot socialno 
bitje lahko le v harmonični skupnosti, 
ki živi v sozvočju z naravo, posamezni-
ki pa spoštujejo drug drugega, živa-
li in celoten ekosistem. Predvsem pa 
ne smemo čakati, da bo nekdo nekaj 
naredil namesto nas, ampak narediti 
prvi korak v drugačno, prijaznejšo pri-
hodnost. Tako bo naselje postalo po-
daljšek naše dnevne sobe, prebivalci 
naši prijatelji, narava pa bistvo našega 
izvora, ki nam ob ustreznem spošto-
vanju lahko daje vse, kar potrebujemo 
za kvalitetno življenje.

Otroci imajo navadno v rokah 
plastične igrače, ki piskajo, utripa-
jo, govorijo, mahajo in še marsikaj, 
vendar so te umetne. Vse gre v sme-
ri eko razvoja, zakaj potem ne bi tudi 
otroci imeli eko igrač? Pozabili smo 
na punčke iz cunj ali doma nareje-
ne igrače, npr. iz lesa ali divjega ko-
stanja. Namreč, otroci danes živijo v 
dobi elektronike in vsaka nova igrača 
mora »nekaj početi«. Nekdaj so otro-

ci in starši igrače izdelovali sami, in ni 
razloga, zakaj otroku ne bi tudi da-
nes dali nekaj kreativnega in seveda 
naravnega. Zanimivo je tudi to, da so 
bile pred desetimi ali dvajsetimi leti 
zahteve za varnost igrač veliko niž-
je, pred tem pa jih sploh ni bilo. Ne 
le da so prodajali igrače, s katerimi se 
je otrok lahko tudi resno poškodoval, 
pač pa so številne igrače vsebovale 
tudi sestavine, nevarne za otrokovo 

zdravje. Otroci namreč razviajo svo-
ja čutila tudi z okušanjem, lizanjem, 
kar je še posebej nevarno za more-
bitno zastrupitev z zdravju nevarni-
mi snovmi.

eko igraČe
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Učinkovito ogrevanje in hlajenje z Rotexom.

Štirje letni časi – enak 
občutek udobja.                

Uponor in Titan želita vsem svojim strankam 
vesele božicne praznike in vse dobro v letu 2014!ˇ


