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Toplotno udobje na najvišji ravni:
Plinski kondenzacijski kotel s solarnim sistemom
in prezračevanjem
Učinkovita kombinacija: Vitodens 200-W nudi
energetsko varčno kondenzacijsko tehniko in
v kombinaciji z zmogljivimi sončnimi kolektorji
Vitosol 200-F solarno ogrevanje sanitarne
vode.
Za udobno in zdravo prostorsko klimo pa
skrbi prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki se lahko izvede za celotno zgradbo
s prezračevalnim sistemom Vitovent 300 in
300-W ali po podameznih prostorih s prezračevalno pripravo Vitovent 200-D. Podrobne
informacije najdete pod www.viessmann.si

Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor

Vitovent 300-W
Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote do 95 %

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor
tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si

Vitovent 200-D
Prezračevalna priprava za
posamezne prostore

®
za bolj zeleno prihodnost

Ecodan: ogrevanje s pogledom v prihodnost
Nova toplotna èrpalka zrak-voda Ecodan s pomoèjo tehnologije »Flash
injection« uèinkovito proizvaja toploto za ogrevanje prostora in sanitarne
vode s èrpanjem toplote iz zunanjega okolja, poleti pa toploto odvzema iz
notranjih prostorov in tako ustvarja prijetno klimo za bivanje in delo. Visoki
energijski izkoristki in udobje so kljuène prednosti sistema.
Inovativnosti in uporabne domišljije zagnanim razvojnim strokovnjakom ne
manjka, kljuè prihodnosti ogrevanja so našli v naravi in dolgoroèni vizija
èloveštva.
EKO SKLAD je dodatno olajšal v prihodnost naravnano vizijo saj nabavo
toplotnih èrpalk zrak-voda podpira s subvencijami za uporabnike.

Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih èrpalk
VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si
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Začetek leta 2014 je zaznamovalo čakanje na razpis EKO SKLADA in informacije o Energetskem zakonu ter energetski izkaznici. Strokovno srečanje Sekcije
instalaterjev- energetikov Slovenije, ki se
je uspešno zaključilo v januarju, je udeležencem odgovorilo na marsikatero vprašanje glede teh novosti. Dogodek je bil
po mnenju vseh udeležencev in tudi velike večine mariborskega vodstva sekcije,
ki smo se srečanja udeležili, izredno zanimiv in aktualen. Na februarski seji Sekcije
instalaterjev - energetikov Maribor (SIEM)
smo veliko govorili o tem, kako pomembno je združevanje sorodnih sekcij. Lep primer je srečanje instalaterjev - energetikov
v Laškem s sekcijo gradbincev in s sekcijo
krovcev ter kleparjev. Zelo pomembno je
tudi združevanje sekcij po regijah, saj smo
ugotovili, da se je število članov po zbornicah in posledično po sekcijah, zmanjšalo za dobrih 30%. Zato bo v prihodnosti
ključnega pomena povezovanje in delovanje za uresničevanje skupnih interesov
ter projektov.
Veliko projektov čaka sekcijo v tem
letu, največ v sklopu sejma Energetika
na Celjskem sejmišču v mesecu maju.
Priprave so se že začele in so vse bolj intenzivne. Na zadnji seji se je že začel pripravljati program vseh dogodkov, ki se
bodo izvedli v sklopu sejma. Začeti je potrebno s pripravami na volilni zbor, saj ob
vsem svojem delu nismo pozabili, da se z
letošnjim letom zaključuje štiri letni mandat, tudi izvršilnega odbora SIEM. Volilni
zbor mora biti aktualen, da se ga bo udeležilo čim več članov mariborske sekcije.
Računamo na večje število kandidatur
članov, ki bi želeli aktivno sodelovati pri
delu sekcije. Vabilo za oddajo kandidature je že bilo objavljeno v mariborskem
zborničnem glasilu, objavljeno pa je tudi
na spletni strani sekcije, vsak član mariborske sekcije pa ga lahko odda sekretarki na sedežu zbornice in uredništva revije
Energetik. Vsake kandidature bomo zelo
veseli. Pomembno je, da bo revija v prihodnosti znova dobila odbor, ki bo tako
uspešen, kot je bil ta do sedaj.
Odgovorno smo se lotili tudi razpisa
za državno tekmovanje dijakov vseh srednjih šol, ki izobražujejo dijake za poklic

monter strojnih instalacij. Razpis bodo
šole prejele v prvih dneh meseca marca,
takoj po izdaji revije in pričakuje se dober
odziv. Tudi zato, ker prijavljene čaka veliko
presenečenje, ki ga pripravljamo skupaj s
sponzorji. Tekmovanje pripravljamo vrsto
let, skupaj z republiško sekcijo in Celjskim
sejmom. Organizatorji si želimo, da bi se
prijavile vse šole, da bo najbolj zanimiv
praktični del tekmovanja, ki bo potekal
na samem sejmišču, pritegnil veliko gledalcev. S sodelovanjem na informativnem
dnevu smo že začeli z letošnjo promocijo poklica, odziv je bil znova premajhen.
Potrebno bo narediti več in tega se zavedamo. Zato smo z oglaševalci in sponzorji (HERZ d.d., MAVI d.o.o. in VAILLANT
d.o.o.) konec februarja omogočili dijakom
Šolskega centra v Mariboru ogled enega
največjih sejmov za področje Energetike,
ENERGY SAVING v Welsu. Več o tem boste lahko prebrali v naslednji številki revije. Zakaj je ob vsem tem, kar počnemo,
še vedno premalo zanimanja bodočih dijakov za izobraževanje za ta perspektivni
poklic? Mogoče, ker tega ne vedo?
Spoštovani bralci revije Energetik, v
prihajajočih dneh, tednih, mesecih, bo
veliko različnih aktualnih dogodkov, informacij, sprememb, izobraževanj in predavanj, ki lahko pomembno vplivajo na
uspešnost poslovanja, delovanja ter sodelovanja. Zato vas vabimo k prebiranju
revije in spremljanju naše spletne strani.
Želimo biti aktualni in koristni, zato vas
preko razpoložljivih medijev, obveščamo
o tem, kar bo Vam koristilo. To je bilo in bo
vedno naše poslanstvo! Poslanstvo revije
Energetik!
Marca odpira svoja vrata sejem Dom
na Gospodarskem sejmišču v Ljubljani.
Razstavljavci bodo tudi naši oglaševalci. Obiskali jih bomo tudi mi in poskrbeli,
da bodo obiskovalci prejeli kakšen izvod
naše revije. Vsem, ki razstavljajo in vsem,
ki bodo sejem obiskali, pa želimo veliko
sejemskih priložnosti!i
Izvršilni odbor SIEM
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Pregledi ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov MOVIDA
Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor in Sekcija
instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas
vljudno vabita na NA 17. SEJEM ENERGETIKA V CELJU
Spoštovani člani sekcije instalaterjev-energetikov!
V Mariboru začetek mednarodnih delavnic »EN-LITE WEEK« za krepitev
energetske pismenosti

Par tner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjev–energetikov
pri Obr tno-podjetniški zbornici Slovenije.
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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DVODNEVNO STROKOVNO
SREČANJE, TOKRAT TREH
SEKCIJ S PODROČJA
GRADBENIŠTVA SKUPAJ
Letos je bilo skupno strokovno srečanje za tri strokovne sekcije iz področja gradbeništva. Dogodek je potekal
24. In 25. januarja 2014 v kongresnem
centru Zdravilišča Laško. Skupno srečanje so imele sekcija gradbincev, sekcija instalaterjev- energetikov in sekcija krovcev ter kleparjev. Udeleženci so
se lahko udeležili skupnih predavanj,
nekatera pa so bila ločena po sekcijah.
Srečanja se je v dveh dneh skupaj udeležilo blizu 200 udeležencev, 11 podjetij pa se je predstavilo v preddverju
izobraževalnih dvoran.
Na skupnem predavanju se je uvodoma prisluhnilo davčni svetovalki na
OZS, Boženi Macarol, ki je predavala
o optimiziranju nepremičnin v smislu
novega Zakona o davku na nepremičnine. Udeleženci so se seznanili s tem,
da je novi davek za obrtnike neustaven, saj je stopnja obdavčitve nepre-

Davčna svetovalka na OZS Božena Macarol (foto lp)

mičnin za nepremičnine, ki jih uporabljajo za svojo dejavnost višja (0,75
%). Na zakon so bile že posredovane pobude za ustavno presojo, zato
je obstajala velika verjetnost, da ga
bo potrebno popravljati. Ga. Božena
Macarol je med drugimi nasveti priporočila preveritev izmer površin, ki
so v dejanski rabi, kar je pa tudi dolžnost davčnega zavezanca, da sporoča vse spremembe. Udeleženci so se
podrobneje seznanili tudi z sistemom
obdavčevanja nepremičnin.
Mag. Hinko Šolinc z ministrstva za
infrastrukturo in prostor je predstavil,
kaj nam prinašajo predpisi na področju učinkovite rabe energije, povedal
je več o prenovljeni Direktivi o učinkoviti rabi energije, glavni poudarek
pa je namenil novemu Energetskemu
zakonu. Ta je bil sprejet v petem poizkusu, sprejetje tega zakona pa je bilo

potrebno zaradi evropske direktive.
Potrebno bo med drugim upoštevati uvedbo števcev, ki bodo prikazovali realno porabo energije in čas porabe. Energetski pregledi so za majhne
uporabnike priporočeni, za velike pa
obvezni. Za nove stavbe bo sedaj potrebna energetska izkaznica, po letu
2018 pa bodo morale biti vse javne
stavbe skoraj nič energijske, nove pa
bodo po letu 2020 morale pridobivati
energijo iz obnovljivih virov.
Sekcija instalaterjev- energetikov
je imela v popoldanskem času za svoje člane posebej organizirano strokovno temo: Varnost uporabe instalacijskih sistemov. Predaval je prof. dr.
Vincenc Butala iz Univerze v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo. Predstavil je
nove predpise, ki določajo varno uporabo strojnih instalacijskih sistemov v
stavbah.

Mag. Hinko Šolinc z ministrstva za infrastrukturo in prostor (foto lp)
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Zanimivo dogajanje dvodnevnega srečanja pa so bile tudi predstavitve desetih pokroviteljev srečanja, ki
so se v preddverju dvoran predstavili
kot razstavljavci. Po strokovnem predavanju so se instalaterji-energetiki
seznanili z novostmi in asortimanom
pri podjetju HERZ d.d., ki je bil eden
vidnejših pokroviteljev srečanja.
Zelo odmevna je bila tudi večerna okrogla miza, podobna tistih, ki
smo je bili navajeni v oddaji Pogledi
Slovenije. Povezoval jo je Aleš Pregl.
V zanimivi razpravi so sodelovali kompetentni predstavniki iz vladnih resorjev in strokovnih institucij ter vodstvo OZS s predsedniki že
prej omenjenih sodelujočih strokovnih sekcij. Naslov okrogle mize je bil:
KJE SO PERSPEKTIVE SLOVENSKEGA
GRADBENIŠTVA?
Sobotno predavanje o odškodninski odgovornosti je za udeležence
pripravila Polona Marjetič – Zemljič,
sodnica Višjega sodišča v Ljubljani.
Udeležencem je bilo pojasnjeno, kako
velika je odgovornost delodajalca in
pojasnila regresne zahtevke zavarovalnic proti njim. To je velik problem
in v tem primeru so v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi,
ki iz zdravstvene blagajne uveljavljajo zdravljenje. Podatki pa kažejo, da
delodajalci morajo povrniti celotne
stroške.
Lea Polajnar

Kot razstavljavec se je predstavil tudi pokrovitelj srečanja HERZ d.d. (foto lp)

Okrogle miza: KJE SO PERSPEKTIVE SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA? (foto lp)

Prof. dr. Vincenc Butala iz Univerze v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. (foto lp)

Udeleženci srečanja so bili tudi člani IO SIEM (foto lp)
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SODELOVANJE
SEKCIJE NA INFORMATIVNIH
DNEVIH
Sekcija instalaterjev- energetikov na mariborski zbornici vsako
leto aktivno sodeluje na informativnih dnevih, ki jih zelo uspešno pripravijo na Šolskem centru na Teznem V
Mariboru. V sodelovanju s šolo bi radi
vzbudili večje zanimanje za poklic instalater strojnih instalacij, za katerega beležijo že nekaj časa velik upad.
Samo podatek, da je podravska regija v tem šolskem letu zapisala v drugem in tretjem letniku skupaj 16 dijakov, je zaskbljujoč podatek, predvsem
pa zato, ker je to glede na trende in

evropske umeritve poklic prihodnosti. Skupaj z vodstvom šole se že dalj
časa sprašujejo kako obrniti ta trend v
pozitivnejši odnos do poklica in kako
osvestiti bodoče dijake ter njihove
starše, da je za ta poklic po končanem
šolanju zaposlitev zagotovljena.
Danilo Brdnik, predsednik sekcije
v Mariboru, je po predstavitvi vsem
udeležencem v telovadnici Šolskega
centra na predstavitvi branže uvodoma predstavil film, ki ga je pripravila
republiška sekcija. Predstavitveni 10
min film lepo predstavlja zanimivosti

in širino tega poklica. Posnetek pa je
po ogledu podkrepil s pomembnimi
podatki o poklicu in tudi o praktičnem
usposabljanju pri delodajalcih.
Po predstavitvi so si vsi skupaj
ogledali šolske delavnice in novoustanovljen MIC (medpodjetniški center), ki bo uradno otvoritev dočakal 21.
marca 2014. Na otvoritev ste vabljeni
prav vsi, ki jim ni vseeno za poklicno
izobraževanje in za to, kje in kako se
bodo izobraževale nove generacije.
Lea Polajnar

Ogled šolskih delavnic (foto lp)

Danilo Brdnik je predstavil praktično izobraževanje po ogledu filma (foto lp)

Predstavitev v šolski telovadnici (foto lp)

Predstavitev SIEM in revije Energetik na sprejemu bodočih dijakov (foto lp)
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Plinski kondenzacijski
kotel v kombinaciji
s solarnim sistemom –
najboljši odgovor na
visoke cene energentov
Plinska kondenzacijska tehnika
v kombinaciji s solarnim sistemom
nudi tako pri novogradnji, kot tudi
pri posodabljanju starejših ogrevalnih sistemov mnogo prednosti.
Kondenzacijska tehnika je eden najvarčnejših in okolju najbolj prijaznih načinov proizvajanja toplote.
Kondenzacijski kotli porabijo v primerjavi s starejšimi kotli precej manj
plina.
Te prednosti se še stopnjujejo, če
se vgradi tudi solarni sistem, bodisi samo za ogrevanje sanitarne vode
ali dodatno še za podporo ogrevanja
prostorov. Sočasno koriščenje sončne energije tudi zmanjšuje odvisnost
od fosilnih energentov.

vitejša tehnika proizvajanja toplote
s fosilnimi gorivi. Kondenzacijski kotli skorajda v celoti izkoristijo vsebnost energije v gorivu in so tako

v primerjavi s starejšimi kotli, možni prihranki energije do 30 %.
Kondenzacijska tehnika se lahko
uporabi skorajda povsod. V starih ali

Varčne in za prihodnost
varne naprave
Tudi v prihodnjih desetletjih bo
plin pomemben steber naše energetske oskrbe. Četudi naj bi se leta 2020
petina energijske potrebe pokrivala z
obnovljivimi viri energije, bo plin še
vedno moral dajati velik delež celotne potrebne energije.
Za lastnike stanovanjskih hiš, ki
razmišljajo kako bodo kljub manjšim zalogam fosilnih goriv tudi v
prihodnosti varno ogrevali in sočasno tudi obvladovali rastoče cene
energentov, je učinkovita kondenzacijska tehnika dobra rešitev. Z izkoristki do 98 % je daleč najučinko-

Izkoristki do 98 % : s svojo energetsko učinkovitostjo je stenski plinski kondenzacijski kotel Vitodens
200-W primeren tako za stanovanjske enote, kot tudi za posodobitev obstoječega ogrevalnega sistema
v hiši
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novih zgradbah, enodružinskih hišah
ali večstanovanjskih poslopjih, obrtnih ali poslovnih objektih – kondenzacijska tehnika nudi za vsako potrebo ustrezno rešitev.

Plinska kondenzacijska
tehnika in solarni sistem –
učinkovita kombinacija
V povprečnem štiričlanskem gospodinjstvu odpade okoli 90 odstotkov porabe energije na ogrevanje
prostorov in sanitarne vode. Pa vendar že v mnogih primerih majhen so-

larni sistem s 5m2 kolektorske površine zadostuje, da se letno pokrije 60
% energije za ogrevanje sanitarne
vode. Poleti lahko sončni kolektorji skorajda v celoti prevzamejo ogrevanje sanitarne vode. Kotel lahko več
mesecev ostane izklopljen.
Z večjim solarnim sistemom za
podporo ogrevanja prostorov pa se
lahko to obdobje še podaljša. V kombinaciji z učinkovitim plinskim kondenzacijskim kotlom se lahko celotna
poraba energije za ogrevanje zniža
celo do 40 %.

Znižanje stroškov energije: Solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode na enodružinski hiši

V prehodnem času in pozimi kolektorji s sončno energijo predogrejejo ogrevalno vodo, ki jo potem
kondenzacijski kotel le še dogreje na
željeno temperaturo vtoka v ogrevalni sistem.
Zato je dobro, da se, tako pri
novogradnji, kot pri prenovi stare
zgradbe, vedno preveri, ali se lahko
vgradi solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode in, če ogrevalni sistem
to omogoča, tudi za podporo ogrevanja prostorov.
Najpomembnejši sestavni del
solarnega sistema so sončni kolektorji. Ti ujamejo sončno sevanje in
ga pretvorijo v uporabno toploto.
Najpogosteje uporabljena izvedba
kolektorjev so ravni kolektorji. So cenovno ugodnejši in zmogljivi ter primerni tako za ogrevanje sanitarne
vode, kot tudi za podporo ogrevanja prostorov. Vakuumski cevni kolektorji imajo nekoliko boljši izkoristek kot ravni kolektorji, ker vakuum
učinkovito zmanjšuje toplotne izgube. Da dobimo enak solarni donos,
potrebujemo pri vakuumskih cevnih
kolektorjih manjšo površino, sicer pa
enake pogoje za prigraditev (mesto
montaže, usmerjenost, itd.) Vendar
dajejo vakuumski cevni kolektorji pri
razpršenem sevanju, kot pogosto nastopa spomladi in jeseni, nekoliko
višji donos. V letnem povprečju se
lahko na m2 površine dobi pribl. 30 %
višji solarni donos.

Podrobnejše informacije
o proizvodih dobite na
www.viessmann.si, kjer
najdete tudi obrazec, s
katerim lahko naročite
brezplačno svetovanje in
okvirno ponudbo.
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Trendsetter
že 50 let
Zmagovita kombinacija inovacij in naprednih idej
Leta 1964 so se le
najdrznejši odločili za
vgradnjo podometnih
splakovalnikov Geberit. 50
let kasneje, na podlagi izkušenj 60 milijonov izdelanih
splakovalnikov, Geberit
še vedno predstavlja nove
inovacije za izboljšanje
kakovosti življenja.

Skrito postane elegantno
Kmalu zatem temeljne spremembe mišljenja v evropskih kopalnicah ni bilo več mogoče ustaviti. Vidne oskrbovalne cevi niso bile več zaželene in so se skrile pod omet.
Kopalnice so tako dobile mnogo elegantnejši in bolj urejen
videz. Z razmahom suhomontažne gradnje v osemdesetih
letih je novi način opremljanja kopalnic dobil dodaten zagon. Podjetje Geberit je imelo pionirsko vlogo tudi na tem
področju, saj je razvilo napredne vgradne sisteme za vse
vrste stenskih in predstenskih konstrukcij. V samo dveh desetletjih se je preprost podometni splakovalnik razvil v celovito ponudbo podometnih rešitev.

50 let kasneje – čas za udobje
V začetku šestdesetih let so se v svetu sanitarne tehnike večinoma uporabljale cevi iz svinca, bakra, jekla in litega
železa, ki so bile spojene s privijanjem, varjenjem ali spajkanjem. Izdelki iz plastike so veljali za cenene in nizko kakovostne. Večinoma so se uporabljale stoječe keramične WCškoljke. Stenske WC- školjke ali sanitarije so bile sprva zelo
redke in so jih nameščali samo tam, kjer so bile stene dovolj
debele. V obeh primerih so se za splakovanje uporabljali nadometni splakovalniki ali tlačni splakovalni ventili.

Dodana vrednost z dodatnim prostorom
Lastniki podjetja Geberit so v tem času sprejeli daljnosežno odločitev in kot prvi v industriji začeli množično proizvajati plastične podometne splakovalnike. Zamisel, da se
splakovalna tehnologija v celoti skrije pod omet, ni bila povsem nova, a še ni bila dobro preizkušena.
Vodoinstalaterji so zato sprva dvomili v Geberitov novi
podometni splakovalnik. Kaj če bi splakovalnik, vgrajen v
steno, nenadoma začel puščati? Vendar pa so bile prednosti
podometne vgradnje – še posebej manjša poraba prostora – prepričljive, zato so inovativni vodoinstalaterji in lastniki stavb tvegali ter vgradili prve podometne splakovalnike.
Tudi podjetje Geberit ni obupalo in je sčasoma vedno več
sanitarnih strokovnjakov, arhitektov in tehničnih načrtovalcev prepričalo o zanesljivosti podometnih splakovalnikov.

Pri prenovi kuhinje nihče ne pomisli, da bi se odpovedal
kuhinjski napi, ki relativno učinkovito odstranjuje vonjave,
ki nastajajo pri kuhanju. Verjetno pa bi se vsi strinjali, da so
lahko vonjave, ki nastanejo pri uporabi sanitarij precej bolj
neprijetne. Geberit ima rešitev za svež zrak v kopalnici, ki
je precej učinkovitejša od kuhinjske nape, saj deluje neposredno pri izvoru neprijetnih vonjav in jih prestreže še preden se razširijo po prostoru. Ena izmed zadnjih inovacij, ki
predstavlja velik korak k udobju, je Geberit DuoFresh, splakovalnik, ki poskrbi za svežino v kopalnici. Sistem Geberit
DuoFresh sestavljajo vgradni WC- element Duofix s tovarniško vgrajeno sesalno cevjo, prezračevalna enota s filtrom in
aktivirna tipka Sigma40. Poleg električnega priključka niso
potrebni nobeni drugi načrtovalni ali tehnični ukrepi, ki presegajo ukrepe za standardno stranišče. Dobro je tudi vedeti,
da je Geberit DuoFresh združljiv s keramičnimi WC- školjkami večine proizvajalcev.

20- krat boljša energetska učinkovitost
v primerjavi s klasičnim prezračevanjem
prostora
Odstranjevanje neprijetnih vonjav se vklopi ročno s pritiskom na gumb na aktivirni tipki. Vgrajeni krmilnik izklopi ventilator po preteku predhodno nastavljenega časa,
5,10 ali 15 minut. Geberit DuoFresh ni le preprost za mon-
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tažo in uporabniku prijazen, temveč je izjemen tudi z okoljevarstvenega vidika. Na primer 4- članska družina, ki odpira okno v kopalnici štirikrat na dan za deset minut, bo s
tem porabila približno 44 kWh električne energije na leto.
In to le v primeru, če kdo ne pozabi zapreti okna. Geberit

DuoFresh odpravlja potrebo po prezračevanju sanitarnih
prostorov. Ista družina bi porabila 2 kWh električne energije na leto za delovanje sesalne enote, vgrajene v splakovalnik, oziroma dvajsetkrat manj energije, kot jo porabi pri
običajnem prezračevanju z rahlo odprtim oknom.

Čas za upokojitev po 48 letih delovne dobe: odstranjeni
podometni splakovalniki Geberit čisto prve generacije
v hotelu Eiger v Grindelwaldu v Švici novembra 2013 v
okviru celovite prenove hotelskih sob. Splakovalniki, ki
so še vedno delovali, so s svojim brezhibnim stanjem
presenetili marsikaterega strokovnjaka.
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Toplotne črpalke v Split
izvedbi za ogrevanje in
hlajenje (do 15 kW)
Weishaupt, svetovno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo ogrevalnih sistemov ter gorilnikov, se bo
tudi tokrat predstavilo na sejmu Dom v Ljubljani. Poudarek
Weishauptove predstavljene palete bo temeljil na vrhunskih
proizvodih s področja ogrevalne tehnike in sicer kondenzacijskih oljnih in plinskih kotlih, vrhunskih solarnih sistemih
ter toplotnih črpalkah. Kot novost bo Weishaupt predstavil
najnovejšo varianto svojih toplotnih črpalk zrak/voda (za zunanjo postavitev, za notranjo postavitev, Split izvedba in za
pripravo tople vode).

Toplotna črpalka v Split izvedbi z zunanjo in notranjo (hidravlično) enoto, moči 7 kW

Z Weishauptovimi toplotnimi črpalkami v Split izvedbi
vam je na razpolago sodoben in ugoden ogrevalni sistem, ki
vam poleg tega, omogoča tudi prijeten hlad v poletnem času.
Pri toplotnih črpalkah v Split izvedbi se komponente ločijo na zunanjo in notranjo enoto (hidravlične enote). Zunanja
enota vsebuje uparjevalnik in kompresor. V notranji enoti
(hidravlični enoti) se nahaja kondenzator.
Kot ogrevalni sistem ali kot sistem za ogrevanje in hlajenje so Weishauptove toplotne črpalke v Split izvedbi primerne, tako za novogradnje, kot tudi za modernizacijo. Zunanja
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enota se lahko montira prostorsko varčno na zunanji strani
objekta ali s pomočjo nosilne konzole direktno na steno.
Omenjena enota je opremljena s kompresorjem, ki poskrbi
da se temperatura okoliškega zraka prenese na delovni medij. Dvojni rotacijski batni kompresor dvigne temperaturni
nivo in delovni medij se preko povezovalnega voda transportira v notranjo enoto.
Notranja enota (hidravlična enota) je zadolžena za razdelitev toplote po ogrevalnem sistemu ali za pripravo sanitarne
tople vode. V kompaktnem stenskem ohišju so nameščeni
kondenzator, hidravlika, kot tudi regulacija in vse to na minimalno potrebnem prostoru.
Razdelitev na zunanjo in notranjo enoto nudi sledeče
prednosti:
pp Enostavna postavitev zunanje enote, ki izkorišča zrak
kot vir energije
pp Minimalni preboji sten zaradi majhnih potrebnih premerov vodov delovnega medija
pp Zaradi minimalnega prostora, potrebnega za postavitev, ste lahko pri izbiri postavitve zelo fleksibilni
pp Možna stenska montaža zunanje enote s pomočjo nosilne konzole
Weishaupt toplotne črpalke v Split izvedbi so primerne tudi za hlajenje v vročih poletnih mesecih. V hladilnem

Notranja (hidravlična) enota toplotnih črpalk Weishaupt v Split izvedbi WWP L
AERS (tipi 7,11,15)

delovanju se princip delovanja toplotne črpalke obrne. Pri
tem toplotna črpalka med delovanjem odvzema toploto notranjih prostorov preko talnega ali stenskega ogrevanja. Hlajenje je možno v temperaturnem območju od 0 do
+46 °C.
Poleg odličnih proizvodov, boste na našem razstavnem
salonu deležni vrhunskega svetovanja s strani naših izkušenih tehničnih svetovalcem, ki vam lahko ponudijo široko paleto rešitev za vaš izziv glede varčnega in zanesljivega
ogrevanja. Poleg tega pa se boste lahko dogovorili za brezplačen ogled vašega objekta, na podlagi česar vam bomo
izdelali brezplačno idejno rešitve in ponudbo. Pridite in se
prepričajte zakaj sodi Weishaupt med vodilne svetovne
koncerne na področju ogrevalne tehnike.

Weishaupt Split TČ tip WWP L11 AERS (zunanja enota)
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Ključ prihodnosti
ogrevanja je v naravi in
dolgoročni vizijI
človeštva
Sistem toplotnih črpalk zrak-voda
MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan je invertersko krmiljen, frekvenčni inverterski
pretvornik delovanje naprave prilagaja glede na potrebe, zato je učinkovita, varčna in enostavna za upravljanje. Notranje enote sistema Ecodan
so kompaktne, lahko jih namestimo
tudi v bivalni prostor, saj so varne za
uporabo in imajo nevtralen moderen
dizajn. Na izbiro sta dve seriji kompaktnih notranjih enot. Notranja vodna enota z vgrajenim 200 l rezervoarjem sanitarne tople vode je visoka
le 1,6 metra, enota Hydro box, ki ne
vsebuje rezervoarja, pa meri le 800Vx
530Š x360G mm.
Novost leta 2013 je hibridni sistem
MITSUBISHI ELECTRIC »Mr. Slim+«, ki
v en sistem združuje prednosti neposredne ekspanzije toplote prek toplo-

tnih črpalk zrak-zrak (gretje, hlajenje in
razvlaževanje prostorov) ter prednosti toplotne črpalke zrak-voda (gretje
prostorov in sanitarne vode). Na zunanjo enoto je mogoče priklopiti notranjo vodno enoto za ogrevanje tople
sanitarne vode in pripravo ogrevalne
vode za sistem talnega gretja + enoto za neposredno ekspanzijo (kanalski ali stenski izpih zraka), ki poskrbi za
posebej varčno ogrevanje prostorov v
prehodnih obdobjih in hlajenje poleti. Toplota, ki jo enota poleti odvzame
iz prostora, pa se izkoristi za gretje sanitarne vode, kar predstavlja dodaten
plus pri izkoriščanju odpadne toplote.
EKO SKLAD je dodatno olajšal v prihodnost naravnano vizijo MITSUBISHI
ELECTRIC, saj nabavo toplotnih črpalk zrak-voda podpira s subvencijami za uporabnike. Dejstvo, ki opra-

vičuje pravo usmeritev MITSUBISHI
ELECTRIC je uvrstitev na listo naprav,
ki jih EKO SKLAD subvencionira v sklopu vsakoletnih javnih pozivov, kjer so
navedene vrednosti subvencije, ki so
odvisne od faktorja energijske učinkovitosti posamezne naprave. Vendar
COP - energijska učinkovitost naprave
pri pripravi ogrevalne vode temperature 35° C pri 2° C zunanje temperature ni edini pomembni podatek o kvaliteti naprave, še manj pa o kvaliteti
ogrevanja skozi vso ogrevalno sezono, zelo pomembno z vidika zanesljivosti ogrevanja, je ustrezno dimenzioniranje sistema in izbira prave moči
naprave iz vidika zagotavljanja ogrevalne moči naprave pri ekstremnih
nizkih zunanjih temperaturah. Sistem
Ecodan z zunanjo enoto tipa Zubadan
ohranja nominalno moč do -15° C zunanje temperature.
Ravno tako ni dovolj, da se pri gradnji ali obnovi upošteva le teoretična pravila in podatke posamičnih področij gradnje ter opreme, potrebno
je uskladiti vsa področja in praktične
izkušnje različnih strokovnjakov, ki sodelujejo pri gradnji, z namenom doseganja čim večjega toplotnega udobja in zadovoljstva uporabnikov. Za
doseganje udobja in zadovoljstva je
torej potrebna sinergija strokovnjakov ter posameznih sklopov gradnje
ali obnove. Vsak del objekta ali stavbe je dovolj kvalitetno izveden le, če
je v sinergiji z ostalimi deli. Praktične
izkušnje vseh sodelujočih je potrebno izkoristiti z namenom zagotavljanja toplotnega udobja in zadovolj-
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Hibridni split sistem - Mr. SLIM+
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stva uporabnika, pri vsem pa slediti
smernicam gospodarnosti in spoštovati standarde kakovosti proizvodnje,
instalacijskih storitev, materialov, procesov vodenja ter načrtovanja.
Naši načrti v zvezi s toplotnimi črpalkami so neločljivi od načrtov proizvajalca in smernic okolja, v katerem
živimo ter prodajamo.
Proizvajalcu
za.
.V
AK
S.T
ZR
upamo, zagotavlja
nam konstantno
tehnično podporo in garancijo kvalitete preizkušanja ter neprestanega izboljševanja proizvodov, ki že od leta
1995 sloni na certifikatu EN ISO 9001.
Koncept trajnosti za strokovnjake
MITSUBISHI ELECTRIC namreč pomeni sinergijo koncepta zadovoljstva in
udobja uporabnika, spoštljivega ravnanja z naravo ter zahtev družbeno
kulturnega okolja. Na osnovi analiz
zadovoljstva uporabnika in družbeno
kulturnega okolja, ki jih kot distributer
izvajamo s pomočjo izkušenih slovenskih projektantov, monterjev in prodajalcev, omogočamo razvojnikom
in inovatorjem MITSUBISHI ELECTRIC
udejanjanje inovativnih idej po meri
uporabnika. Razvojnim strokovnjakom uporabne domišljije ne manjka,
ključ prihodnosti ogrevanja so našli v
naravi in dolgoročni vizija človeštva.
Ker cenimo Vaše mnenje se zahvaljujemo vsem, ki z nami na tak način
sodelujete pri kreiranju prihodnosti
ogrevanja. Vabimo Vas, da se o letošnjih novostih pozanimate tudi na našem razstavnem prostoru v Marmorni
dvorani na sejmu DOM v Ljubljani, od
11. do 16. marca 2014.
Primož Kompara,
dir. VITANEST d.o.o.
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Strokovnjaku s področja ogrevanja, ki želi svoje mnenje,
vizijo prihodnosti ogrevanja, kritiko ali pohvalo iskreno
in neposredno deliti z nami ob obisku na sejmu DOM,
bomo priskrbeli brezplačen vstop. To bo izvedljivo le ob
predhodni najavi obiska na e-poštni naslov
vitanest@vitanest.si.
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Termično aktivni sistemi
v zgradbah
Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje ter hlajenje za
poslovne zgradbe
Napredna kombinacija
sistema ogrevanja in
hlajenja za večnadstropne
zgradbe
Če načrtujete projektiranje zgradbe s pisarnami ali poslovno zgradbo,
boste morali v projekt vključiti prezračevanje, klimatske naprave in ogrevanje. Za vgradnjo vsakega od teh sistemov je potrebno veliko dela, vsak od
njih pa predstavlja samostojno investicijo. Zaradi tega je vredno razmisiliti: Zakaj ne bi integrirali sisteme za
notranjo klimatizacijo že na začetku?
Uponorjev sistem TAB uporablja
betonsko termično maso preko vgrajenih in zalitih cevi, v katerih kroži
voda za ogrevanje in hlajenje betonske konstrukcije. Na ta način stropi,
tla ali stene prvenstveno pripomorejo k senzibilnemu hlajenju in drugotno k osnovnemu ogrevanju zgradbe.
Vstavljene cevi aktivirajo betonsko jedro mase zgradbe za shranjevanje in
oddajo toplotnih obremenitev.
Medtem, ko Uponorjev sistem
TAB ni klimatska naprava in ni zameČez dan

njava za prezračevalne sisteme, je
naloga konvencionalnih tehnologij
zmanjšana na minimum – kar pripomore k zagotovitvi najboljšega možnega notranjega okolja. Sistemi so
nevidni, neslišni in ne ustvarjajo prepiha. To je inovativnost jedra.

Kratkoročne in dolgoročne
prednosti
Udobje je zagotovljeno z optimalnimi temperaturami, ki jih omogoča
neslišni sistem, kateri pa ne povzroča
kroženja zraka: brez prahu, brez prepiha – zagotavljujoč zdravo notranje
okolje. Ta nevidni sistem omogoča
svobodo prostora in fleksibilnost pri
notranjem dizajnu.
Zanesljivost Uponor sistema TAB
je bila, od leta 1997, potrjena v več kot
1.000-ih projektih – z varno prekritimi
toplotnimi izmenjevalci v gradbenih
konstrukcijah.
Majhna poraba energije je dosežena s srednjo obratovalno temperaturo vode (18-28° C), ki je zelo blizu
obdajujoče okolice (temperature notranjega ambienta). Slednji poveča
Čez noč

učinkovitost vira toplote in omogoča
uporabo obnovljivih in brezplačnih
hladilnih virov, v skladu s principom
nizkoenergijskega dizajna.
Nenazadnje: Uponor sistem TAB
je stroškovno učinkovit. Začne se že v
fazi gradnje in traja skozi celotno življenjsko dobo zgradbe.
Nizki stroški vgradnje: 30-50% prihranka zaradi manjših hladilnih agregatov, manjših ogrevalnih enot in
manjših dimenzij prezračevalnih kanalov (bolj higienično).
 Nizki stroški vzdrževanja in
obratovanja: do 50 % prihranka, v primerjavi s konvencionalnimi prezračevalnimi sistemi!
 Hitra vgradnja in izboljšana kontrola kvalitete zaradi tehnike predfabriciranih elementov.
 Odlično za integriranje obnovljivih virov energije.
 Idealno za sodobno zasnovane zgradbe, v katerih je upoštevana
učinkovita izolacija in senčila.
 Zmanjšanje višine zgradbe in
manjša poraba materiala zaradi neuporabe visečih stropov.
 Nevidni sistem, ki daje maksimalno svobodo arhitekturnemu in
notranjemu dizajnu.
 Izognite se sindromu »bolne zgradbe«: Uponor sistem TAB ne
ustvarja nobenega šuma, prepiha ali
prahu.

Zaključek
Čez dan ohlajena stropna konstrukcija
akumulira toplotne dobitke iz prostora ali
direktnega sončnega obsevanja.

Čez noč se betonsko jedro ohlaja s pomočjo
hladilne naprave ali drugega vira hladu.

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

TAB sistem Contec – visoko učinkovit energijski koncept

1.

za perfektno notranjo klimo

Vili Zabret, TITAN d.d.

Contec ON – TAB sistem, ki je blizu površine: koncept

2.

hitrega odzivnega časa in visoke učinkovitosti

4
1

Talno hlajenje in ogrevanje – zagotavlja perfektno

3.

notranjo klimo poleti in pozimi

2
3
Contec TS – TAB sistem s termičnimi dozami: koncept za

4.

nadaljnjo priključitev dodatnih hladilnih panelov

Termično aktivni sistemi
v zgradbah
Stroškovno in energijsko učinkovito ogrevanje in hlajenje
za pisarniške in poslovne zgradbe
Delovanje pri temperaturah, ki so blizu temperaturi
okolice. Idealno za uporabo obnovljivih virov energije
in prostih hladilnih površin – to je dokazljivo odlična
kombinacija!
LEED, BREEAM in DGNB.
Enostavna kombinacija s konvencionalnimi sistemi
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.
Uponor nudi tehnično podporo, od idejne faze vašega
projekta naprej

Za več informacij:
TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
www.uponor.si

VABIMO VAS, DA NAS OBIŠČETE
NA SEJMU DOM OD 11.3. - 16.3. 2014

DVORANA B - MARMORNA DVORANA , RAZSTAVNI PROSTOR ŠT. 8
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Les, vedno bolj aktualno
kurivo
Smo v časih, ko se nam
stroški počasi, a neprestano povečujejo, po
drugi strani pa je vedno
težje zaslužiti za spodoben
življenjski standard. Zaradi
omenjenega smo še toliko
bolj občutljivi glede vseh
stroškov, ki nastajajo in
predvsem tistih, za katere
smatramo, da so visoki, pa
se jih trudimo in iščemo
rešitve, da bi jih znižali.

Lesna biomasa v
povprečju do 50 % cenejše
kurivo
Povejmo še nekaj besed o cenovnem vidiku lesne biomase. Ta je glede na primerjavo kurilnih vrednosti
v povprečju do 50% cenejše kurivo,
kot kurilno olje ali plin. Lesna biomasa nima fiksne cene, polena lahko nabavimo bolj ali manj ugodno, odvisno
kdaj in kje nabavljamo, to drži tudi za
pelete in sekance. Z nekoliko »nabavne žilice« lahko tudi na ta način dosežemo zmanjšanje naših stroškov
ogrevanja.

z dvo-vrtinčno zgorevalno komoro, ki
jo lahko najdete le pri kotlih HERZ, in
omogoča dodatno izboljšanje procesa zgorevanja, regulacija pa se izvaja s
tako imenovano konstantno regulacijo primarnega in sekundarnega zraka
avtomatično, s posebnimi servo motorčki, regulacijo hitrosti ventilatorja
itn.
Lahko zaključimo, da je prav razvoj elektronike omogočil izboljšanje starih zgorevalnih procesov z
lesom in jih naredil uporabne v današnjem času, ko so udobje, ekološka neoporečnost in nizka cena vedno bolj pomembni.

Sistem optimiranja
intenzivnosti gorenja
Eden izmed stroškov, ki se mu ne
moremo izogniti, je tudi ogrevanje.
Mrzli časi pridejo vsako leto naokoli in vedno znava nas na koncu poletja pričnejo skrbeti stroški ogrevanja.
Premišljujemo o različnih variantah
in sistemih, kako bi se čim ceneje in
udobneje ogrevali.

Sistemi kurjenja z lesno
biomaso
Prišli smo v dobo, ko mora biti
ogrevanje avtomatizirano. Imamo toliko vsakodnevnih obveznosti, da je
težko stalno nalagati v peč, zato so
nam avtomatična goriva, kot so olje,
plin izredno blizu. Že dalj časa pa lahko ugotavljamo, da je tudi staro gorivo, les, ki se sedaj pojavlja z novim
imenom, lesna biomasa, avtomatsko
gorivo, zato bomo v tem članku spregovorili nekaj besed o sistemih kurjenja z lesno biomaso, predvsem s poudarkom na udobju in ocenili vplive
na okolje.

Pri kurjenju na polena so predvsem aktualne peči, ki delujejo po
tako imenovanem principu uplinjanja
lesa. HERZ ima v tem segmentu kotle,
ki so znani pod imenom FIRESTAR. Če
pogledamo s stališča udobja ali preje omenjenega avtomatskega goriva, smo pri tem načinu ogrevanja nekje na sredini. Drva moramo še vedno
naložiti, zakuriti, peč vsako toliko časa
očistiti, vendar pa je zadeva, kar se tiče
udobja, bistveno izboljšana. Za povprečno hišo zadostuje namreč, da naložimo in zakurimo le enkrat na dan.
Sistem optimiranja intenzivnosti gorenja, to je spreminjanja moči gorenja (modulacija) skrbi, da ne mečemo
po nepotrebnem energije proč, to je
skozi dimnik v okolico, sam proces
zgorevanja je dodobra podprt z elektroniko. To ni le lambda senzor, ki ga
poznamo tudi iz avtomobilov, in meri
presežek kisika v dimnih plinih, ampak
celoten zgorevalni proces, pri HERZ-u
je unikaten ter patentiran. Izveden je

Slika 1: Kotel na polena HERZ FIRESTAR
z dvo-vrtinčno zgorevalno komoro

Slika 2: Unikatna
dvo-vrtinčna
zgorevalna komora
HERZ

Ogrevanje na pelete
omogoča večje udobje
Če pogledamo nekoliko naprej, na
naslednjo obliko biomase, to so peleti,
je zadeva še udobnejša. Mnoge seveda ne moti, če morajo enkrat na dan
zakuriti, to celo radi počno, drugi spet
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pa imajo radi še višjo stopnjo komforta. Zato se je tudi razvila oblika biomase, ki ji pravimo peleti. To so majhni cilindri premera 5-6 mm ter dolžine
20-30 mm, zlepljeni skupaj, suhi (vlažnosti do 10 %), pravijo jim tudi »tekoči les«, zaradi primerjave s kurilnim
oljem.
Kaj so zahteve najsodobnejših kotlov na pelete? V prvi vrsti popolnoma avtomatizirano delovanje, kar se
tiče emisijskih vrednosti morajo biti
emisije škodljivih substanc v dimnih
plinih ustrezno nizke ter modulirano
delovanje.

Modulirano delovanje
Z drugimi besedami optimiranje
moči kotla glede na potrebe po ogrevanju. Če naj vzamemo kot primer
HERZ-ov kotel PELLETSTAR 30, ki zadostuje tudi za nekoliko večjo hišo,
ima le ta območje moči od 6,2 do
30kW. Če povemo na splošno, potrebujemo za kurjenje na 15kW količin-

sko polovico goriva kot za kurjenje na
30kW. To je predvsem pomembno pri
kurjenju z lesno biomaso. Le tu vžig
kotla ni isti kot pri plinu ali kurilnem
olju, ko zagori v trenutku, tu je to nek
proces, ki traja nekoliko časa in ravno
zato je izredno pomembno, da kotel
optimira, prilagaja moč (modulira) in
s tem podaljšuje čase gorenja, zmanjšuje število zagonov, pri tem pa porabi manj goriva, poceni zadevo in dovede manj škodljivih dimnih plinov v
okolje.
Razviti takšen kotel, ki ima pri tako
širokem področju modulacije tudi na
celotnem področju delovanja ustrezne emisijske vrednosti dimnih plinov,
ni mačji kašelj in kotli na pelete HERZ
PELLETSTAR temu vsekakor ustrezajo.

Slika 3: Modulacijski kotel HERZ PELLETSTAR

tomatizirano ogrevanje, modulirano
delovanje, dobre emisijske vrednosti
dimnih plinov na celotnem področju
moči delovanja kotla? Vse omenjeno, kotli na sekance HERZ omogočajo. Razvojniki so vložili mnogo truda
in ga vlagajo, da so razvili in razvijajo
kotle, ki vse omenjeno omogočajo ter
imajo emisjiske vrednosti dimnih plinov boljše, kot so predpisane s standardi. Tu je cela paleta kotlov na sekance, serije HERZ Firematic od 20 do

Nizke emisijske vrednosti z
ogrevanjem na sekance
Kako pa je s sekanci, to je z zmletim lesom? Ali imamo lahko tudi pri
ogrevanju s sekanci popolnoma av-

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

Herz d.d.
Grmaška c. 3
1275 Šmartno pri Litiji
info@herz.si
tel.: 01/ 8962 165
www.herz.si
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301 kW, HERZ Biomatic do 450 kW ter
HERZ Biofire do 1.000 kW.
Pa ostanimo pri individualnih hišah, ali lahko vsako individualno hišo
ogrevamo s sistemom na sekance? V
principu seveda lahko, vendar je potrebno povedati, da sekanci zavzamejo kar veliko prostora. Za občutek
lahko povemo, da je dobro imeti zalogovnik za sekance vsaj 3x3m ter višine
tudi 3m, še boljše pa je imeti zalogovnik tlorisa vsaj 4x4m.

vsem kar se tiče udobja in stroškovnega vidika.
Po drugi strani pa je omenjeni način ogrevanja s sekanci idealen predvsem za objekte izven velikih naselij.
Še posebno na kmetijah, kjer problemov s prostorom ni ter se v veliko primerih, les kot kurivo, nahaja v lastnem
gozdu.

Ekološko razmišljanje o pridobivanju energentov ter emisijah škodljivih
plinov nas je vrnilo v čas, ko je v hišah
še dišalo po lesu ter je iz prostorov sevala prijetna toplota ognja, s kotli na
biomaso pa smo ta prijeten način
ogrevanja prilagodili današnjemu načinu življenja ter okoljskim predpisom
za ohranjanje narave.

Sistem daljinskega
ogrevanja
V strnjenem naselju je potrebno
omenjeno izvesti, za vsako individualno hišo posebej, lahko pomeni kar
težavo, vendar po drugi strani gledano, je zadeva rešljiva s sistemom
daljinskega ogrevanja, to je skupno
kotlarno in sistemom razvoda daljinskega ogrevanja. Zadeva se je v tujini
izkazala kot izredno učinkovita, pred-

Slika 4: Kotel večjih moči HERZ BIOFIRE

Obvestilo glede javnega poziva
EKO sklada za subvencioniranje in
njihovih pogojev za vgrajevalce
toplotnih črpalk.
Eko sklad je v petek 28. 2. 2014 objavil javni poziv za subvencioniranje v
Uradnem listu, in na svoji spletni strani. V javnem pozivu bi med drugim
bilo zapisano, da morajo biti monterji
toplotnih črpalk vpisani v seznam pooblaščenih podjetij pri ARSO. Vendar
kasneje, ko je javni razpis že bil oddan
v objavo, se je na urgenco Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS EKO
sklad vseeno premislil in na podlagi
mnenja ARSO pristal na kompromisno rešitev, da za vgradnjo kompaktnih toplotnih črpalk (hermetično zaprti sistemi) ta vpis ni potreben. Za
vgradnjo vseh ostalih toplotnih črpalk (odprtih) pa bo moral izvajalec
izpolnjevati ta pogoj ali pa bo moral
z računom dokazati, da ta pogoj iz-

polnjuje njegov podizvajalec, ki je vršil posege v toplotni črpalki povezane s fluoriranimi toplogrednimi plini.
Poenostavljeno to pomeni, da vsi tisti izvajalci tovrstnih del, ki še nimajo rešenega vpisa v seznam na ARSO
lahko vseeno izvajajo ukrepe v skladu
z javnim pozivom subvencioniranja
EKO sklada (to velja za letošnji razpis).
Ker EKO sklad teksta javnega poziva
ni več mogel popraviti, bo to obrazloženo v obrazcu »vloga«, ki je sestavni
del javnega poziva in bo objavljen na
spletni strani Eko sklada. Ker ne vemo
kako bo prihodnje leto, vsem izvajalcem vseeno priporočamo, da v letošnjem letu opravijo potrebno usposabljanje, izpit in vpis v seznam na
ARSO. V ta namen je OZS kot poobla-

ščeni izvajalec tega usposabljanja in
izpitov prilagodil izvajanje teh aktivnosti, saj se je organiziral dodatni termin, za člane OZS je še dodatno znižana cena, vse informacije o izvajanju
usposabljanja in izpitov objavljamo
na naši spletni strani: Usposabljanje
serviserjev - več informacij (objavljeno tudi v reviji Energetik). Informacije
o vpisu v seznam pooblaščenih podjetij so objavljene na spletni strani: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Ozon%20in%20
F-plini
Če so potrebna še kakšna dodatna pojasnila se lahko obrnete na
OZS: Janko Rozman (Sekretar sekcije instalaterjev-energetikov). E- mail:
janko.rozman@ozs.si
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primer dobre prakse

ogrevanja s toplotno črpalko zrak /voda

MENJAVA OGREVALNEGA
SISTEMA V STAREJŠI ZGRADBI
Veliko je vprašanj, ki si jih zastavljajo številni lastniki starejših stanovanjskih zgradb, ko razmišljajo o obnovi ogrevalnega sistema. Pomemben
pa je samo jasen cilj in to je bistveno
zmanjšati stroške ogrevanja prostorov
ter sanitarne vode. Tokrat smo obiskali
lastnika starejše stavbe in ga povprašali, kako je prenovili ogrevalni sistem in ali se je odločili za obnovljiv vir
energije. Povprašali ga bomo kakšen
prihranek je dosegel z menjavo ogrevalnega sistema, ki vključuje toplotno
črpalko in ali učinkovito ogreva celotno hišo na dosedanji temperaturi tudi
v dolgih ter hladnih zimskih dneh.
V Mariboru na Zlatiborski ulici
pod Pohorjem smo obiskali g. Mirana
Ježovnika. Hiša, ki smo jo tokrat izbrali za primer dobre prakse, je dvonadstropna, tako da je potrebno ogreti
v hladnejših dneh bivalne površine
dveh stanovanj oziroma ca. 200m2.
Uvodoma nam je povedal je, da bomo

videli sistem ogrevanja na kompaktno
12 KW toplotno črpalko ZRAK/VODA.
Na kratko je opisal predhodni sistem
ogrevanja na kurilno olje in da je na
sezono porabil 2400 l kurilnega olja,
kljub temu, da je bila hiša zgrajena že
pred leti. Kot gradbenik pa je že takrat vedel, da mora biti dobro izolirana, zato je fasado še dodatno obložil
s porolitom.
Težava je nastopila, ko je sistem
ogrevanja in gorilnik v letih delovanja
zastarel, se pokvaril in je bil predračun
za servis in popravila, ter menjava dodatnih rezervnih delov tako velik strošek, da je začel razmišljati o prenovi
ogrevalnega sistema in še dodatno
ogrevanje sanitarne vode.
Zanimal se je za obnovljive vire
ogrevanja. Razmišljal je peletih, tudi
na kolektorje je pomislil. Na zaključku
vseh posvetovanj pa se je odločil, ko so
mu v svetovali, da je 12 KW kompaktna
toplotna črpalka zrak voda dovolj za

Kompaktna 12 KW toplotna črpalka zrak/voda z zalogovnikom vode in
raztezno posodo sliki g. Miran Ježovnik, lastnik hiše v Mariboru na
Zlatiborski ulici in Branko Reisman (foto LP)

njegovo hišo. Po kratkem razmisleku
in posvetovanju z več ponudniki se je
odločil za vgradnjo toplotne črpalke.
Pri ogledu smo se sprva zadržali v kurilnici, kjer je še vedno cisterna za kurilno olje in v njej še nekaj zaloge, ki jo
bo potrebno izčrpati. Sistem je v kurilnici postavljen pred začetkom kurilne sezone. Sproti je spremljal porabo
električne energije in se že pozna skoraj polovični prihranek, kljub temu, da
zima letos še ni pokazala zobe. Zanima
ga prihranek na sezono, kar bo lahko
povedal po koncu kurilne sezone, zadovoljen pa je, ker je sistem tako dober, da so prostori ogrevani na želeno
temperaturo, topla sanitarna voda je v
zalogovniku. Ogledali smo si še zunanjo eno zunanjo enoto, ki je dovolj za
12 kw črpalko. Postavljena je pred hišo
ob glavni ulici, zato jo je dodatno zaščitil, da je ne izpostavlja poškodbam.
Leonida Polajnar

Za objektom v Zlatiborski ulici je postavljena zunanja enota toplotne
črpalke. (Foto LP)
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GIACOMINI – TERMOSTATSKI
RADIATORSKI VENTILI

Poleg klasičnega izbora ravnih in kotnih termostatskih
ventilov je tu še serija enocevnih ter dvocevnih termostatskih radiatorskih ventilov za priklope kopalniških in aluminijastih radiatorjev ter ostalih grelnih teles. Nekaj rešitev je
predstavljenih spodaj:

1

4

5

N

Nabor

7

Giacominijevi termostatski ventili serije GIACOTECH je
dobro poznana rešitev v kombinaciji s klasičnimi grelnimi
sredstvi (radiatorji, ventilatorskimi konvektorji). Omogoča
natančno regulacijo s kombinacijo ventilov in zapiral pri
grelnih telesih. Cevi so lahko napeljane v steni (podometno)
ali na njej (nadometno). Ventil omogoča regulacijo pretokov do ogrevalnega telesa. Ventili serije Giacotech so estetsko oblikovani in omogočajo natančno regulacijo pretokov.
Ventili so enostavni za montažo, uporabo in vzdrževanje. To
so prednosti, ki jih opazimo šele po potrebni rekonstrukciji.
Giacomini nudi širok izbor termostatskih ventilov, primernih
za različne vrste ogrevalnih teles, ki jih ponuja trg. Vsi ventili
se lahko dobijo v kombinaciji s termostatskimi glavami (prav
tako proizvajalca Giacomini) ali brez njih. Vobeh primerih
uporabimo isti ventil, saj izvedba z estetsko ročico omogoča
ročno regulacijo. Vse izvedbe omogočajo enostavno montažo elektrotermičnih pogonov serije R473/R478.
Zapirala omogočajo nastavitev pretokov skozi grelno telo do popolnosti. V kombinaciji z radiatorskimi ventili že osnovni model ventila omogoča natančno nastavitev.
Povezava z ogrevalnim telesom poteka s pomočjo samotesnilnih priklopov, ki omogočajo hiter, praktičen in dolgotrajen spoj.

6

Splošno

2

3

ventil z številčnico za nastavitev

 enocevni / dvocevni ventili za povezavo klasičnih panelnih ali aluminijastih radiatorjev,
 enocevni / dvocevni ventili za povezavo kopalniških
radiatorjev,
 enocevni / dvocevni ventili za napeljavo radiatorjev s
sredinskim priklopom (renovacije),
 radiatorski »KIT« kompleti ventila / zapirala in termostatske glave R 470
 kromirani radiatorski ventili

Termostatski ventili serije PTG – ventili s
prednastavitvijo
Radiatorski ventili s prednastavitvijo omogočajo prednastavitev (Kv) pretoka vode skozi grelna telesa. Ohišje
ventila je izdelano iz medenine po UNI EN 12165 CW617N.
Temperaturno območje delovanja ventila je 5-110°C, najvišji
delovni tlak je 16 barov, če je nanj montirana termostatska
glava pa 10 barov.

Prednastavitev ventilov
Za prednastavitev ventilov serije PTG potrebujete ključ
R73P. Na voljo je 8 prednastavitev: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ter N.
Nastavitev na N pomeni popolnoma odprt ventil.
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Termostatske glave
Vsi termostatski ventili serije Giacotech imajo poseben
sistem CLIP CLAP za priklop termostatskih glav. S pomočjo
izvijača odstranimo plastičen pokrovček in namestimo glavo na ventil.
Tipi termostatskih glav s sistemom CLIPCLAP
ff Termostatska glava, polnjena s tekočinskim senzor-

jem. Zaščita proti zmrzali. R460 (C = 0,35K, D= 0,4K, Z= 26
min, W = 0,9K), TELL razred A, Keymark
ff Termostatska glava, polnjena s tekočinskim senzorjem. Zaščita proti zmrzali. R470 (C = 0,4K, D= 0,55K, Z= 26
min, W = 1,2 K), Keymark
ff Termostatska glava z oddaljenim tipalom R 462
ff Termostatska glava z oddaljenim tipalom in daljinsko
nastavitvijo R 463
Po naročilu so dobavljive tudi termostatske glave z navojem M30x1,5 tip R470H, R452H,E460H, z adapterjem
R453HY001 jih je mogoče namestiti tudi na ventile Clip Clap.
Koda NOVO: R468 H – termostatska glava s tedensko
programsko uro

K470H
K470H
K470H

028
028

K471

K471

028

R460

KEYMARK

KEYMARK

KEYMARK

K471

R460

R460

R460HX011

Elektrotermični pogoni
za zagotavljanje optimalne regulacije temperature prostora, energetskih prihrankov in udobja je priporočljiva uporaba pogonov na razdelilnikih talnega gretja, radiatorskih
ventilih s termostatsko opcijo oz. na ventilih, vgrajenih na
ventilatorskih konvektorjih. Pogone tipa R478 in R473 odlikujejo absolutno tiho delovanje, dolga življenjska doba (ne
vsebujejo sestavnih delov, ki bi se obrabili) in dovolj počasno delovanje, ki preprečuje nastanek hidravličnega udara.
Njegov pogon je vložek, polnjen z voskom, reguliran z PTC
z nizko rabo. Na voljo je več modelov (230 V, 24 V, s končnim
stikalom, brez končnega stikala, ... )

R473

R478

R473

R473

R478

R478

Podjetje Ika Žiri, d.o.o., je
pooblaščen trgovec GIACOMINI
proizvodov. S svojo široko mrežo
zagotavlja stalno zalogo in
dobavo kupcem na 10 lokacijah.
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Prehod na kurjenje s
peleti in potrebne
korekcije pri nastavitvah
regulatorja ogrevanja
Ker je ogrevanje s peleti občutno cenejše kot ogrevanje s fosilnimi
gorivi, hkrati pa je tudi bistveno bolj
udobno kot ogrevanje s trdim kurivom, pogosto razmišljamo in se odločamo za predelavo obstoječega sistema ogrevanja na ogrevanje s peleti.
Prehod na uporabo pelet je možen pri
večini kotlov na trda kuriva in pri nekaterih kombiniranih ali univerzalnih
kotlih na tekoča ter trda kuriva, ni pa
dovoljena oziroma tehnično ustrezna

pri večini namenskih kotlov na tekoča
kuriva. Predelava temelji na namestitvi peletnega gorilnika na kotel, skupaj z zalogovnikom za pelete in transportnim polžem za dovod peletov v
gorilnik. Večinoma je potrebno v ta
namen zamenjati ali predelati vrata
gorilne komore kotla. Enako velja tudi
pri kotlih, kjer je bil prej vgrajen oljni gorilnik, saj je odprtina za peletni
gorilnik nekoliko večja od odprtine za
oljni ali plinski gorilnik.

POZOR!
Preden se odločite za predelavo oljnega kotla na pelete, se je potrebno
pri proizvajalcu ali trgovcu peletnega
gorilnika informirati ali obstoječ kotel
ustreza vsem zahtevam. Veliko oljnih
kotlov za tako predelavo ni primernih,
zato proizvajalci peletnih gorilnikov
garancije ob morebitnih težavah ne
priznajo.
Pri zagonu sistema je potrebno
izvesti nastavitev peletnega gorilnika in spremeniti nekatere nastavitve
regulacije ogrevanja. Z nastavitvijo gorilnika dosežemo njegovo prilagoditev na kotel, s čimer dosežemo
potreben razpon moči in čim nižje
emisije izgorevanja. Meritve emisij je
potrebno izvesti najmanj pri nazivni
moči in pri minimalni moči delovanja
gorilnika.

POMEMBNO!

Prehod ogrevanja iz polen na pelete

Peletni gorilnik ne smemo krmiliti
na enak način kot oljni gorilnik.
Peletni gorilnik mora biti vključen
ves čas, ko je potreba za ogrevanje.
Ko potrebe ni (npr. ponoči, ko so zunanje temperature še dovolj visoke),
pa se lahko gorilnik izklopi. Na ta način dosežemo, da peletni gorilnik deluje v območju modulacije moči in se,
če je potrebno, sam izklopi in nato ponovno vklopi. Tako zagotovimo minimalno število vklopov in izklopov, kar
je zelo pomembno za kakovostno delovanje peletnega gorilnika.
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Kako je potrebno
spremeniti nastavitev
regulatorjev Promatic
WDC in D10, D20?
a. Nastavitev načina delovanja
gorilnika
V ta namen je potrebno pri regulatorjih Seltron Promatic WDC10B, 10
in 20 spremeniti nastavitev parametra S5.2, pri regulatorjih Promatic D10
in D20 pa parameter S5.3. Parameter
določa izbiro tipa gorilnika in histerezo delovanja pri gorilnikih na tekoče
kurivo. Kadar ima peletni gorilnik ali
peletni kotel vhod za zunanje krmiljenje, ki je premoščen z briko (to je narejeno po vzoru oljnih gorilnikov, kjer
je brika med sponko T1 in T2; taki so
gorilniki Lamborghini in mnogi drugi), je potrebno briko odstraniti, na to
mesto pa priključiti rele R1. Parameter
za način delovanja gorilnika S5.2 je
potrebno nastaviti na 2 (*), za regulatorje WDC oziroma S5.3=0 za re-

gulatorje D10 in D20.
Nekateri gorilniki ali kotli na pelete
imajo zunanje krmiljenje narejeno ravno obratno. To pomeni, da je standardno vhod razklenjen, sklenjen vhod
pa pomeni blokado ali izklop gorilnika oziroma kotla (tak primer so peletni
kotli Valtis). V tem primeru je potrebno
parameter za izbiro delovanja gorilnika S5.2 nastaviti na vrednost 1 (*), za
regulatorje WDC oziroma S5.3=-1 za
regulatorje D10 in D20.

b. Nastavitev hidravlične sheme
Praviloma izberemo enako številko sheme kot je bila pri trdem kurivu,
le da izberemo varianto s kotlom na
tekoče kurivo. Zakaj je to potrebno?
Gorilnik na pelete se obnaša podobno kot gorilnik na olje ali plin, ne
pa enako! Če bi ohranili hidravlično
shemo s kotlom na trdo kurivo, bi zaradi vgrajenih mehanizmov varovanja
pregrevanja kotla prišlo do nepravilnega delovanja regulacije. Še posebej 

PRIMER
Če smo prešli iz ogrevanja s poleni na ogrevanje s peleti in smo imeli izbrano hidravlično shemo #401c, jo spremenimo oziroma izberemo shemo #401.
Izbira hidravlične sheme se pri vseh regulatorjih izvrši s parametrom S1.1.

CENTER

varčnega ogrevanja

Specialni kotel na pelete OPTIMA PKO
• Omogoča kurjenje z ekološko in
cenovno ugodnim energentom - peleti.
• Namenjen je za ogrevanje objektov
z različnimi toplotnimi potrebami in
ogrevalnimi sistemi.
• Dosega visok do 91,3 % izkoristek.
• Skupaj z integriranim zalogovnikom za
135 kg pelet, zasede le 0,9 m2.
• Kotel OPTIMA PKO je edini v svojem
rangu, ki je opremljen z regulatorjem
z možnostjo reguliranja enega
ogrevalnega kroga.

BREZOBRESTNI
KREDIT !

Regulacija ogrevanja PROMATIC WDC10B
• Namenjena je za reguliranje ogrevanja
prostorov in sanitarne vode s kotlom
na tekoče ali trdo kurivo.
• Zagotavlja maksimalno varčevanje z
energijo in najvišje udobje bivanja.
• Velik grafični prikazovalnik zagotavlja
jasen in celovit pregled nad
delovanjem sistema.
• Enostavno upravljanje s pomočjo
grafičnih ikon in sistemom pomoči.
• Komplet vključuje: regulator, sobno
enoto, motorni pogon in tipala.

Za nasvet obiščite CENTER varčnega ogrevanja na Tržaški c. 85A v Mariboru.
Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita najdete na www.seltron.si !

T: 02 / 671 96 00
E: info@seltron.si
S: www.seltron.si
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SLIKA 1

bi se to pokazalo v časovnem intervalu nočne temperature.
c. Uporaba kombinacije drva in
peleti
Kadar želimo z istim kotlom občasno kuriti tudi z drvmi, je potrebno izbrati hidravlično shemo #413 z dvokuriščnim kotlom.
Pri vsaki menjavi kuriva je potrebno izvršiti menjavo vrat z vgrajenim
peletnim gorilnikom. V primeru, da
imamo dvokuriščni kotel, pa poteka
prehod med energentoma povsem
samodejno. Kadar želimo pri dvokuriščnem kotlu zakuriti z drvmi, vključimo funkcijo za kurjenje z drvmi, kot je
prikazano na sliki 1.
Na ta način dosežemo, da regulator ustavi delovanje peletnega gorilnika in omogoči, da začnemo s kurjenjem z drvmi. Ko drva pogorijo in

ponovno nastopi zahteva za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode, bo
regulator samodejno vključil peletni
gorilnik.

POZOR!
Kadar pri kotlih na drva demontiramo peletni gorilnik, ga je potrebno
obvezno izključiti iz napajane napetosti. S tem preprečimo, da bi prišlo
do neželenega zagona gorilnika.
Zahtevo za izklop gorilnika pa izvedemo tudi v regulatorju Promatic WDC.
To naredimo tako, da izberemo funkcijo za izklop gorilnika, kot je prikazano na sliki 2.
Funkcijo za izklop peletnega gorilnika in zahtevo za kurjenje z drvmi
lahko realiziramo tudi s pomočjo dodatno vgrajenega mehanskega stikala oziroma tipke. Stikalo, pri regula-

torjih WDC, priključimo na katerikoli
prosti vhod T1 ali T6 ali T8 in izvedemo nastavitev parametra S1.6=6
(**). Pri regulatorjih D10 in 20 je potrebno stikalo priključiti na vhod
BF2 (sponka C.12) in deluje le pri hidravličnih shemah z dvokuriščnim
kotlom.
S pritiskom tipke oziroma stikala
sprožimo izklop gorilnika in lahko začnemo s kurjenjem z drvmi. Če pa želimo, da se peletni gorilnik ne bo samodejno vključil, ko bodo drva pogorela,
pustimo stikalo za aktivacijo kurjenja
z drvmi sklenjeno.
* Velja za verzijo programa V3.0r0 ali višjo, pri
starejših verzijah se parameter S5.2 nastavi enako
kot je zapisano za regulator D10 in D20.
** Velja za verzijo programa V3.0r0 ali višjo,
pri starejših verzijah te nastavitve in možnosti
priklopa zunanjega stikala ni bilo.
P.S. Verzija V3.0r0 je bila objavljena maja 2011.

SLIKA 2

Za koliko bo narasla morska gladina do leta 2100?
Mednarodna ekipa znanstvenikov je nedavno objavila doslej najboljšo napoved morebitnega zvišanja morske gladine do leta 2100,
ki bo posledica taljenja ledu, in zdi
se, da stvari vendarle ne bodo tako
črne, kot so sprva napovedovali.
Glede na novo študijo se bodo
oceani do leta 2100 izključno za-

radi zaradi taljenja ledenikov in ledenih pokrovov povišali za največ
36,8 centimetrov. Verjetnost, da bi
se skupna raven morja okoli Velike
Britanije porasla za en meter je zelo
majhna – približno pet-odstotna.
Zadnje poročilo Medvladnega
foruma o podnebnih spremembah (IPCC) je zelo podrobno pred-

stavilo številne vidike podnebnih
sprememb v prihodnjih desetletjih. Čeprav je v njem navedeno, da
bi se do konca stoletja lahko gladina morja porasla za 18 do 59 centimetrov, raziskovalci niso imeli jasne
slike o tem, kakšen delež bi pri tem
procesu imelo taljenje ledu.
(KG)
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Otvoritev Učnega
centra za inštalaterje
sodobnih OVE tehnologij.
V prostorih Medpodjetniškega
izobraževalnega centra na Ptuju je
dne 10 februarja 2014 potekala otvoritev Učnega centra za inštalaterje sodobnih OVE tehnologij. Center
je opremljen z najsodobnejšo opremo, ki je bila nabavljena preko projekta Recovery (čezmejni program
Slovenija-Avstrija).
Program izobraževanja je bil razvit
v sodelovanju z Evropskim centrom
za obnovljive energije iz Güssinga,
E-zavoda in Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki deluje v okviru Šolskega centra Ptuj (MIC Ptuj).
V prvi fazi so bila v Avstriji izvedena
usposabljanja mentorjev. Obenem so
bila za potrebe izobraževalnega programa pripravljena učna gradiva. V
drugi fazi je MIC Ptuj zagotovili potrebne prostore za izvedbo usposa-

bljanj, kupljena je bila vsa potrebna
oprema za izvedbo usposabljanj.
Za izboljšanje ravni znanja in
usposobljenosti s področja montaže
tehnologij obnovljivih virov energije je vzpostavljen izobraževalni program, ki obsega 10 modulov:
1. Biomasa – energetski sistemi: zasnove in postopki, energetski
koncept
2. Ekološki marketing
3. Koordinacija na gradbišču
4. Osnove tehnike ogrevanja
5. Solarna energija
6. Solarna termija
7. Toplotne črpalke
8. Toplotno ravnovesje
9. Termodinamika
10. Varno delo z elektriko
Program usposabljanj je namenjen inštalaterjem strojnih ali elektro

inštalacij, dijakom in študentom tehničnih področij, iskalcem zaposlitev
in podjetjem, ki bodo v programu pridobili ali nadgradili specifična znanja
s področja zakonitosti delovanja in
montaže tehnologij OVE ter s tem pridobili dodatna praktična znanja.
Program izobraževanj se izvaja in ga obiskujejo dijaki in študentje v okviru svojih učnih obveznosti. Potekajo dogovori s podjetji in
Zavodom RS za zaposlovanje. Več informacij lahko dobite pri g. Matjažu
Gerlu, E-zavod Ptuj, e-mail: matjaz@
ezavod.si. in g. Marjanu Bezjaku,
Šolski center Ptuj, e-mail: marjan.bezjak@scptuj.si
Zlatka Zastavnikovič
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NAPREDNE SANITARNE REŠITVE
Krepitev strateških usmeritev programa v podjetju Fluidmaster d.o.o.
Fluidmaster, največji globalni proizvajalec komponent
za kopalniške splakovalnike in dodatke je v začetku leta kupil program sanitarne tehnike v koncernu Kolektor, podjetje Kolektor Liv d.o.o., locirano v Postojni. Skladno z omenjenim nakupom, je bila dne 17.1.2014 izvedena sprememba
v registru podjetja in danes podjetje posluje pod imenom
Fluidmaster d.o.o. in nadaljuje že začrtano strategijo krepitve blagovnih znamk, izdelkov s področja sanitarne tehnike, vključno s podometnimi in nadometnimi splakovalniki,
ki jih pod znamkama LIV® in Schwab® aktivno prodaja v več
kot 30 državah v Evropi in na Bližnjem vzhodu. V bližnji prihodnosti pa bo trgu predstavil tudi novo linijo izdelkov iz
proizvodnega programa blagovne znamke Fluidmaster®.
Fluidmaster d.o.o. spoznanja, pridobljena skozi sodelovanje z različnimi skupinami uporabnikov, uspešno vključuje v razvoj programa sanitarne opreme. Rezultat so visoko
funkcionalni izdelki, ki jih odlikuje vzdržljivost in so izdelani z mislijo na naravno okolje ter uporabnika. Odlikujejo jih
yy izpopolnjena zasnova,
yy elegantna oblika,
yy kakovostni materiali in
yy preprosta namestitev.
V oblikovno dovršenih in uporabnih izdelkih združujemo sodobne oblikovne in tehnične trende ter naravne
materiale. Produkti LIV nadgradijo vsak kopalniški ambient, saj so ustvarjeni z mislijo na vas, uporabnike, in vaše
zadovoljstvo.

Partnerski program LIV KLUB – krepimo
krog zaupanja
Ključ snovanja rešitev v podjetju Fluidmaster d.o.o. vidimo v vključevanju predstavnikov vseh ciljnih javnosti
- končnega uporabnika in njegove uporabniške izkušnje,
prodajnega mesta in arhitektov, ki kopalnico izrišejo in svetujejo primerne elemente ter instalaterjev, ki nabor elementov postavijo do funkcionalne uporabnosti.
Zavedajoč se pomena kakovostne storitve in odgovor-

nega ravnanja, tako do uporabnikov, kot okolja, sodelovanje s strokovno javnostjo predstavlja ključni element dolgoročnega uspeha podjetja Fluidmaster d.o.o. V ta namen
smo na vseh, za LIV pomembnih trgih, v lanskem letu lansirali partnerski program LIV KLUB, s čimer nadaljujemo in
nadgrajujemo tržno usmerjene aktivnosti na programu
sanitarne tehnike. Prav posebno skrb namenjamo gradnji
in krepitvi odnosa z instalaterji strojnih instalacij oziroma
instalaterji sanitarne opreme, saj je ravno zaupanje instalaterjev v blagovno znamko ključnega pomena za uspeh.
Glede na število članov in njihove odzive, je LIV KLUB zelo
dobro sprejet, saj je dinamičen, praktičen in ponuja številne ugodnosti.
Registracija v LIV KLUB je brezplačna in preprosta.
Uporabnik se enostavno registrira na spletni strani www.
livklub.si kar mu omogoča dostop do
yy celovite tehnične dokumentacije splakovalne tehnike
LIV, z možnostjo prenosa na osebni računalnik,
yy knjižnice AutoCAD LIV za uporabo projektantov strojnih instalacij in ostalih uporabnikov, ki potrebujejo natančne tehnične informacije o izdelkih splakovalne tehnike LIV,
yy video vsebin montaže izdelkov ter
yy vrste drugih koristnih informacij o prodajnem programu LIV.
Članstvo v LIV KLUBU omogoča instalaterjem tudi priložnost
sodelovanja v programu zvestobe in v nagradni igri (več
informacij najdete na spletni strani kluba – www.livklub.si).
Vabimo instalaterje, da se nam pridružite na tehničnih
izobraževanjih na različnih lokacijah po Sloveniji. Predstavili
vam bomo številne novosti v programu sanitarne tehnike
in podrobneje predstavili koristi članstva v LIV KLUBU. Za
več informacij se lahko obrnete na prodajne predstavnike
na terenu:
Roman Podobnik
Prodajni predstavnik na terenu - vzhodni del Slovenije
GSM: 040 391 231
Gorazd Tomašič
Prodajni predstavnik na terenu - zahodni del Slovenije
GSM: 040 235 236

Za novosti sledite spletni strani www.liv.si.

Voda.
Tisočletja spreminja
vaš svet v Raj.
Fluidmaster d.o.o.

T (5) 728 37 00

www.liv.si
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TERMO-TEHNIKA d.o.o.
in toplotne črpalke
KRONOTERM
V podjetju TERMO-TEHNIKA se že 24 let intenzivno
ukvarjamo z razvojem in izdelavo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode in objektov ter sočasno tudi z razvojem in izdelavo naprav in sistemov za hlajenje strojev in
proizvodnih procesov (sistemov). Letno zadovoljimo več
kot 7000 kupcev, trenutno pa je na trgu že več kot 40.000
naših toplotnih črpalk. Stalnica, na kateri že ves čas vztrajno
gradimo svoj položaj in podobo uglednega slovenskega, v
zadnjih letih pa že tudi evropskega izdelovalca toplotnih
črpalk, so znanje, izkušnje in predvsem nenehna in sistematična skrb za rast svojih strokovnih in znanstvenih zmogljivosti, odprta v svet in podprta z najboljšim, kar ponuja
sodobni razvoj znanosti ter tehnologije.
Ob prenovi energetskega sistema hiše in pa tudi večjih objektov, se vedno najprej poraja vprašanje, zakaj kupiti toplotno črpalko. Razlog za to, je predvsem v tem, ker
je to dolgoročno najcenejši vir ogrevanja. Toplotna črpalka pridobi od 50 pa celo do 80 % vse potrebne energije za
ogrevanje iz okolice (brezplačno), preostali del pa je elek-

Toplotne črpalke večjih moči za industrijske objekte

trična energija, ki jo moramo plačati. S tem je v odvisnosti s
predpostavkami izolativnosti objekta pogojen tudi prihranek. Poleg tega pa s takim ogrevanjem odločilno vplivamo
na zmanjšanje emisij CO2 (do 60 % manjše emisije), kar zagotavlja, da bomo mi in naši otroci lahko živeli v čistejšem
okolju.
Pri izbiri toplotnega vira je pomembno, da se glede na lokacijo objekta odločimo za najbolj ekonomičnega. Optimalen vir za ogrevalno toplotno črpalko je tisti, ki
je na voljo in ima hkrati najvišjo povprečno temperaturo
v ogrevalni sezoni. To je v prvi vrsti podtalna voda, ki ima
povprečno temperaturo okrog +10 °C. Pri tem pa je mora
biti na voljo v količini, najmanj 0,2 m3/h za vsak kW grelne
moči toplotne črpalke, biti mora ustrezno kakovostna in pa
vsaj na globini do 20 m (pri stanovanjskih hišah do okoli
250 m2). Če vsi ti pogoji niso izpolnjeni, potem pogledamo
naslednjo možnost – izkoriščanje akumulirane toplote zemlje, in sicer v obliki vgradnje vodoravnega kolektorja ali
pa navpične zemeljske sonde. V prvem primeru potrebuje-

Prikaz vzorčne kotlovnice v enostanovanjski hiši
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Postavitev toplotne črpalke zrak-voda ob objektu

mo ustrezno prosto zemeljsko površino – vsaj 40 m2 za vsak
kW grelne moči toplotne črpalke (odvisno od kakovosti zemlje). V drugem primeru pa mora biti omogočen dostop vrtalnemu stroju. Če tudi tega nimamo na voljo, potem sta
najboljša možna izbira toplota okoliškega zraka in pa toplotna črpalka zrak-voda. Zrak je seveda na voljo povsod, ima
pa od prej navedenih toplotnih virov najnižjo povprečno
temperaturo (razen na Primorskem) in je zato ta vir lahko
nekoliko manj učinkovit. Ko smo ugotovili razpoložljivost
toplotnih virov in imamo na voljo več možnosti, potem pri-

merjamo investicije ter stroške ogrevanja za posamezni toplotni vir. Izračun vračilne dobe investicije nam seveda nakazuje pravo usmeritev pri izbiri toplotne črpalke.
Toplotne črpalke so primerne, tako za novogradnje s talnim ogrevanjem, kakor tudi za starejše objekte z radiatorskim sistemom. Za svetovanje je v podjetju Termo-tehnika
vsak dan na voljo prodajna služba, za ogled prodajnega
programa, svetovanje in možnost sodelovanja v nagradni
igri pa nas obiščite na sejmu Dom, na ljubljanskem gospodarskem razstavišču med 11.3 in 16.3.2014.

VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 24 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI
ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO
m
IN INDUSTRIJSKO RABO.
Vabimo vas, da se oglasite na naše

.
razstavišču na sejmu DOM od 11.3
skem
odar
gosp
v
B
do 16.3. v dvorani
razstavišču.

ZAKAJ TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ?
razvite in izdelane v Sloveniji - z odločitvijo
za domač izdelek podpirate rast slovenskih
delovnih mest
odlična tehnična podpora in odziven servis
24 let izkušenj pri izdelavi toplotnih črpalk in
hladilnih sistemov

TOPLOTNE ČRPALKE
ZA SANITARNO VODO
Sanitarna voda za vso družino
- že za 95€/leto, pa še hladno
klet ali shrambo dobite zraven

TOPLOTNE ČRPALKE
ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE
VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA

Za vas izkoristimo toploto zraka,
da vam bo tudi v najhladnejših
dneh prijetno toplo

Če imate na voljo podtalnico ali prosto
zemeljsko površino, potem vam lahko
zagotovimo najcenejše ogrevanje

WWW.KRONOTERM.COM
Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče,
T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com
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MICROFLEX – Fleksibilne
rešitve predizoliranih
cevovodov
Predizolirane cevi MICROFLEX združujejo sisteme za
napeljavo ogrevanja, sanitarne vode, hlajenja in vodovoda.
Skozi leta (v Sloveniji je na tržišču že 7 let), se je sistem pokazal kot učinkovita rešitev, kjer je potrebna napeljava v dislocirane enote. S širokim naborom predizoliranih cevovodov,
se sistem Microflex uvršča med najbolj prepoznavne sisteme predizoliranih cevi.
V novogradnjah, pa tudi v obstoječih sistemih, Microflex
odlikuje fleksibilnost cevovodov. Odlična fleksibilnost omogoča lažjo napeljavo za različne potrebe, s tem pa tudi zniža
stroške same napeljave, saj v večini primerov ne potrebujemo sestavljati kolen (npr. pri vhodu v objekt). Višji radij ukrivljenja sistem Microflex dosega z rebrasto izolacijo in po-

sebno konstrukcije zunanjega zaščitnega plašča. Dodatno
posebna zasnova zaščitnega plašča (dvojna komora) preprečuje vdor vode in ostalih nečistoč v primeru poškodb, ki
nastanejo med polaganjem.

UPORABA
Ogrevanje:
Cev PEX-a je testirana pri temperaturi 95 °C in 6 barih
za ogrevanje (skladno z DIN 16893/16892). Nosilna cev
PEX-a (iz čistega polietilena, X se nanaša na mrežasto strukturo polietilena preko molekularnih verig) je nepropustna
za kisik (skladno z DIN 4726).
V programu so cevi zunanjega premera dimenzij 25 DN 20 (3/4) do 125 – DN 100 (4). Do dimenzije 63 – DN 50 (2)
so v programu dvojne cevi - DUO. Enojne cevi - UNO so na
voljo dimenzij od DN 20 (3/4) do DN 125 (4). S tem zagotavlja napeljavo manjših kotlovnic, kapacitete od 10 kW naprej
pa vse do 1000 kW.
V kombinaciji s cevmi za sanitarno vodo je možna napeljava ogrevanja in sanitarne vode v enem cevovodu –
QUATTRO (2 x ogrevanje, 1 x sanitarna voda, 1 x cirkulacija).

Sanitarna voda
Cev PEX-a je testirana pri temperaturi 95 °C in 10 barih
za napeljavo sanitarne vode (skladno z DIN 16893/16892).
Cev PEX-a kratkoročno prenese temperature vse do 110 °C.
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Hladna pitna voda (vodovod, hlajanje,
povezava toplotnih črpalk z virom)
Nosilna cev PE 100 je proizvedena po EN12201 in s fleksibilno izolacijo iz več plasti, zagotavlja visok radij ukrivljenja. Microflex COOL je rešitev napeljave sanitarne vode,
tudi pitne vode (proti zmrzovanju) in ohlajanja sistemov.
Najvišji delovni tlak: 16 bar, najvišja delovna temperatura:
-10 °C … +25 °C. Zaščitni plašč je enako kot pri ceveh za
ogrevanje iz dvoslojne zunanje zaščite, ki preprečuje mehanske poškodbe.
Vsi sistemi Microflex so primerni tudi za mešanico vode
in glikola, s tem je mogoča uporaba tudi pri sistemih, kjer je
temperatura medija negativna (do -25°C).
Veliko problemov, ki se pojavi pri napeljavi vodovoda,
povezavi toplotnih črpalk, hlajenje, rešuje vse bolj prepoznavna rešitev sistema COOL (osnovna nosilna cev PE 100).

Sistemi so kompatibilni z ostalimi materiali (vključno nerjaveče jeklo), pa tudi primerni za napeljavo morske
vode. Spojni in tesnilni materiali predstavljajo kompleten
nabor artiklov za montažo, brez uporabe posebnega orodja. Montaža originalnih komponent Watts Microflex je enostavna in zagotavlja brezhibno delovanje.
Podjetje Watts Insulation (Watts Microflex - Belgija ) z
stalnim nadzorom kvalitete in certifikati ter inovativnimi rešitvami predstavlja dolgoročno rešitev. V zadnjih letih, sistem Microflex dopolnjuje program, da bi čim bolj zadovoljil
potrebam tržišča. Tehnično svetovanje, trženje in distribucija je zagotovljena s strani Ika Žiri, d.o.o., ki na 10 lokacijah
po Sloveniji nudi usluge strankam.

Podjetje Ika Žiri, d.o.o., je
pooblaščen trgovec Watts Insulation
proizvodov. S svojo široko mrežo
zagotavlja stalno zalogo in dobavo
kupcem na 10 lokacijah.
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PREZRAČEVALNI SISTEMI
DANTHERM
Dobra klima s primerno vlažnostjo
je osnova za zdravo življenje in dobro
počutje v bivalnih prostorih, še posebej sedaj, ko se pri gradnji hiš uporablja
materiale, ki zagotavljajo čim večjo tesnost ter čim manjše toplotne izgube. V
ta namen je pri novogradnjah in kompletnih adaptacijah hiš potrebno vgraditi prezračevalni sistem z vračanjem
toplote odpadnega zraka – rekuperacijo. Morebitno drugačno postopanje
se izkaže kot neustrezno, saj se nam
po zidovih začne nabirati plesen, kakovost zraka je neustrezna, prezračevanje stavb »na prepih«, pa nam povzroča dodatne toplotne izgube in s tem
povečuje stroške ogrevanja.
Z letošnjim letom je naše podjetje postalo uradni distributer in zastopnik priznanega danskega proizvajalca prezračevalnih rekuperacijskih
sistemov Dantherm.

Podjetje DANTHERM je pri razvoju svojih hišnih rekuperacijskih naprav
uporabilo znanje in izkušnje iz 50 letne tradicije razvoja ter proizvodnje
prezračevalnih naprav za poslovne
uporabnike. S tem so razvili inteligentne rešitve, preproste za montažo in
uporabo. Seveda ob tem niso pozabili na učinkovitost in visok izkoristek
električne energije. Vse to dokazujejo s pridobljenimi certifikati, še posebej so ponosni na certifikat pridobljen
pri ugledni mednarodni inštituciji
Passivhaus Institut.

Možnosti vgradnje
prezračevalnih sistemov
Na trgu je veliko prezračevalnih
sistemov različnih proizvajalcev, vendar pa vsi ne zadostujejo vsem potrebam zahtevnih kupcev. Pomembna
lastnost prezračevalnih naprav je eno-

stavno in uporabniku prijazno upravljanje ter različne možnosti vgradnje.
Pri tem ne smemo pozabiti, da visok
izkoristek prenosnika toplote še ne
predstavlja najboljše naprave, saj moramo pri tem upoštevati tudi energijo, ki jo porabimo za premikanje zraka.
Praviloma prenosniki toplote z zelo visokim izkoristkom predstavljajo tudi
večji upor pri pretoku zraka in s tem
posledično večjo porabo energije za
pogon ventilatorjev.
Rekuperatorji danskega proizvajalca Dantherm predstavljajo odličen
kompromis med izkoristkom prenosnika toplote in porabo električne
energije. Prav tako nudijo možnost
različnih načinov vgradnje in enostavno, uporabniku prijazno upravljanje
ter vzdrževanje. Horizontalni izvedbi
omogočata vgradnjo tudi v neogrevane dele stanovanja.

Regulacija prezračevalnih
sistemov
Prezračevalni sistemi Dantherm
imajo serijsko vgrajene žične daljinske upravljalnike z možnostjo izbire
ročnega ali popolnoma avtomatskega načina delovanja. Kot opcijo lahko izberemo brezžični daljinski upravljalnik, kateri nam omogoča popoln
nadzor nad napravo, tedenski časovnik, nočno delovanje, način za prižig
kamina, prikaz temperatur, itd.

Slika 1: Prezračevalni enoti HCV5 in HCH5 – vertikalna in horizontalna izvedba

Slika 2: Brezžični krmilnik HRC2.
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Ključne prednosti
rekuperatorjev Dantherm
so:
 Avtomatsko delovanje preko
vgrajenega senzorja vlage,
 Visok izkoristek vračanja toplote – do 95 %,
 Certifikat za vgradnjo v pasivne
hiše,
 EC motorji z ekstremno majhno
električno porabo ventilatorjev,
 Enostaven zagon naprave z nastavitvijo pretoka zraka direktno na
enoti,
 Modeli HCV se lahko vgradijo v
omaro, dimenzije 60x60 cm,
 Aluminijasti protitočni prenosnik toplote z visokim izkoristkom in
nizkim padcem tlaka.

Slika 3: Aluminijasti protitočni prenosnik toplote.

Obiščite nas na Sejmu DOM,
kjer vam bomo z veseljem
predstavili naše prezračevalne
sisteme Dantherm.
Gospodarsko razstavišče
11-16.3.2014
Tehnične specifikacije:
Model
Max. pretok zraka pri 100 Pa (m3/h)

HCV 3

HCV 4

HCV 5

HCH 5

HCH8

230

275

375

375

530

Prenosnik toplote (tip)

Protitočni

Izkoristek (%)

do 95 %

Višina (mm)

1005

1005

1055

600

600

Širina (mm)

530

530

590

1180

1180

Globina (mm)

419

416

566

580

780

Teža (kg)

33

33

45,5

52

70

Ø125

Ø125

Ø160

Ø160

Ø250

NE

NE

DA

DA

DA

Kanalska povezava (mm)
By-pass modul

Montažne hiše Lumar
predstavljajo na
slovenskem trgu
najboljše razmerje med
ceno in kakovostjo
Maribor, 22. januar 2014 – Lumar IG, tehnološko vodilni slovenski proizvajalec pasivnih
in nizkoenergijskih montažnih objektov,
je v neodvisni raziskavi »Best Buy Award«,
ki je bila narejena med 1.200 anketiranci
iz gradbenega sektorja v Sloveniji, prejel
prestižno odličje »Best Buy Award« – Št. 1
- najboljše razmerje med ceno in kakovostjo –
kategorija: montažne hiše. »Podelitev odličja
Best Buy Award je za podjetje Lumar in naše
kupce zelo pomembno, saj potrjuje, da smo
v Lumarju dosegli to, kar smo si pred leti zastavili kot naš cilj. To pomeni ponuditi tržišču
hiše, ki predstavljajo najboljše razmerje med

ceno in kakovostjo. V današnjem času, ko
smo iz vseh strani zasuti z različnimi izdelki
potrošniške družbe, ki so namenjeni zgolj
kratkoročni porabi, velikokrat pozabimo, da
je pri izdelkih, kot je hiša izjemno pomembno, da se odločimo za pravega partnerja. Z
nakupom hiše Lumar dobijo kupci kakovosten topel dom z nizkimi stroški vzdrževanja
in obratovanja ter visoko stopnjo bivalnega
ugodja,« je ob prejemu odličja povedal
direktor podjetja, g. Marko Lukić. Raziskavo
»Best Buy Award« je opravila švicarska hiša
ICERTIAS - International Certification Association (www.icertias.com) s sedežem v Zürichu.
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Kupci si danes bolj kot kadarkoli želijo za svoj denar dobiti čim
več, zato pri končni odločitvi še
pozorneje pretehtajo ceno in
kakovost ponudbe. Razmerje
med primerno ceno in čim boljšo kakovostjo postaja za povprečnega evropskega potrošnika
tako čedalje bolj pomembno. »Hiša
je trajni izdelek z življenjsko dobo 100 in več let, zato je
zelo pomembno, da je zgrajena optimalno in s kakovostnimi materiali. Na drugi strani je za samega kupca zelo pomembno, da pri tako veliki investiciji za svoj denar dobi
največ in najvišjo dodano vrednost, tako z vidika vgrajenih materialov, kot tudi kasnejše rabe energije in samega
servisa,« dodaja Lukić. Raziskava »Best Buy Award«, švicarske hiše ICERTIAS, ne meri moči znamke ali tržnega deleža, ampak izključno izkušnje in zadovoljstvo potrošnikov,
z razmerjem med ceno in kakovostjo, na podlagi njihove
osebne izkušnje ali izkušnje njihovih bližnjih. Na ta način
kupcem olajša iskanje najbolj kakovostnega in cenovno
najugodnejšega blaga ter storitev, tako na domačem, kot
na mednarodnem trgu.
Raziskava »Best Buy Award Construction 2013/2014« je
potekala na področju Slovenije, septembra 2013 na vzorcu
1.200 anketirancev. Anketirane osebe so bile izključno osebe povezane z gradbeništvom; zasebni investitorji, arhitekti, gradbeni inženirji in tehniki, gradbeni delavci, upravljavci
gradbenih strojev, gradbeni nadzorniki itd. in posamezniki, ki imajo izkušnje na področju gradnje in opremljanja ter
domači mojstri – tisti, ki sami za svoje lastne namene gradijo ali obnavljajo bivanjski prostor. Raziskava je zajela 30
kategorij oz. 30 vprašanj iz področja gradnje, opremljanja
in obnavljanja.

Primus-D

Reprezentativnemu vzorcu anketiranih je bilo preko spletnega obrazca zastavljeno naslednje vprašanje:
»Navedite ime proizvajalca montažnih hiš, ki po vaši osebni
izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu.« Največje
število anketirancev je odgovorilo Lumar, ki tako kot edino
podjetje proizvaja montažne hiše z najboljšim razmerjem
med ceno in kakovostjo na celotnem slovenskem trgu. »Z
optimalnim načrtovanjem, znanjem, izkušnjami, izborom
materialov in večletnimi podizvajalci, smo v podjetju Lumar
poskrbeli za potrjeno najboljše razmerje med ceno in kakovostjo,« je dodal Lukić.
V podjetju bodo tudi v prihodnje skrbeli za razvoj tehnologije in konstrukcijskih sistemov, ustrezno certificiranje ter ponudbo novih tipskih hiš. To jim omogoča dobra prodaja v času krize, ko se marsikdo mora ukvarjati le
s svojim preživetjem. V postopkih certificiranja imajo tako
že nekatere nove konstrukcijske sisteme, ki bodo kupcem
njihovih hiš ponujali še večjo izbiro energetsko varčnih in
okolju prijaznih sistemov. V zaključnih dogovorih so tudi s
potencialnimi partnerji, s katerimi bodo še dodatno izboljšali bivalno ugodje in energetsko učinkovitost vseh svojih
hiš. Posledično bodo tako še zmanjševali stroške delovanja
hiš v celotnem življenjskem ciklu in njihov ogljični odtis, ter
kupcem še naprej ponujali najboljše razmerje med ceno in
kakovostjo.

Več informacij:
Boštjan Kralj, marketing in odnosi z
javnostmi Lumar IG d.o.o.
Tel: 02 421 67 66
Elektronska pošta: bostjan.kralj@lumar.si

Primus-R
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Pozornost, ki si jo
zasluži pitna voda
Neoporečna pitna voda je predpogoj za naše zdravje. V osnovi je
pitna voda pokvarljiva prehrambena tekočina. Njene lastnosti se spreminjajo v stiku z zrakom ali materiali, segrevanjem ali mirovanjem, ob
tem pa pitno vodo lahko spremlja
tudi razmnoževanje bakterij. Zakoni
in pravilniki dovoljujejo majhne koncentracije pesticidov, nitratov in nitritov ter drugih polutantov, ki naj ne bi
bili škodljivi zdravju ljudi. Kljub temu
so te majhne koncentracije organskih
in anorganskih molekul lahko zadosten vir energije za razmnoževanje
mikroorganizmov.

Ker so poleg varčevanja z vodo
v središču pozornosti tudi ukrepi za
varčevanje z energijo, lahko razmeroma nizke temperature vode v vodovodni instalaciji predstavljajo nevarnost za pojav bakterij, alg, virusov in
glivic, zato je potrebno poiskati optimalno ravnovesje med zdravstveno zaščito ter varčevanjem z energijo.
Povzamemo lahko, da so idealne razmere za razvoj predhodno omenjenih
nevarnosti v pitni vodi pri temperaturnem območju od 25 do 45 0C. Z višjim
temperaturnim režimom ogrevanja
sanitarne vode zmanjšujemo nevar-

nosti za pojav in razmnoževanje nevarnih bakterij.
Da bi se že v fazi načrtovanja ustreznega sistema oziroma vodovodne instalacije izognili vsem kasnejšim potencialnim nevarnostim, je potreben
strokovno usposobljen projektant že
v fazi načrtovanja vašega projekta,
ki poleg vaših želja, upošteva vse veljavne predpise in standarde za pitno
vodo. Zlato pravilo projektiranja je, da
mora biti pitna voda na vsakem priključku v zadostni količini in primerne kakovosti. Zagotoviti je namreč
potrebno, da pitna voda neprenehoma kroži. Predvsem pa se je potrebno
izogibati »mrtvim rokavom«, ki kljub
čiščenju vodovodne napeljave (najpogosteje s toplotnim šokom) omo-

gočajo preživetje in nadaljnje razmnoževanje bakterij.
Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca vodovodnih instalacij, ki mora
biti strokovno usposobljen, poznati predpise in materiale ter izvajati
dela tako, kot jih je predvidel in opredelil projektant. Spremembe materialov zaradi cenovnega učinka niso
dopustne, saj je nenazadnje še kako
pomembno, da se v instalacijah ne
uporabljajo različni materiali. Takšno
ravnanje predpostavlja, tako korozijo,
prekomerno nabiranje vodnega kamna, nenadzorovano zastajanje vode,
razmnoževanje bakterij, kot tudi neustrezne pretoke v instalaciji.
Znana in preizkušena rdeča litina,
proizvajalca Viega, izpolnjuje viso-
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ke standarde in upošteva stroge sedanje ter prihodnje mejne vrednosti
pri nacionalnih in mednarodnih predpisih. Ker pri uporabi različnih kovin,
lahko pri instalacijah prihaja do elektro- kemijske korozije oziroma decinkacije, je pomembno, da pri izvedbi instalacij uporabljamo homogene
materiale, kot npr. fitinge oz. spojne
elemente iz rdeče litine, proizvajalca
Viega. Ponašajo se z ustreznimi certifikati, zato se jih lahko uporablja tudi
za pitno vodo - torej tudi za sisteme,
kjer so zahtevani najvišji kakovostni
standardi.

Pri izvedbi vodovodne instalacije
lahko izbiramo različne tehnike spajanja. Za pitno vodo se pretežno uporablja mehansko spajanje s tehnikami:
Profipress, Sanpress, Sanpress- inox in
Raxofix. Lahko pa tudi uporabimo navojne podaljške iz rdeče litine.

Ne glede na to ali uporabljamo navojne podaljške Viega iz rdeče litine za
vodovodne instalacije, za industrijsko
uporabo ali gradnjo objektov, povsod
veljajo standardi kakovosti in učinkovitosti. Izdelki iz rdeče litine se ponašajo s certifikatom DVGW, zato jih je mogoče uporabljati tudi za pitno vodo.
Uporabljajo se, tako za ogrevanje in

hlajenje vode, stisnjen zrak, sončne in
hladilne naprave, kot tudi v drugih industrijskih področjih uporabe.
Da bi se vnaprej izognili pretečim
nevarnostim iz naslova načrtovanja
in izvedbe vodovodnih instalacij, je
nemški proizvajalec VIEGA razvil in
na trgu predstavil revolucionarno novost, poimenovano RAXOFIX. Gre za
sisitem fitingov iz rdeče litine, ki zagotavlja hitro, enostavno in zanesljivo spajanje. Takšen sistem dosega
visoke standarde in izpolnjuje stroge mejne vrednosti, ki jih narekuje
evropska zakonodaja s področja pitne vode. Instalacije, izdelane s sistemom Raxofix, zagotavljajo izredno
nizke tlačne izgube, ob tem pa dosegajo odlične pretočne lastnosti, ki puščajo običajne cevne sisteme na trgu
daleč za seboj. Manjše dimenzije pomenijo prihranke pri fitingih, ceveh in
izolaciji ter nenazadnje tudi pri delu,
saj je zaradi edinstvenih elementov in
rešitev, izvedba enostavnejša z ocenjenim prihrankom časa do 30%.
Za zanesljivo izvedene instalacije,
ob čemer so vsi spoji zatesnjeni skladno s predpisi, je ob izvedbi še kako
pomembo, da uporabljamo ustrezno orodje. V primeru uporabe tehnike zatiskanja predlagamo uporabo
ustreznih zatiskovalnikov in čeljusti,
ki jih predpisuje proizvajalec. Pri proizvajalcu Viega ima vsaka čeljust edinstven pečat, kar bi v primeru netesnenja omogočilo identifikacijo čeljusti, s
katero je bil spoj izdelan.
Novost na tržišču, proizvajalca Viega, je nov zatiskovalnik Viega
Pressgun 5, ki ima glede na svojo robustno izdelavo izredno dolg servisni
interval, kar pomeni pregled na vsaka

4 leta oziroma na vsakih 40.000 zatiskov. Z opisanim orodjem je mogoče
stiskati spojke PRESS oziroma fitinge,
dimenzij od 12 do 108 mm. Gre za enega manjših in lažjih zatiskovalnikov, ki
imajo odlične lastnosti delovanja tudi
v baterijskem režimu, zato je tudi upravljanje z orodjem še enostavnejše.
V kolikor si želite dodatnih informacij izbranih vsebin, vas obveščamo, da lahko obiščete Akademijo
Štern, ki je zasebni moderni Program
neformalnega in pragmatično usmerjenega usposabljanja za projektante,
trgovce, izvajalce in nenazadnje tudi
končne uporabnike. Gre za izobraževanje, s poudarkom na praktičnem
prikazu izvedbe posameznih komponent vgradnje ali obnove sistemov, ki
temeljijo na tehničnem napredku.
Projektante, trgovce, izvajalce in
druge interesente vabimo, da se nam
oglasite in skupaj se bomo dogovorili
za najprimernejši termin izobraževanja ali obiska Akademije Štern za vas.
Izobraževanj se lahko udeležite kot
posamezniki, podjetje ali kot skupina podjetij.
Vsa izobraževanja v Akademiji
Štern so brezplačna, saj želimo skupaj z vami doseči višjo raven kvalitete
izdelkov in storitev na tržišču.
Za vse dodatne informacije oziroma prijave na brezplačna izobraževanja se lahko prijavite s klicem na telefon: 04/277-98-00 ali elektronski
naslov: akademija@stern.si.
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Usposabljanje in izpiti
za serviserje hladilnih
naprav
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je
bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva
za okolje in prostor skupaj s podjetjem
Termotehnika iz Braslovč izbrana za izvajalca
usposabljanja in preizkusov strokovne
usposobljenosti za serviserje opreme za
hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke.

Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu št.
41/2010 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter
fluoriranih toplogrednih plinov.
Program usposabljanja je namenjen:
Osebam (serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in
klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi,
preverjanja uhajanja plinov (snovi) in njihovega zajemanja.
Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša:
Za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec znaša kotizacija za udeležbo na 3 dnevnem usposabljanju 345,00 € (22% DDV ni vključen).
Za vse ostale kandidate velja redna cena 415,00 € (22%
DDV ni vključen).
Strošek izpita (24. člen uredbe):
Cena izpita znaša 255 € (DDV oproščen)
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo izpita
predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, sklic
00 200035. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA Slovenije,
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.
IZPITI za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline za program A
Pogoji za opravljanje izpita (25. člen uredbe)
 Starost najmanj 18 let in
 končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri

 ali druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih
del opreme, za servisiranje katere se usposablja
 ali najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri
in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del
opreme, za servisiranje katere se usposablja
 ali končana najmanj višja strokovna izobrazba.

Termini usposabljanja 2014
Teoretično
usposabljanje
(na Obrtnopodjetniški
zbornici
Slovenije,
Celovška 71,
Ljubljana)
Marec 2014 28. in 29. marec
2014
Junij 2014 20. in 21. Junij
2014
Oktober
24. in 25. okto2014
ber 2014

Praktično
usposabljanje
(v prostorih
Termotehnike
d.o.o., Orla
vas 27, 3314
Braslovče)
04. april 2014
27. junij 2014
07. november
2014

Izpitni roki
MAREC 2014
APRIL 2014
JUNIJ 2014
NOVEMBER 2014

TERMIN
08.03.2014
05.04.2014
28.06.2014
08.11.2014

Kontakti:
Mojca Poje
Telefon: +386 1 583 05 20,
e-naslov: mojca.poje@ozs.si

40
Februar 2014

Vaillant ima 140 let
tradicije, kakovosti in
izkušenj naprav
»Made in Germany«
Leto 2014 je prineslo za podjetje Vaillant nov mejnik, ki je povezan z visokim jubilejem podjetja. Vodilno
Evropsko podjetje v proizvodnji ogrevalnih naprav, za eno
oz. dvodružinske objekte letos praznuje 140 let, odkar je g.
Johann Vaillant začel svojo obrt na severu Nemčije v mestu
Remscheid. Vaillant lahko svojim potencialnim kupcem ponudi naprave za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode
na plin, olje, elektriko ter vse vrste obnovljivih virov. Na voljo
so, tako toplotne črpalke, ki kot vir energije uporabljajo zrak,
zemljo ali podtalno vodo, kot tudi paleta solarnih sistemov,
ki so prilagojeni vsakemu objektu in vsem željam kupcev.

»Best in gas« ecoTEC /5 – tradicija se
nadaljuje, ob tem pa postavlja merila
prihodnosti
V letošnjem letu je Vaillant na slovensko tržišče poslal
novo stensko plinsko kondenzacijsko napravo ecoTEC – model /5 do 35 kW, ki se v precejšnji meri razlikuje od predhodnika, modela /3. Poleg novega izgleda, ki ga krasi prepoznavni Vaillantov nasmešek, zaščitni znak vseh naprav
Vaillant, je tu prisotna tudi tehnična sprememba oz. sprememba znotraj ohišja naprave. Novi model ecoTEC plus se
lahko pohvali z izboljšano, povečano modulacijo moči, vgra-

hybridni sistem Vaillant

jeno visoko učinkovito obtočno črpalko in izboljšano kontrolo zgorevalnega procesa preko plinske armature ELGA,
kar pomeni še dodatno zmanjšanje emisije dimnih plinov.
S spremembo modela je Vaillant ponudil tudi dodatne moči
naprav, ki pri modelu /3 niso bile na voljo. Od sedaj so strankam na voljo tudi 30 kW naprava za ogrevanje in pripravo
STV preko zunanjega vsebnika ter dve kombinirani/pretočni
napravi VUW, s 25kW in 30 kW moči za ogrevanje oz. 28 in
34 kW moči za pripravo tople sanitarne vode. Poleg tega je
dodatno udobje pri pripravi omogočeno z že poznanim plastnim vsebnikom STV, actoSTOR VIH CL 20, ki samo velikost
naprave ecoTEC spremeni le po globini. Najpomembnejša
za končnega uporabnika pa je novica, da so vse naprave na
voljo po zelo ugodnih cenah.

Toplotne črpalke Vaillant –
Made in Germany za vsak dom
Raznovrstnost znotraj enega prodajnega segmenta je
pri Vaillantu najbolj vidna pri ponudbi toplotnih črpalk, kjer
vam ponujamo tri modele naprav za tri vrste uporabnikov.
S tem želimo pokazati, da je prostor za toplotno črpalko
Vaillant v vsakem slovenskem domu. S ponosom lahko trdimo, da so vse Vaillantove toplotne črpalke geoTHERM in

plinska kondenzacijska naprava ecoTEC
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toplotna črpalka aroTHERM

aroTHERM, plod znanja in izkušenj Vaillantovih inženirjev in
so narejene v EU ter prilagojene evropskim predpisom in
certificirane pri EHPA (Združenje proizvajalcev toplotnih črpalk). Z vgradnjo toplotne črpalke Vaillant je končni uporabnik upravičen do subvencije države preko javnega sklada Eko Sklad j.s.

»Best in class« toplotna črpalka geoTHERM, izkušnje in nagrajena kakovost
Toplotna črpalka geoTHERM je visoko učinkovita, ogrevalna toplotna črpalka on/off, ki uporabniku omogoča sa-

toplotna črpalka geoTHERM - zrak voda - zunanja enota

mostojno, celoletno delovanje le s pomočjo vgrajenih komponent, brez dodatnih ogrevalnih naprav. Pri modelu zrak
voda je toplotna črpalka split izvedbe, kar pomeni, da je v
zunanji enoti le toplotni izmenjevalec zrak/slanica in ventilator, medtem ko je notranja enota zasnovana kot že večkrat
nagrajena, Vaillantova zemlja/voda toplotna črpalka. Na voljo so moči od 6 do 17 kW, odlikuje jo izredno tiho delovanje
zunanje enote – na testu WPZ Buchs je bila najtišja toplotna
črpalka na nemškem tržišču. Kot omenjeno je notranja enota pri zemlja/voda in tudi voda/voda enaka kot pri izvedbi
zrak/voda. Glavna razlika med obema modeloma je v vgra- 
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nik,… odvisno od želja kupca oz. zahtev objekta. Predvsem
je aroTHERM odlična rešitev za nadgradnjo obstoječih sistemov ogrevanja, kjer že obstaja vir ogrevanja in se lahko z
minimalnimi posegi, tako gradbenimi, kot strojnimi, doseže
velik prihranek obstoječega energenta. Za to gre predvsem
zahvala Vaillantovi regulaciji calorMATIC 470, ki preko vgrajene funkcije triVAI omogoča samodejni preklop ogrevanja
z energenta na energent, ki je v tistem trenutku za uporabnika cenovno najbolj ugoden. aroTHERM je rešitev za novogradnje, kot tudi rekonstrukcije kotlovnic, saj je prilagodljivo
delovanje odlična rešitev za objekt z omejenim prostorom
za kotlovnico.
toplotna črpalka geoTHERM

jeni črpalki primarnega kroga oz. vira ogrevanja pri toplotni
črpalki zemlja/voda in v tipalu temperature podtalnice pri
toplotni črpalki voda/voda. Moči toplotnih črpalk zemlja/
voda geoTHERM VWS so od 6 do 46 kW, moči do 17 kW imajo
možnost pasivnega hlajenja, medtem ko so modeli do 10 kW
na voljo tudi z vgrajenim vsebnikom sanitarne tople vode.
Toplotne črpalke voda/voda so na voljo v močeh od 8 do 64
kW, prav tako kot pri obeh drugih izvedbah, pa je možnost
vgrajenega vsebnika omejena do modela geoTHERM 101/3
oz. pri voda voda do 14 kW moči za ogrevanje. Za vse modele je na voljo priprava sanitarne vode tudi preko eksternega vsebnika geoSTOR oz. vodne podpostaje na zalogovniku
allSTOR. Vgrajeni kompresor Scroll zagotavlja dolgo življenjsko dobo toplotne črpalke, ki jo lahko še podaljša vgradnja
Vaillant zalogovnika ogrevalne vode allSTOR. Vaillant za vse
svoje naprave skrbi, da so že pred zakonsko regulativo opremljene z visoko učinkovitimi obtočnimi črpalkami. Vaillant
je ErP Ready, kar za uporabnika pomeni še dodatno varčevanje z energijo. Za popolnoma samostojno delovanje pa
je toplotna črpalka z električni grelcem, ki zagotavlja udobje bivanja tudi v najbolj mrzlih zimskih dneh, saj se z njim
pokriva vršne potrebe objekta. Za popolno udobje bivanja
in uporabe Vaillantovih toplotnih črpalk je poskrbljeno tudi
z možnostjo podaljšanja garancijske dobe na srce toplotne
črpalke, kompresor, za obdobje 10 let.

»Best value« toplotna črpalka
aroTHERM - najbolj prilagodljiva rešitev za
vaš prihranek
Toplotna črpalka aroTHERM VWL je kompaktna toplotna
črpalka zrak/voda za ogrevanje in hlajenje objektov. Zaradi
inverterskega delovanja in prilagajanja hitrosti kompresorja lahko toplotna črpalka prilagaja svojo moč delovanja potrebam objekta. Toplotna črpalka aroTHERM je kompaktna,
kar pomeni, da se hladilni krog toplotne črpalke, skupaj s
toplotnim izmenjevalcem hladivo/slanica, nahaja v zunanji enoti, medtem ko so znotraj objekta le toplotni izmenjevalec, dodatni električni grelec, preklopni ventil, vseb-

»Total hybrid« - geoTHERM + ecoTEC –
popolni hibridni sistem v vaši kotlovnici
Kot tretjo možnost vam pri Vaillantu ponujamo popolni
hibridni sistem. V prodajnem programu je od konca lanskega leta sistem toplotne črpalke in plinske stenske naprave.
Gre za sistem toplotne črpalke zrak/voda geoTHERM VWL
35/4, ki je sestavljena iz dveh notranjih komponent. Prva,
gledano s strani vstopa zraka kot vira, je toplotni izmenjevalec zrak/slanica za prenos toplotne energije, skupaj z ventilatorjem, ki omogoča zajem in izpuh zraka preko cevi, speljanih na fasado ali streho. Druga komponenta je stenska
toplotna črpalka za ogrevanje in aktivno hlajenje prostorov.
Drugi model toplotne črpalke, geoTHERM VWS omogoča izrabo podtalnice oz. iz zemlje v vašem vrtu, s čimer podaljšate čas delovanja pozimi, ob tem pa pridobivate več iz obnovljivih virov. Poleg toplotne črpalke geoTHERM 3 kW je
obvezna vgradnja plinske stenske naprave z povezavo eBUS,
ki omogoča pokrivanje vršnih potreb objekta in pripravo
STV. Prav tako kot pri aroTHERM, je v povezavi z regulacijo
calorMATIC 470 omogočen samodejni preklop ogrevanja z
energenta na energent, z uporabo funkcije triVAI.

Za podrobne informacije o
ogrevalnih sistemih Vaillant
smo vam na voljo vsak delavnik
od 8h do 16h na zastopstvu Vaillant,
Dolenjska cesta 242b,
1000 Ljubljana ob predhodni najavi
na telefon 01/280-93-40 oz. na email
info@vaillant.si.
Vabljeni ste tudi na Sejem Dom v
Ljubljani, kjer vam bodo naši
partnerji z veseljem svetovali pri
nakupu naprav Vaillant.
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Visokotehnološki segment
ogrevalnih sistemov na lesno
biomaso zahteva znanje
Izobraževalni program KWB Akademija
dokazuje, da podjetje KWB znanje, zaupanje
in partnerski odnos postavlja v ospredje.
Partnerji instalaterji, končne stranke, dobavitelji in sodelavci so tako deležni ključnega
prenosa novih informacij ter znanja, ki loči
povprečje od najboljših. Letna izobraževanja
bodo danes v Sloveniji tako omogočila
delovanje 180 certificiranih partnerjev.
Lasten izobraževalni center podjetja KWB zagotavlja inštalaterjem in partnerskim podjetjem izjemno visok nivo
znanja, ki je v branži ogrevalnih sistemov na lesno biomaso zagotovo nujno potreben. Uspešno opravljen izobraževalni program sodelujočim omogoča naziv certificiranega
partnerja, ki je osnova za sodelovanje z vodilnim proizvajalcem peči na lesno biomaso v tem delu Evrope. Partnerji so
izšolani v lastni KWB Akademiji, saj največje napake ogrevalnih sistemov lahko nastopijo prav pri vgradnji sistemov. Vsa
KWB šolanja se izvajajo v lastnem izobraževalnem centru
na sedežu podjetja, na avstrijskem Štajerskem. Poleg teoretičnega znanja so na voljo tudi praktične vaje v dobro opremljenih izobraževalnih prostorih.
Program KWB Akademija zaključuje krog in podčrtuje
prizadevanja vodilnega proizvajalca ogrevanja na biomaso, ki strmi k vzajemnemu in dolgoročnemu razvoju. Tako
KWB zagotavlja stoodstotno sledljivost vsake prodane peči,
od postopka proizvodnje, do trenutka delovanja in nadaljnjo podporo lastnikom v obliki kompetentnega partnerja.

Lastniki sistema za ogrevanje so deležni strokovne podpore,
imajo visok nivo praktičnega in teoretičnega znanja, ki zagotavlja zaupanje ter optimalno delovanje sleherne naprave.
KWB izvaja več izobraževanj letno. V Sloveniji tako v
tem trenutku deluje v povprečju 180 certificiranih partnerjev. Izobraževalni program velja kot pogoj za sodelovanje
in na tak način zagotavlja ažurnost ter profesionalnost vseh
partnerjev.
»S pomočjo partnerskega programa KWB stranke uživajo
dvojno varnost; najboljši izdelek in najboljše strokovno svetovanje. Dokazujemo, da je spoštljiv odnos do človeka in narave
osnova dolgoročnega ter vzajemnega obstoja. Znanje in kompetenca pa predstavljajo enega najpomembnejših kapitalov
prihodnosti.«, je ob tem dodal Tomaž Rifelj, direktor KWB
Slovenije.

O podjetju KWB:
KWB je mednarodno aktiven v 12 državah, od katerih sodijo Avstrija, Nemčija, Francija, Slovenija in Italija med ključne trge. Volumen prodanih naprav v zaključenem letu je zrasel za več kot 30 odstotkov, na skupno 6.200 enot. V zadnjih
4 letih se približno 10 % celotnega letnega prometa steka
v inovacije in razvoj, kar je nedvomno edinstven poslovni
koncept ter močno nad povprečjem stroke. Celoten promet
podjetja KWB, skupaj s prometom KWB Partner instalaterjev
konstantno narašča in danes obsega 75 milijonov EUR letno. Delež izvoza obsega 75% celotne produkcije. Hčerinsko
podjetje KWB Slovenija je še uspešnejše, saj je prodajo povečalo za več kot 50% in skupaj z uspešnimi KWB Partner
instalaterji doseglo rast prometa v velikosti 70% na skupno
2 milijona EUR. KWB želi v prihodnje svoj volumen prometa še povečevati z ogrevalnimi sistemi na pelete, sekance in
polena ter dodatno napoveduje popolnoma novo generacijo ogrevalnih sistemov Multifire.
Uradno predstavitev svetovne novosti na področju
ogrevalnih sistemov na biomaso, si lahko ogledate na sejmu DOM, od 11. – 16. marca 2014. Pričakujemo vas!

Več o KWB ogrevanju prihodnosti lahko
izveste na sedežu podjetja v Žalcu,
na 03 839 30 80, na spletni strani
www.kwb.si, ali na info@kwb.si
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Odprli so Petrolovo prvo
daljinsko ogrevanje na
lesno biomaso za skupino
večstanovanjskih stavb
Družba Petrol je skupaj s
partnerjema, podjetjema
Eltec Petrol in Dominvest,
z današnjim dogodkom
slovesno odprla sistem
daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v Mojstrani,
ki je z obratovanjem pričel
že v trenutni kurilni sezoni.
Družba Petrol bo sistem
upravljala 15 let. Stroški
ogrevanja se bodo znižali
za okoli 20 odstotkov.
Sistem daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso v Mojstrani je eden
prvih primerov pogodbene oskrbe
s toploto iz obnovljivih virov energije za skupino večstanovanjskih stavb
v Sloveniji. Sistem, ki vključuje kotlovnico in toplovodni sistem, na katerega je trenutno priključenih 91
uporabnikov, bo družba Petrol upravljala in vzdrževala naslednjih 15 let,
ga razvijala ter po potrebi širila in
nanj priključevala nove zainteresirane uporabnike.
Investicija se bo v celoti pokrivala iz prihrankov pri stroških ogreva-

nja. Sredstva rezervnih skladov stavb
kljub temu, da so bila izvedena vzdrževalna dela, ostajajo nedotaknjena
in se lahko namenijo za druge sanacije na objektih. Projekt je primer dobre
prakse pozitivnega sodelovanja vseh
deležnikov (etažnih lastnikov, upravnika, investitorja in izvajalca del).
V objektu kotlovnice je en kotel na
lesno biomaso s skupno nazivno močjo 500 kW. Skupna priključna moč
znaša 493 kW. Predvideni letni odjem
toplote iz sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso naj bi znašal okoli 543 MWh, za kar naj bi porabili okrog 780 m3 lesnih sekancev.
Zamenjava ogrevanja s fosilnimi gorivi z obnovljivim virom energije bo v
povprečju znižala stroške ogrevanja
za okoli 20 odstotkov.
Pri zasnovi in izvedbi projekta
so Petrolovi strokovnjaki upoštevali vse gospodarske kriterije za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, katerih osnova so najnovejše raziskave
in dolgoletne izkušnje skupine Petrol.
Na ta način bo odjemalcem zagotovljena optimalna oskrba s toplotno
energijo iz obnovljivega vira energije po konkurenčnih cenah. Razvoj
tovrstnih projektov je usmerjen v
celovito, dolgoročno, zanesljivo in
predvsem okolju prijaznejšo oskrbo,
ki je v okoljih, kot je Mojstrana še posebej pomembno.
Z novo naložbo partnerji uresničujejo cilje, zapisane v Strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo iz Nacionalnega energetskega
programa (NEP), po katerem je po-

trebno v Republiki Sloveniji do konca leta 2020 zagotoviti 25- odstotni
delež obnovljivih virov v končni rabi
energije in 80 odstotno oskrbo iz nizkoogljičnih virov, kamor sodita lesna
biomasa ter kogeneracije na zemeljski plin.
Janez Grošelj, direktor področja Energetika družbe Petrol, je
odprtje sistema daljinskega ogrevanja pospremil z naslednjimi besedami: »Energetika in s tem uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja
plinske, toplotne, električne energije
ter alternativnih virov, predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol.
Veseli smo, da smo uspešno postavili
prvi sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za skupino večstanovanjskih stavb. Mojstrana je tako postala
del razvejane družine Petrol, kjer se širi
Petrolova rdeča energija.«
Direktor družbe Dominvest,
Marjan Potočnik je ob priložnosti
povedal: »Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso je odlična izbira, tako za
alpsko okolje, kot tudi za stanovalce,
saj je ekološko in prinaša nižje stroške
etažnim lastnikom. Družba Petrol je
skladno z obljubami izpolnila svoje obveznosti in v dogovorjenem roku postavila celoten sistem. Prepričan sem, da
se bo naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.«

Dodatne informacije:
Petrol d.d., Ljubljana,
Žiga Fišer,
E: petrol.pr@petrol.si,
www.petrol.si

45
Februar 2014

Ljubljana bo tudi to leto organiziral vrsto svetovalnih dogodkov.
Namen dogodkov v CER je
spodbujati energetsko učinkovitost gospodinjstev, predstaviti dobre prakse energetske učinkovitosti v slovenskih podjetjih in kako te
ukrepe vpeljati v lastno delovanje.
Pozabili pa nismo niti na najmlajše,
organizirali bomo namreč delavnice, kako se lahko z obnovljivimi viri
energije ter učinkovito rabo energije srečujejo tudi oni. Naslednjega
dogodka se lahko udeležite že v
petek, 14. marca 2014, ko bomo izvedli Energetsko karierno srečanje.
Še vedno vam je na voljo tudi
neodvisni energetski svetovalec
Matjaž Valenčič, ki vam bo z veseljem priskočil na pomoč in odgovoril na vsa vaša energetska vprašanja. Za dogovor termina svetovanja
nam pišite na: info@cer-slo.si.

evrov. Pri Petrolu pa smo za vas pripravili nove, še atraktivnejše ponudbe, da boste ta sredstva lahko
izkoristili.
Zanimiva novost v naši ponudbi je tudi peč na pelete Biodom 33,
ki jo lahko ekskluzivno kupite le pri
Petrolu. Peč ne potrebuje zagona
uradne osebe, temveč sama nastavi optimalne parametre za delovanje. Od podobnih produktov pa se
razlikuje tudi po tem, da ima vgrajeno ekspanzijsko posodo, obtočno črpalko ter nepovratni ventil in
odzračevalni lonček. Peč je proizvod znanega slovenskega proizvajalca Biodom, ki je prejel že več
nagrad, zato te priložnosti ne gre
izpustiti.

Z eko skladom do nove
peči na pelete
Izberite pravi trenutek za nakup
najsodobnejših Petrolovih paketov
energetskih rešitev, ki bodo kmalu stimulirani tudi v obliki nepovratnih sredstev Eko sklada.
Eko sklad bo tudi v letu 2014
ponudil možnost nepovratnih finančnih spodbud občanom za
nove naložbe rabe obnovljivih virov. V preteklem letu je bilo za to
namenjenih 15,5 milijona evrov,
oddanih pa je bilo 7.075 vlog, od
katerih je do zdaj izplačanih 5.890.
Nepovratna sredstva so v letu 2013
pošla že julija, zato si tisti, ki razmišljate o investiciji, ponudbo pridobite že zdaj.
Sredstva Eko sklada naj bi se
glede na napovedi letos še povišala, znašala naj bi kar 21 milijonov

Svetovalni dogodki tudi v
letu 2014
Center energetskih rešitev BTC

Toplo
priporočamo

Energetske rešitve
za vaš dom
Paket ogrevanja na pelete
Peč na pelete
BiOdOm 33

Paket za ogrevanje
sanitarne vode

Peč Biodom 33

Paket vključuje:

• nazivna moč 30,80 kW
• tehnologija BIO-LOGIC prepoznavanja
kakovosti peletov

€
-230
že od
200 točk

a

povratna

ne

149 €**

Kronoterm
TČ 300-VZ/E ECO

Za dodatna vprašanja, ogled produktov 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.

+4.990,00 €*
Redna cena: 5.579,46 €

ne

Sklad

36 obrokov po

Sklad

*točni pogoji so objavljeni na spletu

dstva
sre

o
ek

Možnost plačila na 12 obrokov za
imetnike plačilne kartice Petrol kluba.

€
-589
že od
200 točk

dstva
sre

o
ek

+2.139,00 €

Redna cena: 2.369,88 €

povratna

ekskluzivno Pri Petrolu

a

• dobavo, dostavo,
osnovno montažo in
zagon
• bon v vrednosti 100 €
za električno energijo*
• 2 leti garancije

Paket vključuje:
• dobavo, dostavo in osnovno montažo
• 130 vreč peletov (1950 kg)
• 2-letno garancijo

*Cena velja ob plačilu z gotovino
**Možnost plačila na 36 obrokov s financiranjem
NLB d.d. (tudi za nekomitente), kjer Petrol 100 %
subvencionira stroške obresti. Ob udobritvi kredita
stranka plača stroške odobritve in zavarovanja kredita.
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Samsung je na novo
zasnoval klimatske
naprave
Samsung Electronics letos predstavlja novo linijo klimatskih naprav Klimatske naprave serije A3050.
Zasnovane so tako, da omogočajo izjemno hlajenje in
gretje, s poudarkom na energetski učinkovitosti, udobju, čistoči zraka in sodobnem upravljanju. Vse združuje v novi
stilski trikotni obliki. Ta presenetljivo inovativna oblika omogoča večjo površino za vstop zraka in širši vpihovalni del in
večji ventilator ob ohranitvi kompaktne zunanjosti. Hladi hitreje, dalje in širše.

Estetika- v koraku s časom
Pri izdelavi ohišja klimatske naprave je uporabljena tehnologija Crystal Gloss, enaka tisti, ki se uporablja na premium avtomobilih. Videz je mehkejši in čist, dopolnjuje
vsako notranjo opremo doma, hkrati pa zagotavlja material
potrebno trajnost za nemoteno večletno delovanje.

Energetska učinkovitost-vrhunska
SEER je v samem svetovnem vrhu, do 10,1. Razred energetske učinkovitosti tudi A+++.
Nove klimatske naprave ponujajo specifičen nabor nastavitev hlajenja in gretja, ki se lahko prilagodijo trenutnim

vremenskim razmeram in številu ljudi v prostoru. Digitalni
inverter skrbi za izjemno natančno odmerjanje potrebne
moči.
Nastavitev Single User lahko vzdržuje prijetno in udobno klimatsko okolje s prilagoditvijo hladilne ali grelne moči
le enemu uporabniku.

Distribucija-profesionalna
Poseben način dvostopenjskega hlajenja omogoča zelo
hitro ohladitev prostora, ki se nato enostavno spremeni v
komfortno hlajenje. Način distribucije omogoča dovolj indukcije, da se izognemo hladnim zračnim curkom in preprečimo učinek “mrazenja”. Razširjena vstopna odprtina poveča dovod zraka do 39 odstotkov, v primerjavi z običajnimi
klimatskimi napravami, medtem ko širši vpihovalni del zagotavlja močan zračni tok z dobro razporejeno in široko distribucijo. Ventilator zagotavlja vpih hladnega zraka, ki ima
doseg do 14 metrov in doseže vse dele prostora.

10 let garancije
na kompresor!

Najtišje-Le 16 dB!
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ISTO A ZRAKA-RAZRED ZASE

Korak 1
Eliminacija virusov, bakterij, gliv, prahu in
ostalih alergenov s pasivnim 3care filtrom, ki
omogo a zelo enostavno iš enje.

Healthy Air

Eliminate the influenza virus

Clean Air

Remove Allergens in the air

Relaxing Air

Generate relaxing oxygen ions

Korak 2
Uni evanje patogenov z aktivnim Virus
Doktorjem

Samsung SPI-INTEGRIRAN VIRUS DOKTOR

Krmiljenje in nadzor-inteligentno

Samsung Super plasma ionizator (SPI) je mednarodno priznana in patentirana tehnologija za čiščenje zraka,
razvita pri Samsung Electronics. Gre za prehod iz metode pasivnega v metodo aktivnega odstranjevanja bakterij. Samsung SPI generira aktivne vodikove (H+) in kisikove ione (O2-), ki skupaj tvorijo hidroksiperoksilne radikale.
Ti obdajo pozitivno nabite mikroorganizme, ki se pri tem
vežejo z vodikovimi elementi na njihove proteinske strukture in skupaj tvorijo vodno paro. Pri procesu pride do
spremembe na površini mikroorganizma v takšni meri, da
slednji takoj odmre.

Poleg vseh pričakovanih funkcij na daljinskem upravljalniku, lahko klimatsko napravo enostavno povežemo tudi s
pametnimi telefoni ali tablicami. Ta način omogoča upravljanje in nadzor klimatizacije od doma ali iz drugega konca sveta.
Poleg številnih nastavitvenih konfiguracij delovanja, tedenskimi urniki, nam sistem omogoča še montoring načina
delovanja, prostorske temperature in porabljene energije.
Servisni del skrbi za opozarjanje na čiščenje filtra, prepoznavanje napak in informiranje ob potrebnih servisih. Vse
je na dlani
Aplikacijo “Smart air Conditioner” lahko brezplačno
prenesete s Samsung Apps, Google Play in podobnih
spletnih strani. Aplikacija omogoča tudi demo prikaz.

Integriran WI-FI vmesnik, in
brezplačna aplikacija za pametne
telefone ali tablice.
Vaš pooblaš en distributerski partner: EcoFutura d.o.o.,
Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
02 620 86 81, info@ecofutura.si, www.ecofutura.si
SVETOVANJE -APLIKACIJE IZRA UNI OBJEKTOV

SIMULACIJE T. .

ZAKONI -STANDARDI

SHEME - NA RTI

ON-LINE PODPORA

I ZOBRAŽEVANJA
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Tekstilni kanali so prava
izbira za dovod zraka v
različne vrste objektov
Tekstilni kanali na področju klimatizacije
(zračno ogrevanje, hlajenje in ventilacija)
ponujajo inovativen dovod svežega zraka
v prostor in določajo nova pravila v arhitekturi. So prava alternativa tradicionalnim
pločevinastim kanalom, saj združujejo tako
funkcionalnost, kot estetiko, ob enem pa
so stroškovno in energetsko učinkovitejši.
Uporabimo jih lahko za katerokoli arhitekturno obliko
stropa, kjer je potreba po distribuciji zraka. Ustvarjalnost
pri zasnovi se začne s prvim dnem oblikovanja projektnih
funkcionalnih kriterijev. S pozorno izbiro ustreznih materialov, ki so na voljo, je možno doseči visoko požarno varnost, antistatični in antibakterijski učinek, vodoodbojnost,
primernost za uporabo v čistih prostorih, trdnost in togost
ter atraktivne barvne učinke, s čimer so uporabni v praktično vseh vrstah objektov. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj možnosti uporabe tekstilnih kanalov v različnih prostorih z različnimi funkcionalnimi prednostmi, ki jih
ti kanali ponujajo.
Tekstilni kanali se uporabljajo v prehrambeni industriji,
tako za proizvodne, kot tudi skladiščne prostore. Ena izmed
glavnih prednosti tekstilnih kanalov v omenjeni industriji je
enostavno čiščenje, v primerjavi s tradicionalnimi kanali iz

pocinkane pločevine. Ob pravilni zasnovi postavitve kanalov se te enostavno sname iz obešal, opere s pomočjo pralnega stroja in ponovno obesi, ob minimalnih prekinitvah
proizvodnje.
Za zagotavljanje ustrezne kakovosti pri shranjevanju ali
predelavi hrane ter pijač so večinoma potrebne enakomerne temperature v prostoru. Tekstilni difuzorji to omogočajo z ustrezno izbrano lasersko perforacijo, ki omogoča bolj
enakomeren vpih klimatiziranega zraka kot tradicionalne
rešitve s pločevinastimi kanali. Z uporabo prepustnih tkanin in mikroperforacije je mogoče zagotoviti minimalne hitrosti gibanja zraka brez prepiha.
Tekstilni kanali so primerni za vrsto proizvodnih obratov kot so: predelava papirja, tiskarstvo, proizvodnja jekla,
avtomobilska industrija oz. katerakoli predelava in sestava
izdelkov velikih in odprtih objektov, kjer je potrebno prezračevanje. Prisilni dovod zraka, v primerjavi z uporabo odvodnih ventilatorjev, je v večjih prostorih bolj učinkovit način za zagotovitev ustrezne ventilacije.
Tržno nišo so našli v stavbah z zaprtimi bazeni in drugimi vodnimi objekti. Ti prostori imajo visoko zračno vlago in koncentracijo klora, kar lahko na kanalih iz pločevine
povzroči korozijo in s tem slabši zrak v prostoru. Tekstil nudi
stroškovno ugodne, korozijsko odporne rešitve dovoda in
ustreznega vpiha klimatiziranega zraka, v katerih se ne nabira kondenz.
Zelo priljubljeni so tudi v športnih objektih iz več ra-

Zaradi enostavnega čiščenja so tekstilni kanali še posebej primerni za prehrambeno industrijo.
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Tekstilni kanali ponujajo fleksibilnost in mobilnost ter so prava izbire za začasne objekte in šotore.

zlogov. Ob udarcih z žogo se tekstil ne deformira, mehak in
prepusten material pa obenem absorbira hrup vpitja med
športnimi dogodki. Izbirati je mogoče različne barve, ki še
dodatno na zabaven in funkcionalen način poživijo prostor. Majhna teža tekstilnih kanalov strešni konstrukciji ne
predstavlja pomembne obremenitve. Enostavno obešanje
omogoča hitro montažo v že obstoječih objektih, kjer je
ventilacijo potrebno dodati ali izboljšati.
Javne zgradbe kot so trgovine, restavracije, šole, bolnice, dvorane, avle, običajno zahtevajo dovod zraka iz visokih
stropov. S tekstilnimi kanali je mogoče doseči učinkovito
distribucijo zraka in hkrati prostoru dodati novo dimenzijo interierja. Oblikovalci in arhitekti želijo estetsko privlačne rešitve instalacij, mehke na pogled, tiho distribucijo ter
ustrezno pokrivanje prostora. Uporabijo se lahko različne
barve in oblike ter načine vpiha zraka. Napisi na kanalih pa
lahko informirajo o aktivnostih v delih prostorov.
Učinkovitost izmenjave zraka je eden izmed glavnih ciljev zasnove prezračevanja poslovnih prostorov. Udobje
in kakovost zraka je odvisna od dobre distribucije svežega
zraka v prostor. Načine vpiha zraka, ki jih ponujajo tekstilni
kanali, s tradicionalnimi difuzorji niso mogoči ali pa so precej dražji. Distribucija zraka je pri tekstilnih difuzorjih enakomerno porazdeljena po celotni dolžini kanala.
Laboratoriji in čisti prostori običajno zahtevajo večje
količine svežega zraka za izmenjavo s porabljenim, onesnaženim. Pri distribuciji zraka je pomembno, da dovodni
zračni tokovi ne motijo odvodnih. Prav tako je pomembno,
da je okolje udobno z minimalnim prepihom. To je mogoče
doseči z ustrezno zasnovo tekstilnih difuzorjev.
Začasni objekti, kot so prireditveni in skladiščni šotori,
so glede na naravo svoje uporabe mobilni, zato je smiselno,
da je mobilen tudi sistem distribucije zraka. Tekstilni kanali omogočajo mobilnost, fleksibilnost, vzdržljivost ter lahko
montažo in demontažo. Z ustrezno distribucijo zraka lahko
dosežemo učinkovito ventilacijo v teh objektih, ki so običajno direktno izpostavljeni soncu in s tem velikim toplotnim

dobitkom. Poleg tega majhna teža kanalov ne povzroča nepotrebne obremenitve konstrukcije objektov.
Tekstilni kanali imajo številčne funkcionalnosti, zato so
primerni še za vrsto drugih objektov. Na spletni strani proizvajalca tekstilnih difuzorjev PRIHODA, si lahko ogledate
galerije fotografij in kataloge, ki so uporabni za pomoč arhitektom, projektantom instalacij ter investitorjem pri kreativnem iskanju novih, inovativnih rešitev.

tekstilni
difuzorji

∆ prilagodljive oblike ter barve
∆ pralnost, antibakterijskost in ustreznost
za uporabo v čistih prostorih
∆ enostavna in hitra montaža ter
demontaža
∆ do 70% nižji investicijski stroški
razvoda zraka
∆ tehnična podpora in svetovanje

Uradni distributer za Slovenijo:
INPRO d.o.o. Novo mesto
T: 07 30 84 889, www.inpro.pro
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Učinkovita sinergija
plinske kondenzacije in
toplotne črpalke
Vse več gospodinjstev išče
nove in nove načine, kako
prihraniti pri ogrevanju. S
kombinacijo dveh različnih
virov ogrevanja, kot jih
ponujajo paketi »Udobni
prihranki«, izkoristimo
prednosti obeh energentov
in si ob relativno nizki
investiciji zagotovimo tudi
več kot 45 % nižje letne
stroške ogrevanja. Eno
takih racionalnih rešitev
predstavlja toplotna črpalka,
ki omogoča pomembne
prihranke v gospodinjstvih.

V skrbi za čim bolj racionalno rabo
energije so v družbi Butan plin ponudili hibridne energetske rešitve, ki
pod skupnim imenovalcem »Udobni
prihranki« omogočajo izkoriščanje
prednosti dveh načinov ogrevanja in
hkrati ohranjajo enako mero udobja.
Gre za vrsto paketnih kombinacij, pri
katerih obstoječe ogrevanje na utekočinjen naftni plin (UNP) dopolnimo
bodisi z novo kondenzacijsko pečjo,
toplotno črpalko zrak – voda, sanitarno toplotno črpalko ali kaminom
na pelete. Paketne rešitve so izdelane
na ključ in cenovno izjemno ugodne.

Učinkovita kondenzacija
Stroške ogrevanja lahko pomembno znižamo že z zamenjavo starega in

dotrajanega plinskega kotla z novejšim, kondenzacijskim. Za slednje velja, da se temperatura dimnih plinov
giba 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 izkoriščanja, sicer odpadne toplotne
energije v dimnih plinih, več kot 107
%, kar omogoča tudi do 35 % nižje
stroške delovanja kot pri običajnih
kotlih in s tem prinaša pomembne
prihranke energije.

Kombinacija toplotne črpalke in
plinskega kotla omogoča, da izkoristimo prednosti obeh sistemov ogrevanja in prihranimo tudi do 45 % letnih stroškov ogrevanja, vendar ne
na račun našega udobja.

Racionalizacija stroškov
ogrevanja
Toplotna črpalka, v kombinaciji
s kondenzacijskim kotlom, predstavlja odlično rešitev, saj lahko z relativno nizkim vložkom precej prihrani-

Toplotna črpalka je
udobna izbira
Stroške ogrevanja lahko učinkovito zmanjšamo tudi s kombinacijo obstoječega ogrevanja na UNP in toplotne črpalke.
Slednja za svoje delovanje potrebuje samo energijo za pogon črpalke
in kompresorja, za vsak 1 kWh porabljene električne energije pa lahko
proizvede kar do 4.5 kWh. Plinski
kotel kot primarni ogrevalni sistem
poskrbi za ogrevanje v času nižjih
temperatur, ko delovanje toplotnih
črpalk postane manj rentabilno in takrat, ko je v objektu potrebno zagotoviti večje količine energije. S tem
poskrbimo, da s čim manjšo investicijo v toplotno črpalko dosežemo visoke vrednosti COP (grelnega števila) in
velike prihranke. V obdobju, ko toplotne črpalke ne dosegajo visokih COP
in večji del toplotne energije proizvaja energija električnega grelca, sistem preprosto preklopimo na klasično ogrevanje.

Visoko učinkovit kondenzacijski plinski kotel
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mo. Cene hibridnih paketov družbe
Butan plin, ki vključujejo zamenjavo starega kotla s kondenzacijskim in
namestitev toplotne črpalke, se trenutno gibljejo med 6.000 in 7.000 evri,
razlikujejo pa se glede na tip peči ter
velikost akumulacijskega grelnika.
Investicija v toplotno črpalko se povrne v odvisnosti od moči, časa delovanja in geografskega območja.
Glede izbire najprimernejše energetske rešitve vam bodo z veseljem
priskočili na pomoč strokovnjaki
družbe Butan plin, ki bodo poskrbeli 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,
udobnega in ugodnejšega ogrevanja
tudi bistveno lažja.

Več informacij najdete
na www.butanplin.si.

Toplotna črpalka zrak-voda
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LESNA BIOMASA KOT
DOMAČI VIR ENERGIJE NUDI
STROŠKOVNO ZANIMIVO, PREDVSEM
PA UDOBNO IN NARAVI PRIJAZNO
OGREVANJE
Raba ekološko prijaznega vira
energije iz domačega okolja prinaša
številne pozitivne socialno- ekonomske in okoljske rezultate, od stroškovne prednosti, do zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov, večje energetske neodvisnosti ter povečanja interesa za upravljanje z gozdovi. Hkrati
se ob naraščanju cen fosilnih goriv v
ljudeh vse bolj prebuja tudi zavest, da
energetski viri niso več poceni, predvsem pa da niso na voljo v neomejenih količinah.
Avstrijsko podjetje FRÖLING je
proizvajalec najsodobnejših kotlov na
lesno biomaso s štiridesetletno tradicijo, ki ga v Sloveniji in JV Evropi že
vrsto let zastopa podjetje BIOMASA
d.o.o. iz Luč. Z več kot 2500 uspešno delujočimi sistemi ogrevanja na
POLENA, SEKANCE IN PELETE, se je
podjetje Biomasa v Sloveniji uveljavilo kot vodilno podjetje na področju ogrevanja z lesno biomaso, tako
v segmentu hišnih kotlov, kot tudi
ogrevanju večjih objektov in daljinskih sistemov. Velika vlaganja v razvoj
podjetju omogočajo, da na trgu predstavlja vedno nove rešite za udobno,
varno, okolju prijazno, predvsem pa
varčno ogrevanje na lesno biomaso.
Pri tem v podjetju uspešno sodelujejo s številnimi projektantskimi in instalaterskimi podjetji pri iskanju optimalnih rešitev ogrevanja, tako za
nove objekte, kot tudi pri energetskih
sanacijah obstoječih objektov, vse od
enostanovanjskih hiš, do večstanovanjskih naselij ter drugih javnih in
poslovno- proizvodnih objektih.

Lesna biomasa kot vir ogrevanja
naših domov se je že od nekdaj uporabljala predvsem v stanovanjsko-bivalnih objektih, primarno v obliki
polen. A s sodobnimi kotli na lesno
biomaso je tudi ogrevanje na polena
postalo enostavnejše. Zastareli kotli z
nepopolnim zgorevanjem, ogromno
pepela in velikimi izgubami toplote skozi dimnik so postali preteklost.
Izpopolnjen kotel na polena Fröling
S4 Turbo je lahko biser vaše kurilnice.
Nalaganje večkrat na dan ni več potrebno, ob velikem kurišču in v kombinaciji s hranilnikom toplote se naloži le še enkrat dnevno. Čas gorenja
brez dolaganja je postal izredno dolg,
hkrati pa vremensko vodena regulacija poskrbi za učinkovito in varčno
ravnanje z odvečno toploto. Tako se
shranjena toplota po koncu gorenja
za ogrevanje črpa iz zaloge v hranilni-

ku toplote. Sam proces gorenja poteka ločeno v primarnem in sekundarnem zgorevalnem prostoru, nadzor
gorenja z lambda sondo in posebej
razvita, s šamotom obložena vrtinčasta komora, pa omogoča maksimalen izkoristek. Posebno sesanje dimnih plinov preprečuje dimljenje ob
dolaganju, čiščenje pepela pa je zaradi izredno visokih izkoristkov potrebno le enkrat tedensko. Frölingov kotel
na polena S4 Turbo lahko omogoča
tudi edinstven avtomatski vžig, ki
po potrebi namesto uporabnika zakuri kar sam - vse za večje udobje in
prihranek. Po novem je mogoče kotlu ob tovarniški predpripravi kasneje
prigraditi tudi peletni del, tako da kotel združuje vse prednosti ogrevanja
na polena in pelete za popolno oskrbo s potrebno toploto tudi v daljših
obdobjih, ko uporabnika ni doma.

Kotlovnica s kotloma na lesne sekance Fröling, ki ogrevata OŠ in Eko vrtec v Šentrupertu na Dolenjskem
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Za vse brez lastnega lesa zanimiv
način ogrevanja predstavljajo peleti, ki so pri nas razmeroma nov, v tujini pa že dodobra uveljavljen energent. V primerjavi s kurilnim oljem so
občutno cenejši in tako predstavljajo
odlično ter stroškovno ugodnejšo alternativo ogrevanju na fosilna goriva.
Kotel na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro zaradi kompaktne zasnove omogoča preprosto postavitev v kurilnico, poseben sesalni
sistem ali polž pa enostavno povezavo z zalogovnikom za pelete. Kotel se
lahko zaradi dvojnega dna in delovanja pri nizkih temperaturah idealno
vklaplja tudi v koncept nizkoenergijske hiše ter ne potrebuje dviga temperature povratnega voda, zaradi širokega razpona moči pa z lahkoto
zadovolji tudi objektom z velikimi toplotnimi potrebami. Pri tem povsem
avtomatiziran sesalni sistem ali polž
za enostavno povezavo z zalogovnikom pelet, samočistilna premična rešetka in avtomatsko odvajanje
pepela, skrbijo za popolno udobje.
Prigrajena kondenzacijska komora
poleg tega poskrbi, da se izkoristi tudi
del toplote, ki se običajno pri gorenju
izloča z dimnimi plini skozi dimnik. S
tem izkoristke kotla na pelete dvignemo celo krepko nad 104% glede na
standardno kurilno vrednost. Po novem je za manjše toplotne potrebe

na voljo tudi še kompaktnejša izvedba kotla na pelete Fröling P1, ki potrebuje le 0,38m2 prostora, a vseeno
združuje vse lastnosti najsodobnejših
kotlov.
Že omenjeno kombinacijo dveh
različnih energentov – polen in pelet
- omogoča novi kombinirani kotel
na polena in pelete Fröling SPDual,
ki je prvi kotel na trgu z dvema ločenima kuriščema, prilagojenima za posamezno obliko lesne biomase. Dve ločeni kurišči omogočata, da ne glede
na kombinacijo polen in pelet ohranjamo najvišje možne izkoristke, kar
v primeru gorenja na istem kurišču
ni mogoče. Tako se lahko uporabnik
v osnovi na primer ogreva na polena, po potrebi pa se nato samodejno vklopi še uporaba pelet, kadar je
to zaradi odsotnosti nalaganja polen
potrebno. Kotel je za svojo optimalno
rešitev kombinacije dveh energentov prejel tudi zlato priznanje na letošnjem sejmu Energetika 2012.
Tudi pri ogrevanju s sodobnim
kotlom na lesne sekance Fröling T4
avtomatika sistema uporabnika pri
doziranju kuriva v kotel popolnoma
nadomesti. Edina naloga uporabnika
je, da skrbi za zalogo kuriva v večjem
zalogovniku za sekance, vse ostalo pa
opravi tehnologija sama. To dejstvo
ogrevanje na lesno biomaso po uporabnosti in udobnosti povsem izenači

V SloVeniji ogrevamo
že Več kot 2500 objektov

Kotel na polena Fröling S4 z avtomatskim
vžigom, hranilnikom toplote in bojlerjem za
sanitarno vodo

z ogrevanjem na fosilna goriva, stroškovno pa ga seveda postavi daleč v
ospredje.
Prav lesni sekanci in peleti so več
kot primerni tudi za velike energetske porabnike, kot so razni večstanovanjski in javni objekti, bolnice, šole,
vrtci ter športne dvorane. Energetska
sanacija takšnih objektov zagotovo
postaja še posebej aktualno in pomembno področje. Poleg izolacijskega ovoja in stavbnega pohištva,
najpomembnejši ukrep pri sanaciji
za uporabnika, predstavlja zagotovitev sodobnega ter ugodnega načina 
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ogrevanja. Les kot ekološko prijazen
energetski vir za pridobivanje toplote iz domačega okolja prinaša številne pozitivne rezultate, predvsem
v obliki nižjih stroškov ogrevanja in
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Najsodobnejši kotli na pelete ali
sekance zagotavljajo visoke izkoristke, fleksibilna postavitev in možnost
kaskadne vezave pa omogočata, da
se biomasno ogrevanje večjih zmogljivosti da umestiti tudi v relativno
majhne kotlovnice.
Drugo področje racionalnega,
stroškovno ugodnega in udobnega ogrevanja pa vse bolj predstavlja-

jo tudi tako imenovani daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso, ki
uporabo toplote iz obnovljivega vira
energije omogočajo tudi tistim porabnikom v urbanem okolju, ki nimajo svojega lesa, ali pa jim prostorske
in druge omejitve ne dopuščajo izrabe lesne biomase kot vira toplote. V
tem primeru govorimo o ogrevanju
več objektov z vgrajenimi toplotnimi postajami in toplovodnim omrežjem s povezavo do centralne kotlovnice, z vgrajenimi primernimi kotli na
lesno biomaso, nazivnih moči od 100
do nekaj 1000 kW.
Ob nakupu sodobnih kotlov na

lesno biomaso so do porabe sredstev na voljo tudi subvencije Eko
sklada in druga nepovratna sredstva. Pri tem bodo naši svetovalci z
veseljem pomagali pri pripravi potrebne dokumentacije, prav tako pa
so vam na voljo tudi za dodatne informacije ali informativno svetovanje na vašem domu. Med drugim si
ponudbo podjetja BIOMASA d.o.o.
in kotlov Fröling lahko ogledate
tudi na sejmu DOM v Ljubljani, ki bo
potekal med 11. In 16. marcem 2014.
Vljudno vabljeni!
Biomasa d.o.o., Sašo Črešnik

Kako zdrave so vaše
instalacije?
Načrtovanje in izvedba strojnih
instalacij je sestavljena iz množice natančnih izračunov in upoštevanjem
množice predpisov, vse z namenom,
da zagotovimo uporabnikom sanitarnih ter ogrevalnih sistemov kvalitetno, varno in dolgoletno uporabo.
Tako poskrbimo za primerno dimenzioniranje, pravilno položitev, spoje, padce…In sistem potem deluje
in uporabniki so zares zadovoljni. Pa
vendar se pojavlja vprašanje, kako
dolgo so zadovoljni? V instalacijske
sisteme, kljub temu, da poskrbimo za
filtracijo, mehčanje in ustrezno predpripravo, prihaja ogromno škodljivih
snovi. V nekaterih primerih škodljivih
celo za zdravje uporabnika. Večinoma
pa za instalacijo. Nemalo primerov je,
ko se pretočnost cevi za talno ogrevanje zmanjša do te mere, da sistem
ne zmore več dovolj ogreti objekta.
Enak primer se zgodi v sistemu radiatorjev, ko nekateri, bolj oddaljeni ra-

diatorji niso več popolnoma preliti in
ostajajo deloma mlačni. Tako seveda
izgubljajo svojo ogrevalno karakteristiko. V zadnjem času je tudi vse bolj
znana težava, ko sodobne obtočne
črpalke preprosto zablokirajo, ker je
v sistemu preveč nečistoč. Še bolj po-

znan primer je, ko v kopalnicah topla
voda teče neprimerno slabše kot hladna, čeprav sta obe instalaciji enakih
dimenzij, za pripravo tople sanitarne
vode pa uporabljamo akumulacijski
grelnik sanitarne vode.
V našem podjetju smo si zadali

Črpalka za nevtralizacijo vodnega kamna v cevnih sistemih
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cilj, da vašim težavam najdemo čim
ustreznejšo rešitev. S sodobnimi postopki za dekalcinacijo sistemov pitne
vode uspevamo vašo staro instalacijo ponovno osvežiti in ji vrniti enake
lastnosti, kot nekoč. S posebnim postopkom odstranimo iz cevi nabrani
vodni kamen in nečistoče, notranjost
pa dodatno še zaščitimo pred škodljivim vplivom kisika v vodi. Na tak način dosežemo znatno podaljšanje življenjske in uporabne dobe vgrajenih
instalacij. In to za veliko nižje stroške
in v neprimerljivo krajšem času, kot
ga zahteva zamenjava kompletnega
sistema instalacij. Prav tako imamo
ustrezno rešitev za instalacije ogrevanja in hlajenja. Z posebnim pulznim
sistemom izpiranja uspevamo odstraniti iz instalacij veliko večino nabrane
umazanije in oblog. Pulzirajoči vodni
naboji z lahkoto izbijejo tudi večino trdovratnih čepov, ki se z leti naberejo
v instalaciji, v grelnih telesih in armaturah. Odlično opravijo nalogo tudi v
sistemih talnega ogrevanja, kjer se nabere veliko mulja in ostalih nečistoč.
Ko je instalacija ponovno pretočna in
uporabna, jo dodatno še kemično zaščitimo in jo tako spet usposobimo za
kvalitetno delovanje.
Postopke izpiranja sistema je potrebno izvesti tudi pri vsakem večjem
posegu na ogrevalnem sistemu, še
sploh ob zamenjavi ogrevalnih naprav, radiatorjev in podobnem. S tem
preprečimo, da stare obloge zamašijo
in uničijo sodobne ogrevalne sisteme,
kot so kondenzacijski obtočni stenski
kotli, toplotne črpalke in podobne naprave, kjer obstaja možnost, da se naberejo obloge na vodnih izmenjevalcih. Tako si prihranimo prenekateri sivi
las in zmanjšamo možnost za uničenje
opreme.
Obloge iz vodnega kamna prav

tako poslabšujejo delovanje pretočnih naprav, bodisi za ogrevanje ali pa
za pripravo sanitarne vode. Ker delujejo obloge kot izolacija, preprečujejo
prenos vročine dimnih plinov na medij toplote in privedejo do prevelikih
temperatur na stiku plamena ter telesa kotla. To v nekaterih primeri lahko
privede do deformacij kotla ali pregretja grelcev. Sistematično kemično odstranjevanje vodnega kamna je
del obveznega vzdrževanja ogrevalnih naprav, saj podaljšujejo življenjsko dobo ogrevalnih naprav in izboljšujejo izkoristek sistema.
Enako pomembno je, da izvedemo dezinfekcijo instalacij pitne vode,
bodisi pred predajo v uporabo, ob ve-

čjih posegih, kakor pa tudi v primeru
pojave bakterije legionele v sistemu.
Postopek čiščenja se izvaja po možnosti na obstoječih priključnih mestih z le manjšimi posegi v instalacijo. Praktično je, da s priključna mesta
za dezinfekcijo in čiščenje predvidijo
že ob samem načrtovanju sistema, v
nasprotnem primeru se ta izvedejo ob
prvem čiščenju in se kasneje brez težav zmeraj uporabijo ob naslednjem
čiščenju. Vzdrževanje obstoječih instalacij in sistemov predstavlja garancijo za dolgoročno obstojnost in brezhibnost sistema. Sam strošek čiščenja
je neprimerno nižji kot je strošek zamenjave instalacij.
Robert LIPIČ, RAJBI d.o.o.

Naprava za izpiranje in čiščenje cevnih sistemov in ogrevalnih naprav
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PREZRAČEVALNI SISTEMI
NEKOČ IN DANES
Če pogledamo dovolj daleč v preteklost opazimo, da nekoč mehanskih prezračevalnih sistemov v hišah nismo potrebovali. Stara kmečka
hiša, obdelana z ilovico in pokrita s
slamo, prezračevalnega sistema seveda ni potrebovala, je pa bila energijsko precej bolj potratna, kot so hiše v
katerih živimo danes. Tudi hiše izpred
30 let so bile dosti manj zatesnjene in
še niso imele mehanskega prezračevalnega sistema, pač pa le prezračevalne jaške v kuhinjah in kopalnicah,
ki so delovali na principu vzgona toplega zraka. Kasneje smo v odvodne
cevi teh prezračevalnih jaškov dodali
odvodni ventilator ali kuhinjsko napo
nad štedilnikom, saj se je tesnjenje
oken že nekoliko izboljšalo. Te hiše
so bile energijsko še vedno precej potratne in pri oknu, ob mrzlih zimskih
večerih, ni bilo najbolj prijetno sede-

Slika 1, stara s slamo krita hiša.

ti, saj je od oken neprijetno pihalo.
Večinoma so imele te hiše štedilnike
na drva, na katerih se je dnevno kuhalo. To je bil hkrati enostaven prezračevalni sistem, ki je deloval na vzgon
toplega zraka po dimniku v kombinaciji z netesnimi okni in vrati. Vsakič, ko
se je v štedilniku kurilo, se je energija uporabila za kuhanje, ogrevanje in
tudi prezračevanje, čeprav se vsega
tega verjetno nismo niti zavedali.
Do sedaj omenjeni objekti večinoma niso imeli problemov ne z viški
vlage, ne z izrazito slabim zrakom in
ne s prekomerno povečano koncentracijo CO2. Razlog za pojav sodobnih
dobro izoliranih in dobro zatesnjenih
hiš je v varčevanju z energijo, žal pa
je ravno učinkovita zatesnitev objekta tudi problematična, saj je kvaliteta zraka zelo odvisna od pogostosti odpiranja oken takega objekta.

Odpiranje oken je vsekakor ena od
oblik preprostega prezračevanja, ki
pa je zelo odvisna od osveščenosti
in navad stanovalcev. Zavedati se je
tudi treba, da odprto okno v večjem
delu leta predstavlja izgubo energije
še posebej, če je ves čas samo priprto. Če v sodobni hiši že rešujemo problem slabega zraka, kopičenja vlage,
vonjav in CO2 z odpiranjem oken, bi
bilo najbolje, da bi vsa okna v hiši odprli vsako uro ali dve za 5 do 10 min.
Žal pa že od začetka vemo, da to ne
bo možno, saj oken nihče ne bo odpiral in zapiral, ko nas ne bo doma ali ko
gremo spat. Mehanski prezračevalni
sistem je v sodobni hiši torej zelo dobrodošel in je, če govorimo o prezračevanju z rekuperacijo, tudi v skladu z
ukrepi, ki vodijo v energijsko varčnost
objekta.
Za ilustracijo teh navedb, si lahko ogledamo preprost primer iz gospodinjstva, ki nam je verjetno bolj
domač. Če posodo pomivamo striktno samo ročno, porabimo za enako
količino pomite posode občutno več
vode, kot če bi jo pomili s pomočjo
pomivalnega stroja. A ta primerjava
ni najbolj posrečena, saj se to pozna
le na vloženem času za pomivanje in
računu za vodo, ki pa ne bo bistveno
večji, saj je m3 vode še vedno precej
poceni. Daljnoročne posledice slabe
prezračenosti sodobnih objektov pa
bomo občutili šele čez čas in so precej
hujše kot to velja za prejšnji primer s
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pomivanjem posode. Prve posledice
slabe prezračenosti se pokažejo takoj, ko v obstoječem objektu zamenjamo stara netesna okna s sodobnimi zrakotesnimi. Najprej občutimo
pomanjkanje svežega zraka in povečanje koncentracije CO2, ki se kažejo
v slabšem počutju, manjši zbranosti,
slabšem pomnjenju, pojavu utrujenosti in zaspanosti. Prve vidne posledice na objektu, ki jih običajno povežemo s slabo prezračenostjo prostorov
pa opazimo šele, ko se zaradi kopičenja vlage pojavi zidna plesen. Te se je
težko znebiti ko se enkrat pojavi, obenem pa vodi v draga popravila in uničevanje pohištva. Določene plesni so
tudi toksične za človeški organizem,
ko pa že govorimo o toksičnosti je
treba izpostaviti tudi škodljive vplive
visokih koncentracij CO2, ki se bodo
pokazale šele čez leta bivanja v takšnih razmerah.

Slika 2, neprijeten prepih ob prezračevanju z
odpiranjem oken.

Vsem neželenim naštetim posledicam se z uporabo sodobnega prezračevalnega sistema lahko izognemo, vključno z dodatnimi pozitivnimi
vplivi, ki jih lahko občutimo. Ker sodobni prezračevalni sistem lahko avtomatiziramo in prilagodimo našim
potrebam in urniku, ta deluje samodejno in ni več odvisen od naše vestnosti odpiranja oken, prisotnosti
v objektu in nočnega časa, ko gremo spat. Obenem nam zrak dodatno prečisti skozi zračne filtre (lahko
tudi F7 filter za cvetni prah), ohranja
toplotno energijo v prostorih, zadržuje mrčes in hrup izven objekta. Z
uporabo sodobnih EC ventilatorjev
je prezračevalni sistem tudi izredno
varčen in skrbi le za takšno prezrače-

nost prostorov, kot je nujno potrebno, brez odvečne hrupnosti in občutka prepiha.
Ker je na trgu že več ponudnikov
različnih prezračevalnih sistemov je
potrebno paziti, da izberemo takšnega, ki dobro izpolnjuje naše želje v
sodobni hiši, od katere pričakujemo
bistveno več kot nekoč. Na naši prenovljeni spletni strani www.agregat.
si, si lahko ogledate princip delovanja
sodobnega prezračevalnega sistema,
ki je prilagojen za vgradnjo v današnje hiše in stanovanja. Ogledate si
lahko tudi animacije, ki prikazujejo
vgradnjo Helios KWL prezračevalnega sistema, tako v stanovanje, kot v
samostojno hišo ter tako za novogradnjo, kot tudi za adaptacijo.

Slika 3, od sodobne hiše veliko pričakujemo, med drugim tudi, da hrup ostane zunaj.

prezračevanje

agregat

www.agregat.si
01 516 10 56

UDOBNO IN
ZDRAVO OKOLJE
Z A VA Š D O M
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Informiranje podjetij za
energetsko učinkovito
prihodnost
Andreja Goršek, Janez Petek, Blaž Vajda
Steng – nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o., Maribor

Skladno s 314 členom energetskega zakona se od vsake porabljene kilovatne ure električne energije
plačuje dodatek za spodbujanje investicijskih ukrepov za učinkovito
rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije. Višino dodatka določa vlada Republike Slovenije. Priprava
in izvedba programov za izboljšanje energetske učinkovitosti pa je na
strani sistemskih operaterjev in dobaviteljev električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina
in tekočih goriv končnim odjemalcem. Zato dobavitelji električne energije in energentov že nekaj let objavljajo razpise na temo nepovratnih
finančnih spodbud za ukrepe v višjo
energetsko učinkovitost. Rezultat teh
razpisov je tudi projekt z naslovom
‘Informiranje podjetij za energetsko
učinkovito prihodnost’, ki ga izvaja podjetje Steng – nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o., kot
sofinancer pa nastopa Energija Plus
d.o.o. Projekt spada med ukrepe z naslovom PROGRAMI INFORMIRANJA IN
OZAVEŠČANJA. Tudi Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost
2008 – 2016 pravi, da je informiranje
in ozaveščanje ciljnih javnosti o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih
energije, zniževanju negativnih vplivov na okolje, kot so npr.: emisije CO2
ter o zmanjševanju nepotrebnih zasebnih in javnih izdatkov za zagotavljanje kvalitetnih energetskih stori-

tev, potreben ukrep, da bo Slovenija
hodila po trajnostno začrtani poti ravnanja z energijo, kot dober gospodar.
Projekt ‘Informiranje podjetij za
energetsko učinkovito prihodnost’ je
zastavljen malce drugače, kot pa smo
vajeni pri ostalih evropskih in slovenskih projektih, kjer je potrebno kot
del projekta vedno zagotoviti organizacijo določenega števila delavnic
ter seminarjev. Po naših izkušnjah organizacija in izpeljava delavnic v večini primerov pomeni zelo nizko število udeležencev. Ljudje iz industrijskih
podjetij preprosto nimajo časa in možnosti se udejstvovati takšnih delavnic, ki v veliko primerih za podjetja in
posameznike ne podajo informacij
z visoko dodano vrednostjo. V sklopu projekta ‘Informiranje podjetij za
energetsko učinkovito prihodnost’
pa delavnice organiziramo v podjetjih samih, kjer se priznani strokovnjaki/predavatelji osredotočijo le na
dotično podjetje s svojimi specifičnimi porabami, proizvodnjimi procesi
in težavami. Samemu obisku bi brez
slabe vesti lahko rekli kar informativni
energetski pregled oz. t.i. preliminarni pregled, ki pa je v okviru projekta
brezplačen.
Takšen enostaven in učinkovit
pregled skozi podjetje se osredotoča na glavne porabnike energije. Cilj
pregleda je poudariti stroške energije in jih identificirati v glavnih procesnih enotah ter opremi. Osvetli priori-

tete za optimiziranje porabe energije.
Oceni področja možnih prihrankov in
podaja najpomebnejša področja za
natančnejšo analizo. Izvajalci pregleda, lahko bi rekli ‘eksluzivnih’ delavnic, pridejo v podjetje pripravljeni in
informirani s potrebnimi podatki, ki
jih je obiskano podjetje predhodno
sporočilo, po za to prej pripravljenem
vprašalniku.
Čas trajanja delavnice je od 4 do
5 ur. V tem času se najprej opravi polurna predstavitev projekta, predstavijo se možnosti in pomen učinkovite
rabe energije in uporabe tehnologij
za rabo obnovljivih virov energije v
proizvodnih procesih, pomožnih ter
energetskih sistemih. Poleg tega pa
so predstavljene tudi pozitivne strani
energetskega knjigovodstva in celovitega sistema energetskega upravljanja ter kakšne so prednosti standarda
za energetski management po standardu ISO 50001. Sledi preliminarni/
informativni energetski pregled, s katerim podjetje dobi osnovni vpogled
v delovanje svojih procesov in energetskih sistemov s strani strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarjajo z učinkovito rabo energije in obnovljivimi
viri energije v industriji. Vsi ‘križi in težave energetike’ podjetij so v zaključkih in diskusiji omenjeni ter začrtane
so poti proti rešitvam.
Koristi, ki jih podjetje pridobi, so
neprecenljive informacije, zaradi katerih se bodo lažje odločali o nadalj-
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nih poteh učinkovite rabe energije.
Podjetje pridobi informacije o razpoložljivih ukrepih, nabor organizacijskih ukrepov in napotke za naložbene ukrepe in za natančnejše analize
o energetski učinkovitosti ter možni
rabi obnovljivih virov energije.
Podjetja ne morejo nadzirati cene
energije in vladne ter svetovne energetske politike, lahko pa nadzirajo oz.
izboljšajo svoje energetske in proizvodne procese. Tukaj pa pomaga standard ISO 50001, katerega namen je
pomoč in vodenje podjetij, da vzpostavijo takšne sisteme in procese, ki

bodo izboljšali energetsko uspešnost,
vključno z učinkovitostjo in porabo.
To pa seveda lahko vodi do zniževanja emisij toplogrednih plinov in ostalih negativnih vplivov na okolje ter njihovih posledic kot so npr. globalno
segrevanje in klimatske spremembe,
kar pa omenjeni standard povezuje
tudi s standardom ISO 14001, ki je v
slovenskih podjetjih že zelo razširjen.
Standard ISO 50001 je primeren za vse
tipe podjetij, ne glede na vrsto poslovanja, geografske, družbene in kulturne razmere. Implementacija standarda pa je odvisna le od podjetji samih

Slika 1: Model sistema energetskega managementa po ISO50001.

oz. njihovih zaposlenih, od delavcev
do najvišjega vodstva. Standard daje
zahteve za sisteme upravljanja z energijo, kar podjetjem omogoča izvedbo
energetske politike, vzpostavitev ciljev in akcijskih načrtov.
Slika 1 prikazuje model sistema
energetskega managementa.
Steng – Nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. ponuja praktično in uporabno znanje ter izkušnje
slovenski industriji. Podjetja, ki želite
izvedeti več o učinkoviti rabi energije,
prijavite se na brezplačni informativni
energetski pregled.

60
Februar 2014

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

Radiator Climastar s čelno ploščo Dual-Kherr

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

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

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

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

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

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

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

Odmrznjeno stopnišče

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

Grelna folija za
preprečitev rošenja
ogledala

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

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

Grelna folija pod laminatom

Priprava grelnih kablov in položena keramika

CLIMASTAR
ELEKTRIČNI STENSKI
RADIATORJI

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

HICOTEC TP folija v avtodomu

Grelne folije se množično uporabljajo za ogrevanje tal v avtodomih in
prikolicah.
Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.

ECOFLOOR

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
OKOLJU
PRIJAZNO
GRELNI KABLI

GRELNA FOLIJA

GRELNI KABLI
za zunanje površine

Obiščite nas na sejmu DOM 2014, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču,
od 11. do 16. marca 2014, v dvorani B2, razstavni prostor št. 3.
KOOP TRGOVINA d.o.o., Zg. Pohanca 6, SI-8272 Zdole - Krško, Tel.: +386 (7) 477 88 20,
Fax: +386 (7) 477 88 21, E-mail: info@koop.si Splet: www.elektricnoogrevanje.si
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Sodobne celovite rešitve
prezračevanja,
ogrevanja in hlajenja
Starejši objekti so bili grajeni manj
zrakotesno in so bili t.i. naravno prezračevani, (preko špranj na oknih in
vratih) kar je načeloma zadoščalo za
zagotavljanje zadostne količine svežega zraka v hišah. Seveda je to pri
današnjih cenah energentov nedopustno in je sodobna gradnja edini
pravi način, vendar nikakor ne smemo pozabiti na kvalitetno prezračevanje. Dokaz za to trditev so sanacije starejših objektov – kmalu po zamenjavi
starih oken z novimi in izvedbi nove
toplotno izolativne fasade se v hiši pojavi plesen. Plesen za svoj nastanek in
razvoj potrebuje pogoje, ki nikakor
niso ustrezni za bivanje človeka.
Sodobna prezračevalna naprava
mora v dveh urah zamenjati ves zrak
v objektu s svežim, primerno ogretim zrakom pozimi ali ohlajenim poleti. Pa ne samo to, sodobne prezračevalno- ogrevalne hladilne naprave
zagotavljajo, tako svež zrak v objektu,
kot tudi energijo potrebno za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti ter brezplačno toplo sanitarno vodo skozi vse
leto. Vse to lahko dosežemo z izborom
naprave, ki ima poleg klasičnega rekuperatorja (toplotnega prenosnika) za
prezračevanje vgrajeno tudi toplotno
črpalko zrak- zrak. Ravno ta je tisti člen,
ki zagotavlja celoletno delovanje prezračevanja, česar noben sam rekuperator zaradi previsokih temp. zunanjega zraka poleti in prenizkih pozimi ne
zmore. Takšna naprava ne zagotavlja
le celoletnega prezračevanja, temveč
tudi celoletno ogrevanje sanitarne

vode, poletno hlajenje in zimsko ogrevanje vašega objekta. Pravzaprav je to
vse kar v pasivni (PH) ali nizkoenergijski (NEH) hiši z do 140 m2 neto ogrevane/hlajene površine sploh potrebujete – odpade tudi strošek v investicijo
talnega ogrevanja, saj toplozračno
ogrevanje popolnoma zadostuje. Pri
hišah z večjimi bivalnimi površinami
pa je potrebno toplozračno ogrevanje kombinirati s talnim ogrevanjem,
katerega napajamo s toplotno črpalko
zemlja- voda ali zrak- voda. Tudi ta toplotna črpalka je lahko vgrajena v isti
napravi - takšne naprave imenujemo
»kompaktne enote«. Po definiciji prava kompaktna enota torej ne združuje
le toplotne črpalke in bojlerja ali zalo-

Kompaktna enota Nilan »Compact P«, trikratna
zmagovalka natečaja Solar Decathlon.
Slika desno prikazuje shematsko delovanje kompaktne enote v režimu toplozračnega ogrevanja
hiše, ogrevanja sanitarne vode in prezračevanja z
rekuperacijo. Naprava zlahka dosega tudi temp.
vpiha nad 35 °C, s pomočjo zračnega grelnika pa
tudi 45 °C.

govnika (kot se to večinoma zmotno
predstavlja) temveč tudi rekuperator
ali še stopnjo v razvoju višje, tudi toplotno črpalko zrak- zrak.
Tisto kar kompaktne enote še posebej odlikuje pa je poletno hlajenje in
razvlaževanje vašega doma. V primeru klasične kotlovnice imate za slednje
v glavnem le dve izbiri – ali se odločite za pasivno hlajenje (preko zračnih
konvektorjev ali talnega, stenskega
sistema ogrevanja) ali pa za klasično
klimatsko napravo. Oboje je dokaj zastarelo in neudobno, v primerjavi z
zračnim hlajenjem, ki ga s toplotno
črpalko zrak- zrak preko prezračevalnega sistema omogočajo kompaktne

enote.
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Na sliki desno vidimo shematsko
prikazano delovanje v režimu poletnega hlajenja. Celodnevni efekt hlajenja s hladilno močjo 1,0kW je enak
peturnemu delovanje klasične klime
s hladilno močjo 4,0kW (za lažjo predstavo). Ker je objekt t.i. mirno in celodnevno hlajen, mu tudi nekaj dnevni
vročinski val ne škoduje.
Nenazadnje omenimo še regulacijo – pri klasični kotlovnici imate
opravka z vsaj tremi regulacijami (toplotna črpalka, rekuperator, klimatska
naprava, itd…), medtem ko pri kompaktni enoti z eno samo regulacijo in
sobno enoto - zanesljivo in enostavno
za upravljanje. Krmilnik CTS602 pa je
povezljiv praktično z vsako pametno
instalacijo ali računalnikom.
Preko brezplačne internetne aplikacije pa lahko uporabnik tudi razpolaga s podatki o porabi sistema.
Pri zasnovi prezračevalnega sistema je ključnega pomena sam prezračevalni sistem. Ta mora biti človeku
prijazen, neslišen, čist in imeti mora
možnost eventuelnega čiščenja. Tukaj
vsi razvodi t.i. drevesne strukture iz
pocinkane pločevine odpadejo, saj jih
je praktično nemogoče dobro očistiti
in so preglasni.
V ta namen smo v sodelovanju s
podjetjem Maincor d.o.o. razvili praktično celoten spekter komponent za
izvedbo kvalitetnega razvoda prezračevanja. V podjetju Maincor d.o.o.
vam tako lahko ponudijo komore za
zajem in vpih zraka, razdelilnike različnih oblik in velikosti, prezračevalne
cevi, tesnila, čepe, dušilnike zvoka, fasadne rešetke, itd…
Najboljše kompaktne enote zavzamejo zelo malo površine v hiši in s
tem privačujete veliko že pri sami gradnji. Za vgradnjo klasične kotlovnice
(toplotna črpalka, bojler, zalogovnik,
rekuperator) potrebujemo min. 3 – 4
m2, medtem ko za vgradnjo kompaktne enote potrebujemo zgolj 0,54m2
površine. Nenazadnje tudi cena kompaktne enote z vgradnjo vred ne presega cene za dobavo in vgradnjo
klasične kotlovnice, v kolikor ti dve po-

šteno primerjamo po funkcionalnosti
ter varčnosti.
V Sloveniji je podobnih stanovanjskih objektov, ki služijo kot vzorčen
primer gradnje, za naslednjih deset
let že nekaj. Na slikah spodaj sta prikazani dve sodobni estetski kotlovnici z

vgrajeno kompaktno enoto Compact
P. Delovanje celotnega sistema z vsemi funkcijami je popolnoma avtomatsko in izredno prijazno za vsakega uporabnika.
Egon Vrabič, ing. str., energetik
Nilan d.o.o.
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Toplotne črpalke Hoval
Belaria® compact IR
Visoko učinkovite toplotne črpalke zrak
Hoval Belaria® compact IR osvoja najbolj
zahtevne kupce. Družina Bertsch iz Frastanz
v Vorarlbergu se je nedavno odločila, da
svojo staro peč na kurilno OLJE zamenja
s toplotno črpalko in sicer novo Hoval
zrak-voda toplotno črpalko Belaria ®
compact IR z vgrajenim zalogovnikom .
Visoko učinkovite toplotne črpalke zrak Belaria ® compact IR povsem prepričajo v investecijo , predvsem z odličnimi rezultati testov, ki jih je Belaria ® compact IR je dosegla v testnem centru Buchs. Novost iz programa HOVAL je
pri testih za potrdilo pri European Heat Pump Association
(EHPA) dosegla senzacionalno dobre vrednosti . Pri zunanji
temperaturi 2 ° C in pri temperaturi vtoka 35 ° C, dosega
koeficienta učinkovitosti (COP) 4,23 . »Moj sin dela pri
centru za testiranje kakovosti Buchs in je bil navdusen nad
rezultati testov pri toplotni črpalki Hoval Belaria ® compact
IR »razlaga Josef Bertsch. „Tako ob naši odločitvi za sanacijo
ogrevalnega sistema, ni bilo dvomov pri določitvi proizvajalca toplotne črplke .“

Kakovost s projekcijo
Zaradi odlične kakovosti , dolgoletnih izkušenj in celovitih storitev za stranke na vseh tržiščih kjer smo prisotni
,se toplotne črpalke podjetja Hoval ponašajo z pečatom
EHPA (European Heat Pump Association). Poleg tega so vsi
Hovalovi serviserji, ki delajo na področju toplotnih črpalk,
zaključili usposabljanje hladilne tehnike in si prav tako pridobili cetrifikat, tako kot tudi sama družba Hoval.
HOVAL Toplotne črpalke so prejele pečat kakovost toplotnih črpalk. Ta nalepka
zagotavlja odlično energetsko učinkovitost, visoko zanesljivost in celovito storitev za stranke.
Heiz- und Raumklimalösungen die begeistern!

Odlične notranje vrednosti
Belaria ® compact IR ima poseben uparjalnik, ventilator najnovejše generacije in elektronski ekspanzijski ventil. Hladilni krog uporablja novo hladilno sredstvo R 410 A.
Zahvaljujoč novi avtomatiki, ki so dejansko možgani sistema , so posamezne komponente popolnoma harmonično
medsebojno usklajene. Integriran zbiralnik na dnu črpalke
zagotavlja zanesljivo obratovanje in zmanjšanje emisije hrupa. V Belaria ® compact IR je najnovejša generacija ventilatorjev, in sicer posebej tihi radialni ventilator ®. Zaradi teh
bistvenih vrednot je Belaria ® compact IR ena izmed najbolj
učinkovitih toplotnih črpalk, ki so trenutno na voljo na
trgu ogrevanja .
Kompaktna toplotna črpalka ne prepriča samo s svojo
zmogljivostjo in visoko energetsko učinkovitostjo, prav tako
ne zavzema veliko prostora. Za dokaz impresivnosti Belaria
® compact IR : rabiš le en kvadratni meter prostora, s tem se
poenostavlja tudi namestitev. Poleg tega pa je prilagodljiva,
saj se lahko vsi priključki pilagodijo glede na samo postavitev ( v levo ali desno) .

Družina Bertsch s svojo toplotno črpalko Hoval Belaria® compact IR Zrak/Voda –toplotna črpalka z integrirnim zalogovnikom za notranjo postavitev – visoko učinkovit sistem za sanirane stavbe ali novogradnje
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Kotel na pelete Hoval
BioLyt – okolju prijazen
in izjemno varčen
Kotel BioLyt (8-36) je odličen za novogradnje ali sanacije majhnih do srednje
velikih objektov. Izkazuje se predvsem
s preizkušeno tehnologijo zgorevanja,
izjemno visoko stopnjo učinkovitosti in
zelo udobnim načinom obratovanja. Glavni
prednosti Hovalovega kotla na pelete BioLyt
sta, da je ekonomičen in okolju prijazen.
Drugi sklop peletnih kotlov BioLyt ponujamo v velikosti od 50 do 150 kW, kateri so primerni za večje stavbe, kot
so večstanovanjske hiše, hotele, upravne zgradbe, šole itd.

Učinkovitost: stopnja učinkovitosti
do 98 %
Za neprekinjeno optimalno zgorevanje skrbita regulacija vžiga, ki jo upravlja mikroprocesor in Hovalova lambda sonda, ki jo uspešno uporabljamo že vrsto let. Hovalov
sistem upravljanja TopTronic® regulira modulacijsko obratovanje naprave in zagotavlja proizvodnjo toplote, ki je prilagojena vašim potrebam. Tako dosežemo najvišjo stopnjo
učinkovitosti do 98 %, ki že danes močno presega evropske
mejne vrednosti emisij prašnih delcev. Delež prašnih delcev

v odpadnem plinu je tako majhen, da ga je z meritvami komaj mogoče dokazati.

Fleksibilnost: ustreza vsakemu
razdelilnemu sistemu in prostoru
Kotel za ogrevanje na pelete BioLyt (8-36) ima serijsko
vgrajeno enoto za zvišanje povratnega toka. To omogoča, da se lahko kotel brez težav vključi v katerikoli sistem
za razdeljevanje toplote, ne glede na to, ali gre za sistem
za visoke ali nizke temperature, za novogradnje ali sanacije,
deluje pa tudi pri zelo nizki temperaturi povratnega toka.
Zaradi tega so stroški načrtovanja in instalacije zelo nizki.
Posebna prednost pri postavitvi v sanacijah in majhnih prostorih je modularna zgradba kotla na pelete, ki omogoča
enostavnejšo namestitev posameznih instaliranih in prilegajočih se delov naprave v skoraj vseh utesnjenih prostorskih situacijah.

Udobno: Odstranjevanje pepela le enkrat
letno v sklopu vzdrževanja
Zgorevanje, ki skorajda ne pušča ostankov, omogoča,
da je treba zbiralnik pepela pri kotlu BioLyt (8-36) izprazniti le enkrat letno, kar je veliko manj kot pri običajnih kotlih
na pelete.
Heiz- und Raumklimalösungen die begeistern!

Hovalov novi kotel na pelete
BioLyt: Okolju prijazen in izjemno
varčen. Odličen za novogradnje
in sanacije majhnih do srednje
velikih objektov.
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Hoval AgroLyt®
Učinkovit način
sodobnega ogrevanja na
polena

Heiz- und Raumklimalösungen die begeistern!

Kot kurivo je les trenutno v trendu. Zaradi
desetletnih izkušenj in doslednega izpopolnjevanja Hovalov kotel za uplinjevanje lesa
AgroLyt® postavlja različna merila: tako na
področju učinkovitosti in ekološke kakovosti,
kot pri udobnem načinu upravljanja.

Čistoča in učinkovitost
Glavna tehnična značilnost Hovalovega kotla AgroLyt®
je 3- stopenjski postopek uplinjevanja in izgorevanja lesa. S
temperaturo pribl. 1000 °C ta kotel na polena doseže čisto
izgorevanje z zelo nizko vsebnostjo škodljivih snovi ter najvišjim izkoristkom kuriva, ki znaša več kot 90 odstotkov. Za
upravljavca to pomeni, da iz vsakega kubičnega metra lesa
pridobi več toplote za ogrevanje, kar pomeni nižje stroške
obratovanja.

Dolga življenjska doba zaradi robustne
zgradbe
Velika zgorevalna komora Hovelovega kotla AgroLyt® je
obdana s stenami, ki jih hladi voda. Z odmerjenim hlajenjem
z vodo se kurišču odvzame le toliko toplote, da se ohranja
optimalna temperatura za zgorevanje. Kamni v zgorevalni
komori, ki so odporni na visoke temperature, imajo dolgo
življenjsko dobo in jih je enostavno zamenjati.

Udobno upravljanje in čiščenje
V središču pri Hovalovem kotlu AgroLyt® je ob usmerjenosti k učinkovitosti in dolgi življenjski dobi tudi udobno
upravljanje. Vratca za polnjenje, podžiganje in odstranjevanje pepela so toplotno izolirana, reža za hlajenje zraka pa
skrbi za prijetno temperaturo zunanjih površin. Po želji vam
dostavimo napravo z vratci, ki se odpirajo v levo ali desno.
Avtomatika za odsesavanje preprečuje, da bi pri odpiranju
vratc za polnjenje izhajal dim. Pri Hovalu smo se še posebej
osredotočili na enostaven in udoben sistem odstranjevanja
pepela in čiščenja našega kotla AgroLyt®. Zaradi širokega
zbiralnika pepela s popolnoma ravnim dnom, lahko hitro in

temeljito od spredaj odstranite pepel. Grelne površine lahko s pomočjo ročice udobno očistite od zunaj.

Hitra in enostavna montaža
Ohišje Hovalovega kotla AgroLyt® ostaja v zaščitni foliji,
dokler ni povsem priključen. Tako je naprava med montažo
zaščitena pred poškodbami in umazanijo, kar zagotavlja, da
prejmete brezhiben kotel. Enostavna montaža ohišja z nastavki in instalacija električnih priključkov z integriranimi kabelskimi kanali znižujeta stroške montaže.

Popolna in skladna celota s Hovalovo
sistemsko tehnologijo
Kotel lahko po potrebi nadgradimo z različno velikimi
vmesnimi zbiralniki in visoko zmogljivimi grelniki vode, da
dobimo udoben in popoln sistem za proizvajanje toplote.
Za dodatno zmanjšanje vpliva na okolje nudimo tudi kombinacijo s Hovalovimi solarnimi sistemi. Preizkušena sistemska tehnika in Hovalov upravljalni sistem TopTronic® pri kotlu AgroLyt® skrbita za to, da vsi deli delujejo usklajeno. Tako
nastane sistem, ki se odlikuje z ekonomičnostjo in varnim
obratovanjem.
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Kaj toplotno črpalko
Daikin Altherma ločuje
od ostalih?
Danes sodi Daikin, z več kot 50 letnimi izkušnjami v tehnologiji toplotnih črpalk, v sam vrh na poti k bolj učinkovitim in stroškovno varčnejšim rešitvam za zagotavljanje popolnega toplotnega udobja čez vse leto. Razlog njihovega
uspeha je v prilagajanju modelov različnim potrebam uporabnikov iz celotne Evrope. Trgu so ponudili kakovostne in
prilagodljive toplotne črpalke Daikin Altherma zrak-voda, ki
so kot vir toplote primerne za nizkotemperaturne sisteme,
tako v novogradnjah, kot tudi za visokotemperaturne radiatorje v obstoječih objektih.

Prednosti nizkotemperaturne toplotne
črpalke DAIKIN ALTHERMA LT
Trend gradnje objektov v zadnjih letih nakazuje porast
deleža pasivnih in energetsko varčnih objektov, kar se odraža tudi v spremembah na trgu toplotnih črpalk. V poplavi
različnih modelov so pri Daikinu našli način, kako izstopati –
razvili so kvaliteten in hkrati cenovno ugoden izdelek Daikin
Altherma LT. Toplotne črpalke Daikin Altherma LT spadajo
med najučinkovitejše in hkrati najenostavnejše za montažo.

Izboljšano delovanje kompresorja in višja
učinkovitost
Toplotne črpalke Daikin visoko učinkovitost dosegajo
zahvaljujoč številnim inovativnim rešitvam:
 Izboljšana inverterska regulacija, ki pri delnih toplotnih obremenitvah sistema vodi do boljših izkoristkov kompresorja, saj se na ta račun lahko celoten sistem natančno
prilagaja toplotnim potrebam objekta.
 Optimalno dimenzioniran ploščni prenosnik toplote,
skupaj z natančnimi tipali za temperaturo in tlak, omogočajo natančen nadzor nad vsemi parametri sistema, kar vodi
do višje učinkovitosti, tudi pri nižjih zunanjih temperaturah.
To seveda pomeni tudi manjšo ali celo nično potrebo po dodatnih grelcih.
 Natančno krmiljenje kompresorja in obtočne črpalke
pa zagotavlja prilagajanje zmogljivosti toplotnim potrebam
objekta v danem trenutku, kar omogoča hitro odzivnost ter
natančno regulacijo.
Naštete lastnosti omogočajo končnemu uporabniku, da
plača samo energijo, ki je za doseganje želenega udobja dejansko potrebna.

Toplotna črpalka Daikin Altherma LT je optimirana za nizke temperature izhodne vode, zaradi česar je idealna izbira za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme, kot so npr. talno ogrevanje, konvektorji, nizkotemperaturni radiatorji, ipd.
Podobno kot ostale nizkotemperaturne toplotne črpalke pa
je za klasične radiatorske sisteme primerna le v primeru, da
je v prenovo vključena tudi prenova izolacijskega sloja hiše.

Odlična zasnova, preprosta in hitra
montaža
V segmentu montaže in servisiranja ima nizkotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma LT številne prednosti. Enota z vgrajenim rezervoarjem tople sanitarne vode
ima tovarniško izdelane vse potrebne hidravlične povezave, vgrajeno obtočno črpalko in tripotni ventil, torej vse kar
je potrebno, da se na notranjo enoto priključi dovod in odjem sanitarne vode ter dovod in povratek ogrevalne vode.
Vsi priključki se priročno nahajajo na vrhu enote in zagotavljajo enostavno priključitev in dostop. S tem je zahtevan
tudi manjši tloris za namestitev notranje enote (tloris enote
0,73m x 0,6m, minimalni odmik od stene 10 mm, 1,73 m višine + prostor za montažo instalacij na vrhu cca. 200 mm).
Servisiranje notranje enote LT je ravno tako preprosto: 
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vse električne in hidravlične komponente so dostopne s
prednje strani. Zagon črpalke se opravlja preko uporabniškega vmesnika na sami enoti. Monterja skozi postopek
zagona vodi "čarovnik" za izbiro nastavitev in parametrov.
Tipične nastavitve lahko monter naloži preko povezave z
osebnim računalnikom, prav tako pa lahko posname varnostno kopijo nastavitev in jo hrani za primer izrednega servisa naprave. Med postopkom zagona, testni način omogoča
enostavno preverbo plinske povezave, ožičenih komponent
sistema in v primeru napake javi kodo, ki s pomočjo priročnika za monterje, sporoča točen izvor napake. Preprosto
kajne?
Vir: Brošura Daikin Altherma HT; DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL
EUROPE HandelsgmbH, 2013

Katera toplotna črpalka je primerna za
sisteme obstoječih radiatorjev?
Ni vsaka toplotna črpalka primerna za zagotavljanje visoke temperature izhodne vode. Rešitev, ki jo ponuja Daikin
z visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma HT
je preprosta: zaporedna vezava dodatnega plinskega kroga,
kateri lahko poviša temperaturo vode celo do 80°C. Daikin
je bil prvi in do nedavnega edini na trgu, ki je s patentirano
zasnovo dveh plinskih krogov ter dveh kompresorjev, ponujal kvalitetno alternativo klasičnim visokotemperaturnim
virom ogrevanja.

turah izhodne vode nam pokaže, da se krivulji učinkovitosti sečeta pri približno 43°C. To pomeni, da je v primeru, ko
so večino časa potrebne višje temperature izhodne vode,
bistveno bolj učinkovita visokotemperaturna toplotna črpalka Altherma HT (High Temperature), vendar pa je ekonomičnost višje investicije v toplotno črpalko HT smiselna
šele, ko potrebujemo temperaturo izhodne vode, konstantno višjo od 48°C.
Visokotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma
HT je učinkovitejša od vseh klasičnih virov ogrevanja: elektrike, peletov ali fosilnih goriv. Zaradi te pomembne prednosti se vedno bolj uveljavlja kot zamenjava le-teh v kurilnicah.
Nobena od Daikinovih toplotnih črpalk ne potrebuje ogromnih rezervoarjev za gorivo, ne proizvaja nobenih neželenih vonjav ali strupenih plinov, prahu, za svoje delovanje pa
tudi ne potrebuje nobenih zalogovnikov. Daikin Altherma
HT je celo učinkovitejša od toplotnih črpalk, ki za dvig temperature nad 60°C, uporabljajo samo en plinski krog z enim
kompresorjem.
Kako lahko z dvema kompresorjema še vedno dosegamo višjo učinkovitost kot z enim samim?
 Izboljša se inverterska regulacija, saj pri delnih obre-

Učinkovito do višje temperature izhodne
vode
V nekaterih primerih je zaradi zagotavljanja višje temperature izstopne vode potrebna montaža visokotemperaturne toplotne črpalke. Vsem nizkotemperaturnim toplotnim
črpalkam namreč pri visokih temperaturah izhodne vode
učinkovitost strmo pada.
Primerjava med učinkovitostjo pri določenih tempera-

Opomba: Primerjava vrednosti COP za modele 11kW (3-fazno), zunanja
temperatura 7 °C.
Vir: Povzetki po meritvah proizvajalca iz DataBook EEDEN10-720 04/10
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menitvah obeh kompresorjev to omogoča boljše izkoristke,
kot pri polni obremenitvi enega.
 Z uporabo dveh kompresorjev TČ lažje dosega višje
temperature vode s precej manjšo obremenitvijo materialov, s čimer se podaljša življenjska doba vseh komponent
toplotne črpalke.
 Vsak inverterski kompresor deluje v okviru optimalnih obratovalnih območij z najboljšo učinkovitostjo
obratovanja.
Vse to omogoča manjši padec moči sistema pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.

Kaj pa montaža visokotemperaturne
toplotne črpalke?
S priključitvijo na obstoječ sistem je montaža visokotemperaturne toplotne črpalke enostavna tudi s stališča same

montaže, brez dodatnih posegov na sam objekt. Notranja
enota z rezervoarjem sanitarne vode ima že vgrajeno obtočno črpalko, prilagodljivo ekspanzijsko posodo prostornine
12 litrov, tripotni ventil za preklop med načinoma delovanja… Skratka ima vse, kar je potrebno za delujočo kotlovnico v eni sami kompaktni enoti. To bistveno poenostavi delo
monterja, saj je čas, potreben za montažo, na račun integriranih ključnih komponent ogrevalnega sistema, bistveno skrajšan.
Odločitev za Daikinovo toplotno črpalko je prava rešitev, tako za prihranek pri stroških ogrevanja, kot tudi za okolje. Za njihov uvoz in distribucijo po Sloveniji skrbi podjetje Airabela d.o.o., ki ima sedež na Šmartinski cesti 58a, v
Ljubljani. Tam se nahaja tudi razstavni salon, kjer si lahko
Daikinove proizvode ogledate tudi v živo in si pridobite dodatne informacije. Vljudno vabljeni!

Prihodnost energetske politike
v EU
EU in svet sta na razpotju glede prihodnosti energije.
Izzivov podnebnih sprememb, ki jih povzročajo antropogene emisije toplogrednih plinov, predvsem zaradi rabe
fosilne energije, se je treba lotiti učinkovito in takoj. Zadnje
študije so prispevale k čedalje večji ozaveščenosti ter poznavanju problema in njegovih dolgoročnih posledic ter
so poudarile potrebo po odločnem in takojšnem ukrepanju. Glede na to, da sta proizvodnja in uporaba energije
primarna vira emisij toplogrednih plinov, je potreben celosten pristop k podnebni in energetski politiki. Čedalje večja odvisnost Evropske unije od uvoza energije ogroža zanesljivost njene oskrbe z energijo in ima za posledico višje
cene. V nasprotju s tem imajo večje naložbe v energetsko
učinkovitost, obnovljivo energijo in nove tehnologije daljnosežne koristi in prispevajo k strategiji EU za rast in nova
delovna mesta.
Zaradi posledic podnebnih sprememb, čedalje večje
odvisnosti od fosilnih goriv in naraščajočih cen energije je
toliko pomembneje, da EU vzpostavi celostno in ambiciozno energetsko politiko, ki združuje ukrepanje na evropski
ravni in ravni držav članic. V okviru te energetske politike
izstopa sektor obnovljive energije zaradi svoje sposobnosti zmanjšati emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje, izkoristiti lokalne in decentralizirane vire energije in
spodbuditi visokotehnološke panoge svetovnega formata.
Obnovljivi viri energije so večinoma domači viri, niso odvisni
od prihodnje razpoložljivosti konvencionalnih virov energije, njihova pretežna decentraliziranost pa zmanjšuje ranljivost naših gospodarstev zaradi nestalne oskrbe z energijo.

Da bi obnovljivi energije postali „odskočna deska“
za doseganje dvojnega cilja večje zanesljivosti oskrbe in
manjših emisij toplogrednih plinov, je treba spremeniti
način, kako EU spodbuja obnovljive vire energije. Potrebni
sta krepitev in razširitev sedanjega regulativnega okvira
EU. Pomembno je zagotoviti, da vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe za povečanje deleža obnovljivih
virov energije v svojem naboru energetskih virov. Nov
zakonodajni okvir za spodbujanje in uporabo obnovljive
energije v Evropski uniji bo poslovni skupnosti zagotovil
dolgoročno stabilnost, ki jo potrebuje za razumne investicijske odločitve v sektorju obnovljive energije, ki bodo
Evropsko unijo vodili k čistejši, zanesljivejši in konkurenčnejši energetski prihodnosti.
Evropska komisija je objavila časovni načrt za preobrazbo Evropske unije v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. Načrt opisuje stroškovno učinkovit način za dosego cilja Unije, da bi do leta 2050 emisije
toplogrednih plinov zmanjšala za 80 do 95 % v primerjavi z ravnijo iz leta 1990. V načrtu, pripravljenem na podlagi opravljene analize stroškovne učinkovitosti, so opisane
smernice za sektorske politike, nacionalne in regionalne
strategije za nižje emisije ogljika ter dolgoročne naložbe.
EU se mora že zdaj lotiti dolgoročnih strategij in zato načrt
vsebuje navodila za izvedbo tega prehoda na najbolj stroškovno učinkovit način. Evropska komisija se je odločila
prevzeti pobudo na tem področju, ker bo imel prehod na
nizkoogljično gospodarstvo, ki učinkovito uporablja vire,
številne koristi za EU.

72
Februar 2014

VZDRŽEVALNA DELA IN
ODPRAVLJANJE NAPAK PRI
SONČNIH ELEKTRARNAH
Vsaka naprava, postroj ali objekt
potrebuje za pravilno in optimalno
delovanje redno vzdrževanje ter odpravljanje morebitnih ugotovljenih
napak. Če želimo, da nam bo naša
sončna elektrarna (v nadaljevanju: SE)
proizvajala maksimalno količino energije in nam služila optimalno skozi celotno življenjsko dobo, ki je lahko tudi
30 let, jo moramo redno vzdrževati.
Za SE moramo izvajati redna, občasna in izredna vzdrževalna dela, ki
se razlikujejo po obsegu potrebnih
del ter po frekvenci izvajanja.
Med redna vzdrževalna dela
štejemo:
1. pregled fotonapetostnega generatorja – enkrat ali dvakrat na leto:
priporočljiv je tudi pregled s termovizijsko kamero, če je potrebno očistimo tudi module;
2. pregled in ureditev vegetacije (odvisno od postavitve SE) – dva
do trikrat na leto: košnja trave pred
moduli, pregled rastja – nevarnost
senčenja;
3. zagonski preizkus elektrarne –
enkrat na leto: meritve električnih parametrov, pregled delovanja stikal in
zaščitnih elementov;
4. pregled delovanja razsmernikov
(samodiagnostika) – enkrat na leto;
5. pregled
sistemske
tehnike – enkrat na leto: kabelske povezave, priključne in razvodne doze,
akumulatorji...;
6. pregled sledilnih sistemov – enkrat na leto: po potrebi mazanje ležajev, aktuatorjev…
Občasna vzdrževalna dela so
dela, ki jih izvajamo po potrebi, zanje

niso določeni natančnejši časovni intervali. Med ta opravila spadajo:
1. čiščenje modulov – po potrebi:
čistimo z vodo in blagim okolju prijaznim detergentom;
2. pregled delovanja nadzora sistema – najmanj enkrat na leto: komunikacijske povezave, stanje senzorjev
in merilnikov;
3. zaščita pred živalmi, divjadjo –
po potrebi;
4. pregled in ureditev odvodnjavanja – po potrebi.
Na SE pa se lahko pojavijo tudi napake, katere pa odpravimo z izrednimi
vzdrževalnimi deli. Najpogostejše
so menjava razsmernikov, varovalk
DC, prenapetostnih zaščit DC, menjava modulov zaradi pretirane degradacije (efekt PID, poškodba modulov).
Pri delovanju SE lahko pride tudi
do napak, za katere obstajajo različni
vzroki. Najpogostejša težava je manjša proizvodnja električne energije od
pričakovane. Vzroki za manjši izplen
so lahko naslednji:
pp osenčenje modulov zaradi vegetacije, delov zgradb, umazanije ipd,
pp poddimenzioniran razsmernik
ali neprilagojenost razsmernika in
generatorja,
pp moduli z manjšo močjo od
specifične,
pp povratni tokovi zaradi nepravilno dimenzioniranih varovalk nizov,
pp težave z omrežjem (rešujemo v
sodelovanju z distributerjem),
pp okvara opreme zaradi udarov
strele, prenapetosti.
V veliki meri pa lahko izvajamo
učinkovitejši in pravočasen nadzor

nad pravilnim ter optimalnim delovanjem SE, z danes poznanimi naprednimi optimiziranimi razsmerniškimi
sistemi, ki nam omogočajo vpogled
v delovanje elektrarne na nivoju posameznega modula v realnem času.
S tovrstnim sistemom je možno nadgraditi tudi že obstoječe SE.

Prednosti naprednega
optimiziranega
razsmerniškega sistema:
1. do 25 % več energije: povečan
energijski donos in hitrejše povračilo investicije zaradi MPPT (maximum
power point tracking) na posameznem modulu, minimalne izgube zaradi različnih izhodnih moči modulov,
zaradi delnega senčenja modulov,
umazanije na modulih in zaradi različnega staranja modulov;
2. Načrtovanje brez omejitev:
tehnologija omogoča maksimalen
izkoristek dane površine (v isti niz je
možno povezati module z različnimi
orientacijami in nakloni ter module
različnih tipov, možnost priklopa različno dolgih nizov na isti razsmernik,
daljši nizi: do 50 modulov na niz);
3. Uporabniku prijazno in stroškovno učinkovito vzdrževanje:
popoln pregled nad delovanjem SE
in zaznava napak na daljavo, prikaz
delovanja posameznega modula, prikaz celotne SE na virtualni shemi elektrarne, samodejna zaznava in javljanje
napak v SE, lahek dostop do spletnega portala iz računalnika ali pametnega telefona;
4. SafeDCTM – DC varnost: Sistem
je zgrajen tako, da zagotavlja varnost
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timizatorja znaša 1 V. V primeru, da
je v dnevnem času potrebno ukrepanje gasilcev zaradi požara na elektrarni in se elektrarna ročno ali samodejno izključi iz električnega omrežja,
bo najvišja napetost v kablih niza 50
VDC (50 je maksimalno število modulov v enem nizu). Napetost 50 VDC je
varna napetost, precej nižja od ravni varne napetosti SELV (pod 120VDC).
Samodejni izklop oz. preklop v t.i.

»varnostni način« se izvede zaradi
različnih razlogov in sicer ob izključitvi elektrarne iz električnega omrežja,
ob izklopu stikala DC razsmernika, ob
zaznavi povečane temperature toplotnih senzorjev pri posameznem optimizatorju (prag za izklop je 95 ºC) in
ob detekciji obloka (paralelni, serijski
in proti zemlji).
Andrej ARH
Arhsol d.o.o.

ti

.si

delavcem, v primeru montaže, vzdrževanja, v primeru gašenja požara in
drugih izrednih primerih. Moduli s
priključenimi optimizatorji moči delujejo v »delovnem načinu« le, dokler
se signal z razsmernika neprekinjeno
obnavlja. Če signala ni, optimizatorji
moči samodejno preklopijo v t.i. »varnostni način« in izključijo enosmerni
tok v kablih niza. V »varnostnem načinu« izhodna napetost vsakega op-
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Prenosniki toplote za
aplikacije HVAC
Nabor prenosnikov toplote
za aplikacije HVAC obsega:
 razstavljivi prenosniki toplote,
 lotani
prenosniki
toplote,
fuzijsko spajani prenosniki toplote, v
celoti izdelani iz nerjavnega jekla,
 zračni hladilci
 varjeni prenosniki toplote, posebej zasnovani za aplikacije s paro, visokimi temperaturami, v kombinaciji
z visokimi tlaki.

Razstavljivi ploščni
prenosniki toplote

Razstavljivi ploščni prenosniki toplote so sestavljeni iz tankih plošč, ki

so zatesnjene z gumijastimi tesnili.
Skupaj jih v celoto povezuje vijačen
okvir.
Zasnovani so za doseganje visoke toplotne zmogljivosti, odpornosti so na umazanijo, so mehansko
zmogljivi, enostavni za namestitev in
servisiranje.
Plošče prenosnikov toplote so glede na kakovost vode, lahko izdelane
iz različnih materialov: nerjavečega jekla, titana ali različnih nikljevih zlitin, ki
zagotavljajo odpornost proti koroziji.
Razpoložljiva dodatna oprema k
razstavljivim izmenjevalnikom:
toplotna izolacija za preprečevanje izgub pri ogrevanju in hlajenju
(skupaj z lovilnim pladnjem za kondenzat), zaščitne plošče in drugo.
Prednosti razstavljivih
izmenjevalnikov
 kompaktna zasnova,
 enostavna namestitev,
 enostavna razširitev kapacitete,
 enostavno servisiranje.
Aplikacije
 zaščita kondenzatorja za hladilnike vode,
 daljinsko hlajenje,

 daljinsko ogrevanje,
 sanitarna topla voda,
 prosto hlajenje,
 geotermalno ogrevanje,
 parno ogrevanje,
 sistem za zmanjševanje tlaka
(pressure breaker),
 radiatorsko ogrevanje,
 ogrevanje bazenov,
 shranjevanje toplotne energije.

Lotani ploščni prenosniki
toplote

Lotani prenosniki toplote so sestavljeni iz bakrenih lotanih paketov
plošč iz nerjavečega jekla, ki zagotavljajo visoke mehanske in toplotne
izkoristke.
Navadno so zasnovani z enim ali
večimi prehodi in sprednjimi ter zadnjimi priključki (tudi s šestimi). Za
boljšo zmogljivost pri asimetričnem
toku v primeru radiatorskega ali vodovodnega sistema, so običajno večji
priključki na sekundarni strani.
Pri izbiri proizvajalca bodite pozorni, da so pri vseh prenosnikih toplote
pred dobavo izvedeni tlačni preizkus
in ločeni preizkus tesnosti, kar zagotavlja ustreznost, skladno s standardi
ter dobro inženersko prakso za tlačne
proizvode.
Prednosti lotanih izmenjevalnikov
 kompaktna velikost z majhno
tlorisno površino,
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 enostavna namestitev.
Aplikacije kjer se koristijo lotani
izmenjevalniki:
 daljinsko hlajenje,
 daljinsko ogrevanje,
 sanitarna topla voda,
 talno ogrevanje,
 toplotne črpalke,
 radiatorsko ogrevanje,
 solarno ogrevanje.

Fuzijsko spajani ploščni
prenosniki toplote,
izdelani v celoti iz
nerjavečega jekla

Prednosti izmenjevalnikov, v celoti
izdelanih iz nerjavečega jekla
 100 % zasnova iz nerjavnega jekla zagotavlja izjemno obstojnost,
 lahko je uporabljen za visoko ali
nizko alkalne vode,
 visoka toplotna učinkovitost
 visoka odpornost pred galvansko korozijo,
 idealna rešitev za aplikacije, kjer
ni sprejemljivo morebitno onesnaženje z bakrom ali nikljem,
Aplikacije
 daljinsko ogrevanje,
 sanitarna topla voda,
 talno ogrevanje,
 toplotne črpalke,
 radiatorsko ogrevanje.

Zračni prenosniki toplote:
Zračno hlajeni
kondenzatorji in suhi
tekočinski hladilci vode
V kombinaciji z lotanimi in razstavljivimi
ploščnimi
prenosniGre za nov tip ploščnih prenosnikov toplote; ki so 100 % izdelan iz nerjavnega jekla. To je izmenjevalnik, sestavljen iz plošč iz nerjavnega jekla,
katere so med seboj spojene z novo
patentirano tehnologijo.
Ti prenosniki toplote so idealni za
aplikacije HVAC, ki zahtevajo visoko
toplotno učinkovitost in dobro odpornost proti tlačnim obremenitvam.
Temperaturno območje: -50 °C do
550 °C, tlačno območje: do 25 bar

Vaš partner pri prenosu toplote:

Kako stopiti v stik z Alfa Laval?
Posodobljeni podatki stikov v Alfa Laval za vse
države so vedno na voljo na naši spletni strani:
V Sloveniji: Alfa Laval, Brodišče 26, Trzin

ki toplote, lahko zračno hlajeni
kondenzatorji in suhi hladilci izpolnjujejo zahteve z izjemno natančnostjo.
Suhi hladilci se uporabljajo za hlajenje tekočin (vode ali glikola) v indirektnih sistemih in sistemih prostega hlajenja. Suhi hladilci so odlična
alternativa klasičnim hladilnim stolpom, saj ni porabe vode in nevarnosti za pojav legionele. Dolgoročno
so skupni obratovalni stroški nižji kot pri večini alternativnih rešitev.
Inovativna zasnova prenosnika toplote s postavitvijo lamel in gladkimi cevmi omogoča odličen prenos toplote
pri minimalni količini tekočine.
Renomirani proizvajalci posedujejo certifikat Eurovent, obratovalne
temperature pa so med -30 °C pa vse
do 50 °C.
Prednosti teh enot so:
 odlična alternativa hladilnim
stolpom, ko je na voljo samo voda iz
omrežja
 poraba energije,
 različne stopnje hrupa,
 dostopne različne opcije (pršilnik vode, nadzor hitrosti ventilatorja,
EC motorji ventilatorja),
 optimizacija s tekočinsko hlajenim ploščnim izmenjevalnikom v sistemih s prostim hlajenjem,
Aplikacije
 hlajenje javnih zgradb, zaprtih športnih dvoran in pisarniških
kompleksov,
 suhi hladilniki so alternativa klasičnim hladilnim stolpom.

Alfa Laval je vodilni svetovni dobavitelj specializiranih proizvodov in
inženirskih rešitev.
Naša oprema, sistemi in storitve so namenjene pomoči strankam pri
optimizaciji zmogljivosti njihovih procesov. Vedno znova pomagamo našim
strankam pri ogrevanju, hlajenju, separaciji in transportu snovi, kot so olje,
voda, kemične snovi, pijače, prehrambni izdelki, škrob in v farmacevtiki.
Naša globalna organiziranost v skoraj 100 državah deluje v dobrobit naših
strank in jim pomaga ostati v ospredju.

www.alfalaval.com
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KOTLI NA PELETE
Ogrevanje z lesno biomaso
je postalo zelo zanimivo,
ne toliko zaradi ekološke
osveščenosti potrošnikov,
kot zaradi cene kuriva.
Trenutno je ogrevanje z
lesno biomaso občutno
cenejše kot ogrevanje z
drugimi energenti in s tem
tudi ekološko sprejemljivejše. Les se obnavlja, pri nas ga
je dovolj in celo neizrabljen
razpada v gozdovih.
Če združimo ekonomsko
plat z ekološko, smo našli
»skoraj« idealni energent.
Ogrevanje s peleti je v Sloveniji v
zadnjem času postala ena izmed najpogostejših izbir družin, katere želijo
prihraniti pri stroških ogrevanja. Kotli
na pelete se pogosto vgrajujejo v novogradnje in kot nadomestilo za ogrevanje s kurilnim oljem, saj je strošek
energenta, v primerjavi z ogrevanjem
s kurilnim oljem, približno dvakrat cenejši. Obenem naprave za ogrevanje
na pelete nudijo udobje samodejnega delovanja, ekološko sprejemljivost
in poceni energent domače proizvodnje. Poudarek pa je tudi na sorazmerni in stabilni nabavni ceni pelet.
Pogoj za ogrevanje s peleti je suh
skladiščni prostor, saj višina vlage v
peletih ne sme presegati 8 do 10 %.
Ekonomičnost ogrevanja s peleti
je odvisna od nabavne cene na trgu,
kakovosti in strukture, predvsem pa
od kakovosti in izkoristka celotnega
ogrevalnega sistema.
Med uporabniki lesne biomase
krožijo različna mnenja glede ekonomičnosti v smislu, kateri sistem
biomase je najbolj primeren. To je
zelo pomembno vprašanje, saj lesna

biomasa, zaradi sorazmerno nizke nabavne cene, ekološke sprejemljivosti
in poceni ogrevanja, prevzema vedno
večji delež med energenti.
Na trgu se pojavljajo zelo različni, v zadnjem času ceneni peletni kotli in gorilniki za predelavo obstoječih
kotlov, ki so celo za polovico ali več
cenejši od kakovostnih, namenskih
kotlov.
Servis teh kotlov je največkrat
vprašljiv, ni samodejnega delovanja,
regulacija ogrevanja je slaba, izkoristki so veliko nižji. Pri izbiri sodobnih

Celjski sejem 2013

varčnih ogrevalnih sistemov moramo
stremeti za čim kakovostnejšo opremo z visokim izkoristkom, zanesljivim
in dobrim servisom, po potrebi z zalogovnikom vode in s čim bolj ekološko sprejemljivostjo glede predpisanih kriterijev.
Pravilno izbran sistem ogrevanja
in ugotovljen konkreten pogoj letne rabe koristne energije, izkoristek
opreme in nabavna cena goriva, lahko
izkaže letno porabo, stroške, prihranke drugim sistemom in vračilno dobo
naložbe.
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V Sloveniji je kar nekaj proizvajalcev naprav za ogrevanje na pelete, od
gorilnikov pa do namenskih kotlov na
pelete. Prvi med njimi je bil BIODOM,
ki je leta 2004 v Sloveniji ponudil povsem na novo razvit, namenski kotel na
pelete in se z njim uveljavil tudi v mednarodnem merilu. Pogovarjali smo se
z inovatorjem Antonom Kavčičem, ki
skrbi za razvoj kotlov BIODOM in je z
najnovejšim modelom BIODOM 27E
prejel kar tri priznanja za inovacije
na Mednarodnem obrtnem sejmu v
Celju.
G.Kavčič, nedolgo nazaj ste dobili nagrado za inovativnost, nam lahko malo več poveste o sami nagradi
in nagrajenem produktu?
Na Mednarodnem Obrtnem Sejmu
v Celju smo premierno predstavili ko-

g. Anton Kavčič

sejem Progetto fuoco 2014

tel BIODOM 27E, ki na trg uvaja tehnologijo BIO-LOGIC. Ta tehnologija, ki
je plod lastnega razvoja, poskrbi, da
kotel neprestano prilagaja delovanje
glede na kakovost pelet, trenutni vlek
dimnika pa še vrsto drugih parametrov in tako izgorevanje ves čas poteka v optimalnih pogojih. To se odraža
v nižji porabi pelet in izjemno nizkih
emisijah prašnih delcev (nekajkrat nižji od najstrožjih zahtev). Nagrade pa so
bile kar tri, in sicer: zlata nagrada za
inovacije Celjskega sejma, zlata nagrada za inovacije Občine Celje in srebrni Ceh za inovacije Obrtne Zbornice
Slovenije.
Kotle na pelete proizvajate že od
leta 2004, ko ste bili med prvimi v
Evropskem merilu. V koliko državah
ste prisotni po desetih letih dela?
Točnega podatka nimam, lahko pa
navedem, da se s kotli BIODOM ogrevajo družinske hiše od Švedske na severu, pa vse do Južne Amerike.
Glede na to, da se ukvarjate s kotli in biomaso, kako bi ocenili stanje
v Sloveniji glede na potencial biomase, ki jo ima Slovenija kot ena najbolj gozdnatih Evropskih držav?
Lahko rečem, da je stanje v Sloveniji
kar dobro. Večji del subvencioniranja
poteka preko EKO Sklada, kateremu
pa je žal v zadnjih dveh letih že poleti zmanjkalo sredstev. Aktivno podporo države pri vsakovrstni uporabi
lesne biomase seveda podpiramo in

ima za tako zelo gozdnato državo, kot
je Slovenija, zagotovo dolgoročen potencial, ki ga velja izkoristiti.
Stroški ogrevanja so sorazmerno velik zalogaj za povprečno slovensko gospodinjstvo, kaj bi svetovali našim bralcem, da bi te stroške
optimizirali?
Ogrevanje na biomaso je, upoštevajoč velikost investicije, strošek energenta in življenjsko dobo samih naprav ob primerni izbiri naprave – pri
investiciji z življenjsko dobo vsaj 20 let
naj ne bo vodilo zgolj cena - prav gotovo najugodnejša izbira, ki se odraža v velikih prihrankih. Obenem pa s
tako odločitvijo vsak posameznik pripomore k ohranjanju okolja in z nakupom Slovenske opreme in energenta
– pelet prispeva k gospodarski uspešnosti Slovenije.
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SPODBUDE EKO SKLADA,
SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA
JAVNEGA SKLADA,
V LETU 2014
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom
in pravnim osebam za različne
okoljske naložbe in nepovratne
finančne spodbude občanom
za naložbe v večjo energijsko
učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah ter za električna
vozila.

Ugodni krediti za širok
nabor okoljskih naložb
Javni poziv Eko sklada za
kreditiranje okoljskih naložb
z oznako 49OB13 občanom do
konca aprila ponuja za 8 milijonov evrov ugodnih kreditov za
financiranje različnih okoljskih
naložb. Mednje sodijo naložbe v učinkovito rabo energije
in rabo obnovljivih virov energije, kot so: vgradnja sodobnih
naprav in sistemov za ogrevanje prostorov ter pripravo sanitarne tople vode, vgradnja
solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije,
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija
zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih
aparatov energijskega razreda
A+ ali višjega ter nakup vozil
na električni ali hibridni pogon.
Občani lahko najamejo kredit
še za zamenjavo azbestne stre-

šne kritine, nakup hišnih kompostnikov, ki so namenjeni predelavi biološko razgradljivih
odpadkov iz gospodinjstva, pa
tudi za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, vgradnjo
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in namestitev zbiralnikov deževnice ter
naprav za čiščenje pitne vode.
Kredit se lahko odobri do
višine priznanih stroškov naložbe, vendar do največ 20 tisoč evrov in ne manj kot 1500
evrov. Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja
nizkoenergijske ali pasivne
hiše, namestitev naprav za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije in
obsežnejša obnova stanovanjskih stavb, z izvedbo najmanj
treh ukrepov, je posamični kredit lahko višji, in sicer 40 tisoč
evrov, vendar ne more preseči priznanih stroškov naložbe.
Eko sklad občanom ponuja kredite po spremenljivi obrestni
meri trimesečni EURIBOR + 1,5
% in odplačilno dobo do 10 let.
Krediti za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov in zasebnikov po
javnem pozivu 50PO13 pa so
namenjeni za različne naložbe

v varstvo okolja, kot so naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, v tem predvsem za naložbe učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, za naložbe v
zmanjšanje onesnaževanja zraka z drugimi škodljivimi emisijami v zrak; nadalje za naložbe v učinkovito gospodarjenje
z odpadki; v zvezi z varstvom
voda in učinkovito rabo vode
so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne ali tehnološke odpadne
vode, tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja voda v
tehnološkem procesu, ukrepe
za zmanjševanje izgub oziroma
prihranek pitne vode ter podobno. Poleg tega so krediti na
voljo tudi za začetne naložbe v
nove tehnološke linije za proizvodnjo izdelkov, ki v svoji življenjski dobi izkazujejo zmanjševanje onesnaževanja okolja,
za spremembo proizvodnega
procesa, ki pomeni preseganje
okoljskih standardov, in za postavitev naprav za proizvodnjo
biogoriv iz surovin, pridelanih
sonaravno.
Posamezen kredit lahko
doseže od 25 tisoč evrov do 2
milijona evrov, razen za obči-

ne, za katere je kredit lahko višji. Za vsako vrsto naložbe pa
javni poziv določa tudi najvišji delež priznanih stroškov, ki
jih investitor lahko financira z
ugodnim kreditom Eko sklada.
Ta delež znaša do 90 odstotkov priznanih stroškov naložb v
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, do 80 odstotkov
priznanih stroškov naložb v gospodarjenje z odpadki, varstvo
voda in učinkovito rabo vode,
ki so lahko predmet kreditiranja na podlagi javnega poziva, ter do 75 odstotkov priznanih stroškov začetnih naložb v
okoljske tehnologije, ki jih določa javni poziv.
Letna obrestna mera za te
kredite je trimesečni EURIBOR
+ 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita upoštevajo omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
Pri kreditih za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je
določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 %
oziroma višji fiksni pribitek, ki
se določi na dan izdaje odločbe
o dodelitvi pravice do kredita
tako, da ne zagotavlja pomoči
države. Odplačilna doba kredi-

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih
podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi katerega je
na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, pa je odprt do
konca junija 2014.
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tov, z vključenim moratorijem,
je največ 15 let oziroma največ
5 let za nakup opreme in vozil, skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ
enoletni moratorij na odplačilo
glavnice kredita.

Nepovratna sredstva
za naložbe v
obnovljive vire
energije in večjo
energijsko
učinkovitost
Eko sklad bo letos za naložbe v stanovanjskih stavbah
zagotovil 21 milijonov evrov,
za naložbe v okolju prijazna
električna vozila pa 0,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Javni poziv 24SUB-OB14
namenja občanom 15 milijonov evrov za izvedbo različnih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih

virov energije v eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih.
Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije
pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb pa velja javni poziv z
oznako 25SUB-OB14, na katerem je razpisanih 6 milijonov
evrov nepovratnih sredstev.
Višina spodbude je pri večini
ukrepov, za katere je mogoče
dodeliti nepovratna sredstva
za naložbe v stanovanjskih
stavbah, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati
pa je za vsak posamezen ukrep
določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. Za
določene naložbe na območjih s prekomerno onesnaženostjo s prašnimi delci PM10 (t.i.
degradiranih območjih, kjer so
občine sprejele odlok o načrtu
za kakovost zraka) so nepovra-

tne finančne spodbude višje in
znašajo do 50 % priznanih stroškov naložbe. Za socialno šibke
upravičence spodbuda po javnem pozivu 25SUB-OB14 znaša
100 odstotkov priznanih stroškov naložbe.
Javni poziv 26SUB-EVOB14
namenja 200 tisoč evrov občanom za nova in predelana električna vozila za cestni
promet, javni poziv z oznako
27SUBEVPO14 pa je že zaključen in je za iste naložbe omogočal nepovratno finančno
pomoč pravnim osebam ter
podjetnikom posameznikom
v skupni vrednosti 300 tisoč
evrov.
Naložba občana, za katero
želi pridobiti nepovratna sred-

stva, pred oddajo vloge ne sme
biti izvedena.

Možnost pridobitve
kredita Eko sklada in
nepovratnih sredstev
hkrati
Eko sklad omogoča, tako
pridobitev nepovratne finančne spodbude, kot tudi najem
ugodnega kredita hkrati za naložbe s tem, da so pogoji javnega poziva za nepovratne finančne spodbude in javnega
poziva za kreditiranje okoljskih
naložb v celoti izpolnjeni. Pri
tem višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj
praviloma ne sme presegati
priznanih stroškov kreditirane
naložbe.

Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada
z dokumentacijo za prijavo je na
voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

UGODNI KREDITI
3M EURIBOR + 1,5 %

NEPOVRATNE FINANČNE
SPODBUDE IN POMOČI

občanom in pravnim osebam
za različne okoljske naložbe

občanom

Možnost hkratne pridobitve kredita
in nepovratnih sredstev!

za naložbe v večjo
energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v eno, dvostanovanjskih stavbah in posameznih
stanovanjih ter za skupne naložbe pri
obnovi starejših večstanovanjskih stavb
občanom in pravnim osebam za naložbe
v električna vozila za cestni promet

Eko sklad, j.s. Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana www.ekosklad.si 01 241 48 20
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JUB Akademija z Institutom
Jožef Stefan je v TRC-ju
pripravila srečanje na temo
učinkovite energetske sanacije
večjih objektov
V petek, 31. januarja, je v JUB-ovem Tehnološko- raziskovalnem centru v Dolu pri Ljubljani potekalo informativno
srečanje na temo učinkovite energetske sanacije javnih in
večstanovanjskih objektov.
Dogodek je v prostorih JUB Akademije organiziral
Institut Jožef Stefan, udeležilo pa se ga je več kot 70 naročnikov, projektantov, pripravljavcev javnih razpisov, glavnih
izvajalcev, nadzornikov gradnje in izvajalcev fasadnih sistemov. Na srečanju so tako udeleženci pridobili podrobnejše
informacije o tem, kako pristopiti k razpisom, o postopkih,
priporočilih in izkušnjah ter pasteh javnega naročanja, pa
tudi o uredbah pri zelenem javnem naročanju in navodilih, kako pristopiti k sanaciji objektov po pridobitvi naročila.
Družba JUB je na srečanju nastopila tudi kot članica gospodarskega interesnega združenja Proizvajalcev fasadnih
sistemov in toplotnih izolacij (GIZ PFSTI). Združenje si že od
leta 2010 v Sloveniji prizadeva povečati ozaveščenost javnosti oziroma vseh lastnikov stavb za večjo energijsko varčnost objektov. Pri prenovi starejših objektov je odprava pomanjkljive izolacije objektov nujna, pri čemer je še posebej
pomembna vloga države, ki jo združenje poziva k zvišanju
subvencij za izvedbo toplotne izolacije fasad. Ta namreč prinaša največji prihranek pri rabi energije, zato je prav z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb mogoče na dolgi
rok zagotoviti pomembne prihranke na nacionalnem nivoju, kar bi morala Slovenija kot članica EU po uredbi zagotoviti do leta 2020.
Tako so predstavniki JUB Akademije na srečanju predstavili tehnične smernice za toplotno-izolacijske sisteme, ki
so jih razvili skupaj z drugimi članicami GIZ PFSTI, da bi na
ta način, skupaj z vsemi vpletenimi v gradbenih projektih,

prispevali k povečanju vrednosti vsake stavbe. Mag. Iztok
Kamenski je kot vodja JUB Akademije udeležencem predstavil prednosti, ki jih za energetsko sanacijo in projektni
pristop pri sanaciji javnih ter večstanovanjskih objektov
zagotavlja družba JUB: »V JUB-u smo razvili in izdelali preverjeno najboljše kontaktne fasadne toplotno izolacijske
sisteme. Fasade JUBIZOL v celoti izdelujemo v Sloveniji in
smo zanje že pridobili ustrezne certifikate, s katerimi lahko
lastnikom stavb zagotavljamo dolgo garancijo in življenjsko dobo fasade. JUB-ove fasadne sistemske rešitve prinašajo dolgoročne ter optimalne prihranke pri porabi energije, zato imajo velik vpliv na energetske sisteme in udobje
bivanja v objektu.«
V JUB-u so za podporo projektantom in arhitektom izdelali tudi program izračunov gradbene fizike, izvedbe gradbenih detajlov, sidranje glede na vetrne cone ipd.
Toplotno-izolacijski sistemi JUBIZOL: Standard, Nature,
Comfort, Premium, Micro Air in Strong odlikuje vrhunska
kakovost, obstojnost in dolga življenjska doba, kar velja tudi
za najbolj zahtevne pogoje uporabe.
Več o JUBIZOL toplotno izolacijskih sistemih najdete na
www.jub.eu.
Informacije za medije:
Miša Hrovat, JUB, Odnosi z javnostmi, Maga agencija,
E: misa@maga.si, T: 01 36 18 095, M: 041 619 616
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Vodilno slovensko podjetje za servisiranje in vzdrževanje klimatsko- prezračevalnih sistemov

Astech zagotavlja hitro, strokovno in zanesljivo
servisiranje ter vzdrževanje klimatsko- prezračevalnih
sistemov
Čas je denar, pravi stara
modrost, ki se je v današnjem
hitrem tempu dobro zavedamo. Ena ura nedelovanja klimatsko- prezračevalnega sistema lahko v podjetju, poleg
neugodja, povzroči tudi veliko
poslovno škodo. Strokovnjaki
družbe Astech razumemo, da
naše stranke potrebujejo hitro odzivnost, visoko kakovost
storitev in zanesljiv servis. Zato
smo dosegljivi 24 ur na dan, 7
dni v tednu. V povprečju smo v
nujnih primerih na mestu okvare v manj kot v 2 urah po prejemu zahteve za poseg. V tem
času zagotovimo pomoč serviserjev s strokovnimi certifika-

ti Agencije RS za okolje in prostor, najvišje stopnje in hitro
dostopnost do nadomestnih
delov vseh blagovnih znamk, ki
jih hranimo v lastnem skladišču.
Storitve podjetja Astech,
vodilnega ponudnika servisiranja in vzdrževanja klimatsko-prezračevalnih sistemov na
slovenskem trgu, so skladne s
slovensko zakonodajo ter uredbami EU. Smo s strani Agencije
RS za okolje in prostor pooblaščeni izvajalec posegov vzdrževanja in namestitev nepremične
opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in prav
tako eno prvih podjetij v branži s certifikatom kakovosti ISO

9001. Specializirani smo za servis in vzdrževanje klimatov, hladilnih agregatov, ventilatorskih
konvektorjev, požarnih loput in
klimatskih sistemov split.
Letno po vsej Sloveniji opravimo preko 2500 servisnih in
vzdrževalnih posegov. Poslovni
partnerji cenijo našo strokov-

nost in odlično izvedbo, kakovost, zanesljivost ter upoštevanje dogovorjenega roka
izvedbe, zato so prepričani, da
bodo z nami sodelovali tudi v
prihodnje.
Pokličite nas in se pridružite družini Astechovih zadovoljnih strank!

Družba specializirana za servisiranje in
vzdrževanje klimatskih sistemov

Servisiranje

HLADILNIH AGREGATOV KLIMATOV POŽARNIH LOPUT KONVEKTORJEV SPLIT SISTEMOV

ASTECH d.o.o.
Obrtna cona Logatec 6a
1370 Logatec

T> 01 750 85 00
F> 01 750 85 05
E> astech@astech.si

ASISTENCA

www.astech.si
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Novosti v svetu motornih
žag STIHL
Vsem dobro poznane lastnosti vrhunskih motornih žag STIHL so tiste,
ki prepričajo tudi največje strokovnjake za sečnjo dreves. Motorne žage
STIHL odlikujejo enostavno in uporabniku prijazno rokovanje z žago, trpežnost, idealno razmerje med močjo
in težo, zavora verige, funkcionalen
pokrov rezervoarja, dodatno stransko
napenjanje verige, sistem proti vibracijam, trpežni zračni filter in še bi lahko naštevali.
Nova generacija profesionalnih
motornih žag STIHL vas bo prepričala
tudi z manjšo stopnjo emisij in vibracij
ter s številnimi praktičnimi lastnostmi,
ki olajšajo delo v gozdu in tako dodatno stopnjujejo učinkovitost dela profesionalnih gozdarjev.

Ko žaga dela namesto vas!
Nova motorna žaga STIHL MS
362 je namenjena predvsem profesionalni uporabi za podiranje srednje
debelih dreves, kleščenje in obrezovanje. Poleg osnovnega modela je na
voljo še nekoliko nadgrajen osnovni
model MS 362 C-Q z dodano zavoro
verige Quick StopSuper ali model MS
362 VW z gretjem ročaja in grelnikom
uplinjača.
Posebna novost je model MS
362 C-M, ki ga poleg ostalih lastnosti odlikuje predvsem napreden elektronski sistem za upravljanje motorja
M-Tronic.

Inovacija – sistem M-Tronic
Sistem M-Tronic avtomatsko nastavlja količino goriva v uplinjaču za
vsa obratovalna stanja žage, tako med
zagonom in prostim tekom, kot med
polno obremenitvijo. Pri tem z inovativnim senzorjem zaznava tudi zunanje pogoje, kot so temperatura, nadmorska višina in kakovost goriva ter
tako izjemno natančno regulira doziranje goriva namesto vas.
Motorna žaga STIHL MS 362 C-M s
sistemom M-Tronic je na voljo v različici MS362 C-MQ z dodano zavoro
verige Quick Stop Super ali v različici MS 362 C-M VW z dodanim grelnikom uplinjača in gretjem ročaja. Delo
s STIHL motorno žago je tako za vsakega profesionalca že od samega začetka pravi užitek!

Motorna žaga MS 261
Novo generacijo motornih žag
predstavlja tudi model MS 261, ki se
zaradi svoje moči, mirnega teka in številnih praktičnih dodatkov, izkaže pri
vsaki zahtevni nalogi. Namenjena je
profesionalni uporabi za žaganje, redčenje in podiranje tankih ter srednje
debelih dreves.

Glavne prednosti modela MS 261
so visoka moč motorja in do 20 %
prihranek goriva, ki ga v primerjavi z
ostalimi dvotaktnimi motorji zagotavlja inovativen motor s tehnologijo 2-MIX. Poleg ekonomične uporabe motorne žage bo vaše delo z žago
tudi manj naporno, saj novi proti-vibracijski sistem in veriga z nizko stopnjo vibracij STIHL učinkovito zmanjšujeta tresljaje pri uporabi.

Model MS 261 C-M s serijsko vgrajenim M-Tronic elektronskim upravljanjem motorja je na voljo še v različicah
z dodano zavoro verige Quick Stop
Super ali gretjem ročaja ter uplinjača.

Motorna žaga MS 241 C-M
Profesionalna motorna žaga MS
241 C-M s sistemom M-Tronic se izkaže predvsem pri obvejevanju iglavcev,
podiranju tankih dreves in redčenju.
Zaradi izjemno natančne vodljivosti
je namenjena tudi za delo z mladim
in suhim drevjem.
Motorno žago MS 241 C-M odlikuje dvotaktni motor s tehnologijo
2-MIX, ki združuje valj s štiri-kanalno tehniko in predpranje. Visok vrtilni moment pri vsakem številu vrtljajev proizvede do 70 % manj izpušnih
plinov in ima do 20 % manjšo porabo
goriva. Profesionalni protivibracijski sistem, ki je sestavljen iz posebnih
vzmeti med blokom motorja in ročaji,
občutno blaži tresljaje motorja ter verige. Veriga Picco Super 3 3/8” (PS3) s
polnimi dletastimi zobmi združuje izjemno moč in učinkovit rez ter prijetno udobje pri delu.
Motorna žaga MS 241 C-M vas bo
prepričala tudi z dolgimi delovnimi
intervali filtra, ki so takšni kot pri modelu MS 261. Opremljena je namreč z
novim trpežnim zračnim filtrom, ki s
predhodnim čiščenjem odstrani grobe delce in s tem razbremeni glavni
filter. Novi glavni filter HD2 s filtrskim

Optimalno moč motorja dosežete
že po nekaj sekundah!
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vložkom iz polietilena ima do 70 %
manjše pore kot koprenast ali poliamidni filter, tako da filtrira tudi najdrobnejše prašne delce. Poleg tega
odbija olje in vodo, s čimer poskrbi za
lažje čiščenje. Okrogli filtrirni vložek z
ohišjem iz PET s hitro spojko omogoča montažo in demontažo brez uporabe orodja.

Za več informacij
poglejte na
www.unicommerce.si
oziroma se pozanimajte pri
vašem lokalnem
trgovcu STIHL!

Specialne žage za nego
dreves – motorna žaga
MS 201 in MS 201 T

Motorna žaga MS 201 je naslednica modela MS 200. Z novim 2-MIX
motorjem občutno zmanjša emisije izpustnih plinov, kar posledično
zmanjša porabo goriva tudi do 20 %.
Zelo lahka, a izjemno zmogljiva profesionalna motorna žaga je precizna,
odlično vodljiva in narejena posebej
za potrebe profesionalnih krovcev ter
tesarjev, kot tudi gozdarskih delavcev
pri klestenju drevja.
Model MS 201 T je posebna enoročna žaga za delo na višini oz. krošnji dreves, ki je poleg 2 MIX motorja
opremljena z več funkcionalnimi pripomočki za delo na višini. Nastavljiv
kavelj za obešanje omogoča varnost
pri delu v krošnji, poseben ščitnik verige z dvemi ušesi za obešanje pa fiksno pritrditev ščitnika verige na pas
z orodjem, ki še dodatno preprečuje
poškodovanje oseb ter materiala.

Unicommerce je zaupanja
vreden partner
Podjetje Unicommerce d.o.o. s sedežem v Logatcu, uspešno zastopa
blagovno znamko STIHL že vse od
rojstva slovenske države. Zastopajo še
blagovno znamko VIKING iz Avstrije, v
letu 2008 pa so v svoj prodajni asortiman vključili še ročno orodje finskega proizvajalca FISKARS. Izdelke Stihl
uvažajo iz proizvodnih obratov, in sicer iz še vedno družinskega matičnega podjetja Andreas Stihl AG&Co.KG iz
Nemčije, pa tudi iz ZDA, Brazilije, Švice
ter Avstrije. Prodajo na slovenskem
trgu vršijo v skladu s prodajno politiko
matičnega podjetja in Skupine Stihl
preko pooblaščenih ter strokovno
usposobljenih trgovcev s servisom.
Glavnino pooblaščene maloprodajne
mreže tvorijo mala družinska podjetja,
ki so strokovno usposobljena za svetovanje in prodajo teh kakovostnih izdelkov, pa tudi posamezne Kmetijske
zadruge. Družba Unicommerce svojo
pozornost usmerja tudi k drugim projektom in pomaga pri njihovi izvedbi.
Tako je z napravami STIHL opremila
vzdrževalno ekipo planiške velikan-

ke, Bike centra na Pohorju in logaškega reli poligona, pa tudi oddelek gozdarstva ter gozdarske mehanizacije
Tehničnega muzeja Bistra.

O skupini STIHL
Skupina STIHL v skladu s svojo razvojno strategijo razvija, proizvaja in
oskrbuje tržišče z motornimi napravami za gozdarstvo, kmetijstvo ter gradbeništvo. Naprave na trg distribuira
preko mreže specializiranih trgovcev
s servisom. Že od leta 1971 je STIHL
najbolje prodajana blagovna znamka
motornih žag na svetu.

VIKING
Vrtno orodje blagovne znamke
VIKING iz Avstrije sestavljajo kosilnice,
prezračevalniki trave, vrtni drobilniki
in motokultivatorji.
Unicommerce d. o. o.,
Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec,
E: info@unicommerce.si,
www.unicommerce.si

STIHL pomaga
v boju proti lubadarju.

STIHL
DARILO

V času med, 24.2. in 30.3.2014, vam ob nakupu katere koli izvedbe tipa motorne žage STIHL MS
261, in MS 362 ter MS 241 C-M, MS 201 in MS 201T poklonimo rezervno verigo, da bo
čiščenje vašega gozda hitro in učinkovito.Čiščenja gozdov se naj lotijo le, za delo z motorno žago
usposobljeni in z osebno-varovalno opremo zaščiteni, gozdni delavci in lastniki gozdov!
Obiščite vam najbližjega pooblaščenega trgovca STIHL in se
prepričajte o pestri ponudbi motornih žag, varovalne opreme, verig in
pogonskih sredstev. Z veseljem vam bo svetoval!

Akcijska ponudba velja od 24.2. do 30.3.2014.

www.unicommerce.si
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NOVA KRALJICA PEČI NA
DRVA IN BRIKETE
- UNIKATNA KAMINSKA PEČ V
VAŠEM DOMU
V praksi se je izkazalo, da je v kriznih razmerah najugodneje ohraniti
obstoječi sistem ogrevanja na plin ali
olje in dodatno ogrevati prostore s kakovostno pečjo na drva, kot najcenejšim energentom.
V prehodnem obdobju, ko dnevne temperature še ne zahtevajo celodnevnega ogrevanja, je namreč energijsko neučinkovito samo občasno in
še to le nekaj ur kuriti v kotlu za centralno ogrevanje. Ko se proti večeru v
stanovanju ohladi, je primerneje zakuriti v kaminu ali peči in tako z majhno količino goriva ustvariti želeno
temperaturo.
Lokalno ogrevanje s pečmi na trdna goriva lahko tako v prehodnem
jesenskem ali spomladanskem obdobju nadomesti centralno ogrevanje, ki
bi v tem času obratovalo z nizkim izkoristkom. Tako izboljšamo celotni izkoristek ogrevanja hiše ali stanovanja.
Poleg tega so peči vedno dobrodošel

rezervni vir toplote v primeru, ko centralni sistem ogrevanja ne deluje zaradi različnih okvar, izpada električne
energije in podobno.
Stoletne kanadske izkušnje in slovenska inovativnost nadaljujejo tradicijo večno zimzelenih peči, imenovanih tudi kraljice peči.
Novi kraljici peči PINA-EKO 80 in
PINA-EKO 65 vsebujeta enostavne,
uporabne in kvalitetne konstrukcijske
rešitve za ogrevanje bivalnih prostorov. Dekorativne kamnite obloge, sevanje, konvecija in akumulacija so lastnosti in prednosti novih kraljic peči.
In, da ne pozabimo: ogrejejo vas
tudi ob izpadu električnega toka.
Konstrukcija peči je zasnovana na
kovinski platformi z vgrajenim litoželeznim kuriščem, večplastnim kanalskim šamotnim akumulacijskim jedrom, obdanim z dekorativno oblogo
v barvnih niansah peščenjakov, travertinov in naravnih kamnov marmor-

ja ali granita, ki s svojo maso ustvarja
dodatno akumulacijo.
Osnovni princip delovanja je sevanje, naravna in prisilna konvekcija toplega zraka in akumulacija toplote v
šamotu in kamnu ter odvajanje le te
v prostor. Pri dnevnem stalnem nalaganju vseh 24 ur, se peč ne ohladi, po
2 – 3 urnem dnevnem in 4 – 8 urnem
nočnem nalaganju, peč zjutraj doložimo in ponovimo cikel.
Z nastavitvijo zraka, moči ventilatorja in regulacijske enote tipala temperature dimnih plinov med 60 in
240 °C, dosežemo optimalni izkoristek peči.
Z razvodom toplega zraka z dodano ventilatorsko večstopenjsko regulacijsko enoto, omogočimo enakomerno porazdelitev segretega zraka
po vseh prostorih. Izvedba nadgranje nam omogoča dodaten izkoristek – dimnik.
Z dogradnjo uporabne dekorativ-
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ne klopi v višini 45 cm, ogrevanje te
in posrednim izpihom toplega zraka v spodnji del prostora, dobimo
sodoben in uporaben kamin za vse
ambiente.
S tem postane kaminska peč model P-EKO 80 V, moči 7 – 12 kW, teže
465 kg, s priklopom na dimnik fi 150180 mm, z možnostjo dovoda zunanjega zraka za gorenje, primerna za
samostojno - etažno ogrevanje ali kot
dopolnilo drugim sistemom ogrevanja. S svojo uporabnostjo, videzom in
načinom vgradnje, posebno pa z nizko ceno energenta - drva, ki ne presega 2 evra na dan, je resnična kraljica
med pečmi. Modela PINA 65 in VESTA
dopolnjujeta proizvodni in prodajni
program.

Podjetje PORTAL TIM
d.o.o. vas vabi v svoje
prostore v Kamniku in v
Mariboru, kjer vam bodo
praktično prikazali delovanje peči in vse njene
prednosti ter omogočili
ugoden nakup, tudi na
obročno plačilo.
Izbrano peč vam bodo
seveda dostavili in
kakovostno vgradili.

01 8392 800

OGREVANJE NA DRVA IN PELETE
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RAZTEZNOSTNE POSODE
ZILMET
Podjetje zilmet, italija
Italijansko podjetje Zilmet je že 50
let poznan kot največji evropski proizvajalec membranskih razteznostnih
posod in ploščatih izmenjevalcev toplote. Podjetje ima samo v Italiji 4 proizvodne obrate na različnih lokacijah:
 Centrala in proizvodni obrat v
Limeni (55.000 m2)

 Proizvodnja izmenjevalcev toplote v Limeni (10.000 m2)
 Proizvodnja proizvodov za prvo
vgradnjo v Limeni (15.000 m2)
 Proizvodnja razteznostnih posod za ogrevanje, sanitarno vodo,
solarne sisteme v Bagnoli di Sopra
(70.000 m2)
Z mednarodnim povezovanjem so
pripojili tudi nekaj drugih proizvajalcev razteznostnih posod in ostalih sistemov za ogrevanje. Poleg matičnega
podjetja v Italiji, so proizvodni obrati
in uradna predstavništva še v Angliji,
Nemčiji in ZDA (ZILMET UK, ZILMET
GERMANY, ZILMET USA).
Kljub velikem sistemu Zilmet spoštuje dolgoročno sodelovanje z distributerji v več kot 80 državah. V Sloveniji
že več kot 20 let podjetje pooblaščeno
zastopa IKA ŽIRI, D.O.O., ki s svojo široko mrežo in stalno zalogo ter podporo
kupcem pokriva večji del standardnega programa proizvajalca Zilmet.

Standardni
nabor – poznano !
Prav zaradi tradicije in visoke kvalitete je ZILMET v Sloveniji poznan kot
kakovosten proizvajalec razteznostnih posod za ogrevanje, napeljavo
sanitarne vode ter solarne sisteme.
Standardno poznane skupine
proizvodov:
 CAL PRO (ogrevanje). Osnova je
absorpcija vode ob spremembah v sis-

temih ogrevanja. Sintetična membrana SBR po DIN 4807-3 zagotavlja daljšo življenjsko dobo od standardnih
membran EPDM. Temperaturni razpon je od -10°C do + 99°C. Kapacitete
so od 4lt – 900 lt.
 HYDRO PRO (sanitarna voda).
Najvišja odlika je membrana BUTYL,
brez šiva na mehansko občutljivem
delu. Konstrukcija onemogoča nabiranje mehurčkov zraka ali nabiranja
nečistoč in bakterij na sami membrani. Proizvod je certificiran za uporabo
v sistemih pitne vode (WRAS, ACS certifikat). Temperaturni razpon je -10°C
– 99°C. Kapacitete so od 2 lt - 600 lt.

 SOLAR PLUS (solarni sistemi).
Konstrukcija in uporabljeni materiali, primerni za uporabo v solarnih
sistemih po DIN 4757 in EN 12977.
Posebna membrana ZILAN, odporna na višje temperature in višji delovni tlak ter mešanico vode z glikolom.
Temperaturni razpon je od -10°C – 110
°C. Kapacitete so od 12 lt - 600 lt.
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Ko je kvaliteta
prioriteta (when quality
comes first)
Vsi tipi proizvodov membranskih
razteznostnih posod ustrezajo evropski direktivi o tlačnih proizvodih 97/23
. Zilmet je eden redkih proizvajalcev
razteznostnih posod, ki sam proizvaja tudi membrane iz različnih materialov. Prav to zagotavlja nadzor kvalitete
sestavnih delov, kar se odraža na daljši življenjski dobi proizvodov. Ob pravilni uporabi je pričakovana življenjska doba razteznostnih posod ZILMET
daljša od primerljivih proizvodov.
Tehnični podatki, podani s strani
proizvajalcev, temeljijo na testiranju
mednarodnih laboratorijev, v skladu s

tehničnimi lastnostmi posod ob normalni uporabi. Pri manj zahtevnih sistemih je možno delovanje v sistemih
s temperaturo višjo od 100 °C, vendar
je potrebno vedeti, da je zaradi tega
življenjska doba posod krajša.
Poleg standardnih sistemov uporabe, ZILMET odlikuje še nabor posod za posebne namene. V tej številki
samo na kratko omenimo izdelke (podrobna predstavitev sledi v naslednji
izdaji).

Razteznostne posode za
posebne namene
HYDRO PRO DUO TM (pretočne
razteznostne posode za uporabo v
večjih sistemih sanitarne vode)
INOX PRO (posode iz nerjavečega

jekla AISI304, primerne za sisteme pitne vode, uporaba v procesni tehniki,
farmacevtski industriji, sistemih, kjer
so prisotni agresivni mediji)
INOX PRO – DUO (pretočne posode iz nerjavečega jekla za manjše sisteme – kapacitete do 25 lt, uporaba
v sistemih sanitarne vode, tudi pitne
vode)
ULTRA INOX PRO (rešitev za sisteme pitne vode, črpalk, hidroforjev)
ULTRA PRO (rešitev za večje sisteme pitne vode, sisteme z višjimi tlaki,
večje sisteme za ogrevanje, zamenljiva membrana).
ULTRA PRO EVO (rešitev za sisteme pitne vode, črpalk, hidroforjev)
OEM PRO (širok nabor razteznostnih posod za prvo vgradnjo; ploščate, okrogle ali kvadratne)
WATER PRO (manjše posode kapacitete do 25 lt. Membrana, ki preprečuje razvoj bakterij, certificirano po
WRAS/WRc, ACS, IAPMO, in NSF).

Pooblaščen distributer za
SLOVENIJO: IKA ŽIRI, d.o.o.
INDUSTRIJSKA UL. 11,
4226 ŽIRI

Podjetje Ika Žiri, d.o.o., je pooblaščen trgovec ZILMET
proizvodov. S svojo široko mrežo zagotavlja stalno zalogo in
dobavo kupcem na 10 lokacijah.
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OTVORITEV ŠTERN AKADEMIJE
Podjetje Štern d.o.o. naš dolgoletni oglaševalec, je 19. decembra 2013
organiziralo prednovoletno druženje
družbe Štern d.o.o. in uradno odprtje
Štern Akademije na lokaciji Poslovna
cona A – 18, v Šenčurju pri Kranju.
Omenjenega srečanja so se udeležili številni poslovni partnerji, projektanti, instalaterji, končni uporabniki in seveda tudi predstavniki revije
ENERGETIK.
Podjetje ŠTERN z odprtjem ŠTERN
AKADEMIJE nadgrajuje sodelovanje z
vodilnim nemškim podjetjem Viega,
ki se ponaša z več kot 110- letno tradicijo in svetovno prepoznavnostjo
na petih kontinentih. Štern d.o.o. v
Sloveniji pomeni razvojno podjetje, z
več kot 50- letno tradicijo na slovenskem tržišču. Poznano je po svoji kakovosti, strokovnosti in zlasti s težnjo
po nenehnem dopolnjevanju kakovostnega prodajnega asortimana.
Začetek prepoznavnosti so gradili z bakrenimi instalacijami, ki so
ga tekom let nadgrajevali s površinskim ogrevanjem in hlajenjem, izolacijskim materialom, sistemi za hladno

stiskanje, izolacijskim materialom,
kopalniško in sanitarno tehniko, vodovodnimi instalacijami, opremo za
kotlovnice, odtočno tehniko, orodji,
radiatorskimi ventili, konvektorji, lotnim materialom ter nenazadnje tudi
s solarno tehniko. Na omenjenih področjih podjetje Štern d.o.o. sodeluje
s priznanimi vodilnimi mednarodnimi
podjetji kot so: Viega, Armacell, KME,
Rothenberger, Oventrop, Umicore in
drugimi.
Podjetje Viega slovi po inovacijah, kot je na primer razvoj sistema
spajanja s hladnim stiskanjem za bakrene cevovode. Ali uvedba sistema
SC- Contur, za vidne preizkuse varnosti v vsakem fitingu za hladno stiskanje. Istočasno se spopada z izzivi,
ki jih predstavlja higienska neoporečnost pitne vode. Instalacijska tehnika
predstavlja osrednje področje dejavnosti in je pomemben dejavnik za nadaljnjo rast. Sistemi Viega se obnesejo pri vseh objektih in vsaki uporabi
– v stanovanjskih zgradbah, hotelih,
bolnišnicah, športnih objektih ali proizvodnih obratih.

Zamisel o aktivnem izobraževanju
za uspešnejše in bolj kakovostno delo
v praksi, se je oblikovala že zadnjih nekaj let. Izkušnje iz prakse in občasnih
organiziranih brezplačnih dnevnih seminarjev so namreč bili pokazatelji, da
obstaja potreba po strokovnem izobraževanju, saj uporaba različnih materialov, kot tudi različnih vgradnih
tehnik, predstavlja drugačen pristop.
Štern Akademija je zasnovana kot
zasebni sodobni program neformalnega in na praktičnih prikazih podprtega usmerjenega, usposabljanja za
projektante, trgovce, izvajalce in navsezadnje tudi za končne uporabnike.
Delovala bo po načelih, da bodo teoretična dognanja programa usmerjena na tista nujno potrebna znanja, ki
bodo poslušalcem pomagala pri delu.
Vsa preostala programska vsebina
akademije pa bo usmerjena v praktične naloge, treninge in tudi praktične
prikaze s strani strokovnega osebja,
kar predstavlja prednost pred podobnimi zgolj teoretičnimi predavanji, ki
so najpogosteje organizirana zaradi
prodajne naravnanosti. Znanje in poznavanje tehnoloških rešitev za pra-
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vilno ter dolgoročno nemoteno delovanje naprav so poglavitne vsebine
novega izobraževalnega središča, ki
temelji na tehničnem napredku.
Čast svečane otvoritve Štern
Akademije je pripadala g. Klemnu
Šternu, lastniku in direktorju matičnega podjetja Štern, d.o.o.. Med drugim je dejal, da se je dandanes zaradi
hitrega razvoja tehnologije potrebno
neprestano tem spremembam prilagajati in jim slediti. Slednje je obogatil s prispodobo, da »nam ni potrebno plavati, ne v bazenu in ne v morju,
ostajamo v nekem manjšem jezercu,
da kamorkoli se obrnemo, vidimo rešitev, s pomočjo katere lahko delamo
dalje«. Pomemben vidik in namen
Štern Akademije je predstavil s potrebo po izobraževanju zaradi naprednih
materialov, ki pa zahtevajo načrtovanje in izvedbo, v skladu s standardi ter
predpisi. Izobraževanja bodo potekala v majhnih skupinah, v okviru katerih bo tematika prilagojena potrebam
posameznih poslušalcev, problemom
ali projektov. Vsekakor pa si bodo prizadevali, da bodo pomembne informacije, novosti in znanja delili.
Mislim, da je otvoritev Štern
Akademije kratkoročno in dolgoročno pametna rešitev za obstoječe in
potencialne poslovne partnerje, kakor tudi za nadaljnje uspešno sodelovanje z mednarodnim podjetjem
Viega.
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JUBIZOL
Ustvarjamo prijeten,
varčen in trajen dom.
Toplotno izolacijski sistem JUBIZOL – za učinkovito energijsko zaščito
vaše hiše
S pomanjkljivo toplotno izoliranimi bivalnimi objekti se pri nas srečujemo že vrsto let. Nove bivanjske enote
danes že gradimo z boljšimi gradbenimi materiali in tako zagotavljamo njihovo večjo energijsko učinkovitost,
medtem ko je vrsta starejših hiš in
drugih stanovanjskih stavb nujno potrebna obnove. Izboljšanje energijske
učinkovitosti stavb je mogoče v veliki meri zagotoviti prav s primernim
toplotno-izolacijskim plaščem - fasado. Tako pozimi ne bomo izgubljali do
40 % potrebne toplotne energije, poleti pa stavbe ne bo potrebno dodatno hladiti.
JUB vam ponuja rešitev s fasadnimi sistemi JUBIZOL, ki izpolnjujejo vse
zahteve po zadostni, estetski in učinkoviti toplotni izolaciji zunanjih zidov
vaše hiše, obenem pa ščitijo fasadno
površino pred atmosferskimi obremenitvami iz okolja. JUB sisteme v
celoti izdeluje v Sloveniji, prav tako
vse njegove komponente. S postopki
pospešenega staranja in termičnimi
šoki v mikroklimatskih komorah smo
JUBIZOL sisteme testirali v najbolj kritičnih temperaturnih pogojih in tako
razvili fasadne sisteme, ki jih odlikuje
daljša življenjska doba.
Za JUBIZOL toplotnoizolacijske sis-

teme Micro Air, Premium in Strong
JUB nudi kar 25-letno garancijo!
JUBIZOL Micro Air − Za vse,
ki prisegate na prijetne bivalne
pogoje.

JUBIZOL Micro Air zagotavlja visoko in varno paropropustnost ob
odlični toplotni in zvočni izolaciji.
Jedro sistema je inovativna perforirana izolacijska plošča JUBIZOL EPS
F-W2 ali EPS F-G2, ki zagotavljata
odlično in varno paropropustnost. S
posebno izbranimi komponentami
sistema smo z Microair malto in silikatnim zaključnim ometom ustvarili
sistem, v katerem ne prihaja do kondenza, s tem pa dosegli tudi večjo
vodoodbojnost. Optimalna paroprepustnost, izjemna vodoodbojnost,
odlična toplotna in zvočna izolacija v sistemu Micro Air ustvarjata prijetne in zdrave klimatske pogoje, ki

Fasadne sisteme JUBIZOL si lahko ogledate tudi na
sejmu DOM 2014 v Ljubljani (GR, 11. - 16.3.14), in sicer na
razstavnem prostoru JUB, Fontana, dvorana D. Na voljo
vam bo tudi naš energijski svetovalec!
Vljudno vabljeni!

so osnova dobrega počutja. JUBIZOL
Micro Air sistem zagotavlja enostavnost vgradnje v primerjavi s klasičnimi sistemi na mineralni volni.
JUBIZOL Premium - Tehnološko
dovršen toplotnoizolacijski sistem je
namenjen toplotni zaščiti prestižnih
objektov, ki jim s skrbno izbrano paleto belih in svetlih pastelnih odtenkov zagotavljamo eleganco in všečen
minimalizem. Visoka vodoodbojnost
in manjše navzemanje umazanije, ki
sta rezultat izsledkov nanotehnologije, omogočata uporabo sistema tudi
na padavinam izpostavljenih fasadnih
ploskvah visokih objektov. Sistem je
še posebej primeren v onesnaženem
okolju mestnih in industrijskih središč
ter v slanem obmorskem okolju.

JUBIZOL Strong – Sistem proti
toči- priporočamo ga za objekte, ki
potrebujejo povečano varnost sistema pred poškodbami zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, kot so toča,
ekstremne deževne padavine z močnim vetrom, pa tudi vandalizma ali zaščito pred živalmi. JUBIZOL Strong je
uvrščen v četrti, torej najboljši razred,
skladno z zahtevami FM Approvals
class 4473 Združenja ameriških zavarovalnic za testiranje strešnih kritin na
udarce toče.
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JUBIZOL Standard - Prva izbira
izvajalcev

Sistem po meri kupcev, ki prisegajo
na naravne gradbene materiale. Je negorljiv in uporaben za toplotno zaščito
vseh objektov z zahtevo po najvišji požarni varnosti.

JUBIZOL Comfort – Prava izbira
za zahtevnejše kupce

Estetski in barviti sistemi
Življenjska doba, gradbeno-fizikalne in druge lastnosti toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL, so odvisne
od izbrane vrste in debeline izolacijske obloge, vrste uporabljene lepilne
malte, debeline in vrste v sistem vgrajenega osnovnega ometa, pa tudi
od vrste zaključne obdelave sistema,
barvnega odtenka, zrnavosti in drugih lastnosti vanj vgrajenega zaključnega ometa.
Zaključni ometi JUBIZOL sistema ponujajo izbiro fasade v zaribani
ali glajeni strukturi ter različni zrnavosti. Estetsko dovršene sisteme lahko izbirate v različnih barvnih odtenkih, ki jih odlikuje visoka obstojnost.
V JUB Design Studiu vam nudimo izdelavo barvnih študij JUBIZOL sistemov, s tem pa tudi nabor kreativnih
in estetskih rešitev zunanjosti objekta. V studiu boste našli vzorčne eksponate s profili vgrajenih materialov, arhitekt in tehnični svetovalec pa vam
bosta v izdatno pomoč tako pri izbiri
barv in materialov kot vrste fasadnega sistema.

JUBIZOL Engineering
Na JUB-ovi spletni strani www.
jub.eu lahko z aplikacijo JUBIZOL
engineering izračunate varčnost toplotnoizolacijskega sistema, za pomoč pri notranji ali zunanji dekoraciji pa uporabite aplikacijo JUB DESIGN
STUDIO, kjer lahko na fotografijah
značilnih objektov preizkusite kombinacije barv in tekstur, ki so vam na
voljo.
Za JUBIZOL toplotnoizolacijske sisteme Standard, Nature in Comfort,
JUB nudi 15-letno garancijo!

Temelji na znanju in izkušnjah, ki
smo jih v preteklih štirih desetletjih
pridobili pri vgradnji več kot 10 milijonov m2 kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov na izolacijski
oblogi iz klasičnega ekspandiranega
polistirena.
Sistem zadovoljuje potrebe največjega števila kupcev.
JUBIZOL Nature - Za vse, ki prisegajo na naravne materiale

Namenjen je vgradnji na objekte
višjega bivalnega standarda. Sistem
omogoča izbor največjega števila
barvnih odtenkov.
JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem Unixil G Cool je prejemnik nagrade Zelena misija 2012. Odlikuje ga do
25 % nižja raven segrevanja temnejših
odtenkov zaradi nižje absorpcije infrardečega dela svetlobnega spektra.
Za več informacij poglejte na
www.jub.eu
Brezplačni telefon: 080 15 56
E-pošta: info@jub.si

V čem s
e
vaša hiš pa
a
počuti
najbolj
e?
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ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM
MONOKSIDOM
Barbara Kozoderc, dr. med.
Asist. mag. Suzana Kert, dr. med., spec. spl. med.
Zastrupitev z ogljikovim monoksidom (CO) je v Sloveniji
najpogostejša zastrupitev s smrtnim izidom. Prekomerna izpostavljenost CO zmanjša sposobnost organizma za prenos
kisika do tkiv in organov ter s tem prispeva do resnih, usodnih poškodb tkiv. Najpogostejši vzrok povišane ravni CO
v zaprtih prostorih običajno predstavlja nepravilno delovanje, vzdrževanje ali vgradnja peči in gorilnikov za ogrevanje
prostorov ter vode. S poučenostjo, previdnostjo in preprostimi ukrepi lahko poskrbimo za lastno varnost ter zaščito
pred nepotrebnimi posledicami.

Pogostnost
Po podatkih Centra za zastrupitve, ki deluje v okviru
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, v Sloveniji na
leto umre približno 10 ljudi zaradi nenamerne zastrupitve z
CO in še približno 20 ljudi zaradi namerne zastrupitve.

Lastnosti CO
CO spada v skupino kemičnih dušljivcev. Je plin brez barve, vonja in okusa. Je vnetljiv in eksploziven, z molekulsko
maso 28,01 daltonov. Obstaja zmotno prepričanje, da se v
zaprtem prostoru nabira pri tleh ali da se dviga pod strop.
CO je namreč le neznatno lažji od zraka (če je gostota zraka 1, je gostota ogljikovega monokosida 0,968), zato se v
prostoru pomeša z zrakom in je prisoten vsepovsod. Zaradi
vseh naštetih lastnosti ga imenujemo tihi morilec, saj ga ljudje s svojimi čutili nismo sposobni zaznati niti pri zelo visokih koncentracijah.

Nastanek CO
Nastaja pri nepopolnem zgorevanju organskih snovi, kot
so bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog, drva.
Glavni viri nastajanja so avtomobilski motorji, peči na trda,
tekoča in plinasta goriva in naprave, v katerih zgorevajo organske snovi. V plinih zoglenelega premoga se nahaja običajno v koncentraciji od 10 do 15%, v plinih iz visokih peči v
20 do 30%, v plinih Ottovih motorjev v prostem teku v koncentraciji od 4 do 11%, pri normalni vožnji v koncentraciji od
1 do 5%, slednje je predvsem značilno za tunele avtocest. Po
nekaterih podatkih nastaja največ atmosferskega CO ravno
z izgorevanjem v avtomobilskih motorjih. V požarnem dimu
nastaja do 1% CO. Dim kadilcev ga vsebuje 0,5 do 1%.

Pri običajnem gorenju virov ogrevanja se CO ne sprošča
v nevarnih količinah. Pazljivost je potrebna v bivalnih prostorih, kjer lahko nivo CO naraste zaradi nepravilne namestitve, vgradnje, delovanja ali vzdrževanja peči na drva in
premog, kaminov ter plinskih gorilnikov za ogrevanje prostorov ter vode. Tudi pri nepravilno zgrajenem, pokvarjenem ali slabo vzdrževanem dimniku ali ventilacijskem sistemu lahko naraste nivo CO v stanovanju. V stanovanje lahko
prodre tudi iz kleti s pečjo, iz garaže s prižganim avtomobilskim motorjem, ali iz sosednjega stanovanja skozi ventilacijski sistem.

Simptomi zastrupitve z CO
CO vstopa in izstopa v organizem preko
dihal. Z vdihovanjem
povišanih koncentracij CO v zraku se prične
kopičiti v krvi, kjer izpodrine kisik in se veže na
hemoglobin. Nastane
tako imenovani karbo-

Slika 1: CO vstopa v organizem preko dihal

ksihemoglobin (COHb). Zaradi
navedenega se kisik v manjši
količini prenaša do tkiv, ker CO
s svojo vezavo na hemoglobin
blokira hemoglobin za prenos
kisika. Pride do stanja notranje
zadušitve.
Slika 2:Vezava CO na hemoglobin
v rdeči krvni celici
Simptomi blage zastrupitve z CO so glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, omotičnost, oslabelost, poslabšanje osnovne bolezni (npr. kroničnega bronhitisa ali angine pektoris). Zmerna zastrupitev
se kaže z močnim utripajočim glavobolom, zaspanostjo,
zmedenostjo, težavami pri mišljenju, motnjami vida, zana-

Slika 3: Simptomi zastrupitve z CO
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šanjem pri hoji, hitrim bitjem srca. Za hudo zastrupitev so
značilni nezavest, krči, dušenje, bolečina za prsnico, odpoved srca in dihanja ter smrt.
Zaradi pestrih simptomov pogosto ukrepamo šele ob težavah, ki jasno kažejo, da je nekaj narobe, običajno ko nekdo
izgubi zavest.Vsak sum na zastrupitev z CO je potrebno vzeti zelo resno in se zavedati, da lahko pride do trajnih okvar
možganov z motenim spominom in mišljenjem, težav pri
učenju ter pogostih glavobolov.
Tabela 1: Simptomi pri različnih koncentracijah COHb v krvi
COHb

Simptomi in posledice

10%

ni simptomov, strastni kadilci imajo lahko
tudi več kot 9% COHb v krvi

15%

rahel glavobol

25%

slabost in hud glavobol, čustvena nestabilnost, slabo pomnjenje, utrujenost, relativno hitro okrevanje po vdihavanju kisika ali
svežega zraka

30%

simptomi se intenzivirajo, oslabelost, bruhanje, slabost, omotica, zmedenost, možne so trajne posledice pri otrocih, starejših, bolnih na srcu in nosečnicah,

45 %

zmedenost, halucinacije, nekoordiniranost
gibov, pospešeno dihanje, nezavest

50 -80 % smrt
V tabeli 1 so podani simptomi, ki se pojavijo pri različnih koncentracijah karboksihemoglobina (COHb) v krvi.
Tabela 2: Povezava med koncentracijo CO, časom izpostavljenosti in simptomi
Koncentracija Čas
CO

Simptomi

30 ppm

8ur

mejna vrednost za poklicno izpostavljenost

200 ppm

2-3 ure

rahel glavobol, utrujenost,
slabost, vrtoglavica

1-2 uri

hud glavobol, ostali simptomi se intenzivirajo, po
treh urah je ogroženo
življenje

8OO ppm

45 minut

vrtoglavica, slabost, krči,
nezavest po dveh urah,
smrt pri izpostavljenosti
od dve do tri ure

1600 ppm

20 minut

glavobol, vrtoglavica, slabost, smrt v eni uri

3200 ppm

5-10 minut

glavobol, vrtoglavica, slabost, smrt v eni uri

6400 ppm

1-2 minuti

glavobol, vrtoglavica,
slabost, srnrt v 25 do 30
minutah

12800 ppm

1-3 minute

smrt

400 ppm

V tabeli 2 je podana povezava med koncentracijo CO, časom
izpostavljenosti tej koncentraciji in simptomi kot posledica
izpostavljenosti.
Mejna vrednost CO v zraku na delovnem mestu za
osemurno izpostavljenost je 35 ppm.

Ukrepanje ob zastrupitvi z CO
Zastrupitev z CO je vzrok za številne nepotrebne smrti.
Zato je izredno pomembno, da ob sumljivih okoliščinah nanjo pomislimo in ustrezno ukrepamo. Pri reševanju moramo
najprej poskrbeti za lastno varnost. Prezračimo prostore, zapremo ventile in uporabimo zaščitno opremo. Zastrupljenca
odstranimo iz zastrupljenega prostora in pokličemo zdravniško pomoč na 112. Zastrupljeni mora čim bolj mirovati in
se izogibati fizičnim naporom, kot je daljša hoja. Diagnostika
temelji na dokazovanju CO v krvi. Zdravljenje s kisikom se
mora pričeti čim prej. Dovajamo ga preko mask, dihalnih
naprav, lahko tudi hiperbarične komore. Potrebna je čim hitrejša nadomestitev CO v krvi s kisikom.

Preprečevanje zastrupitve z CO
Za preprečevanje zastrupitev s CO je potreben reden
pregled in vzdrževanje kurilnih naprav, dimnikov ter redno
prezračevanje bivalnih prostorov. V primeru kurjenja z drvmi, morajo biti ta čim bolj suha.
Previdno in po pravilih proizvajalca je potrebno uporabljati generatorje električne energije, saj pri svojem delovanju sproščajo tudi CO. Ob delovanju agregata v zaprtem ali
deloma zaprtem prostoru (garaža, klet, balkon) lahko nivo
CO v prostoru izredno hitro naraste in doseže smrtno nevarno koncentracijo že po nekaj minutah, zato morajo biti nameščeni vsaj 7 m stran od objekta in biti obrnjeni z izpušno
cevjo stran od objekta, ob tem mora veter pihati od objekta proti agregatu. Posebno nevarna je uporaba agregatov v
jaških, vrtačah in poglobljenih delih objektov, kjer se lahko
nakopiči CO.
V stanovanju, kjer je povečana možnost nastajanja in
kopičenja CO, je priporočljiva namestitev alarmne naprave
oziroma javljalca (detektorja) CO v zraku, ki nas pravočasno
opozori na povišano koncentracijo CO v zraku. Imeti mora
oznako evropskega standarda EN50291.
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KAKO ENERGIJSKO VARČNO
HIŠO IMAMO?
1. Energijsko število
Vrednost energijskega števila zgradbe se lahko uporablja za oceno potrebnih energetskih ukrepov, ki naj bi jih
povzeli pri energetski sanaciji starejših zgradb. Kot glavno
vodilo se uporablja energijsko število, ki pomeni specifično porabo energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju.
Energijsko število, v katerem je zajeta poraba energije za
ogrevanje in pripravo tople vode se lahko izračuna tudi za
novogradnjo, kjer nam rabi kot napoved porabe energije,
kot tudi za obstoječo zgradbo, da lahko ocenimo energijsko učinkovitost. Tako lahko že v fazi projektiranja izbiramo
med energijsko zelo varčnimi zgradbami s porabo pod 7 litrov olja na kvadratni meter ogrevane površine ali z energijsko potratnimi s porabo več kot 20 litrov kurilnega olja na
kvadratni meter ogrevane površine zgradbe. Velika poraba
olja kaže na energijsko potratnost, kar pomeni, da bi morali
zgradbo čimprej energetsko sanirati.

Tabela za energijsko število objekta
Vrsta objekta

Raba energije v
kWh/m2 leto oz.
energijsko
število

Poraba
kurilnega olja
liter/m2
stanovanja/leto

zelo potratna
hiša

> 250

> 25

potratna hiša

200 - 250

20 - 25

povprečna hiša

150 - 200

15 - 20

varčna hiša

100 - 150

10 - 15

zelo varčna hiša

50 - 100

5 - 10

hiša prihodnosti

< 50

<5

Upoštevano: 1 liter lahkega kurilnega olja = 10 kWh
Energijsko število svoje hiše lahko izračunamo tudi sami.
Zato potrebujemo podatke o letni porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode. Energijsko število izračunamo
tako, da skupno porabo energije za ogrevanje in pripravo
tople vode delimo z bruto ogrevano površino zgradbe.
Tako izračunano število primerjamo z vrednostmi v tabeli in ugotovimo, kolikšen je varčevalni potencial zgradbe.
Za lažje razumevanje naredimo izračun energijskega
števila za stanovanjsko hišo, kjer se za ogrevanje in gretje
tople vode porabi letno 3500 litrov kurilnega olja kar je enako 35.000 kWh energije. Ogrevana bruto površina je 150 m2
(n.pr. hiša 10 x 15 m).

EK = Q/A = poraba /površina = (35.000 kWh)/150m2 =
233 kWh/m2leto

Če gornjo vrednost preračunamo v
porabo kurilnega olja,
dobimo 23 litrov/m2leto.
Glede na položaj energijskega števila v tabeli je razvidno, da spada hiša, za katero je bil narejen izračun, med
energijsko potratne.
Najbolje je, da se pred odločitvijo o ukrepih energetske
sanacije posvetujemo z energetskim svetovalcem.
V praksi se dosega nižja poraba energije z dvema vrstama ukrepov. Ločimo jih predvsem po tem, da je za izvedbo
enih potreben denar (investicijski ukrepi), za izvedbo drugih pa zadošča že sprememba določenih navad (organizacijski ukrepi).

Poglejmo nekaj organizacijskih
ukrepov - varčevanje z vodo in energijo:
 pravilno prezračevanje: zapremo ventil na radiatorju
in nekaj minut na stežaj odpremo okno. To storimo po potrebi večkrat na dan, namesto dolgotrajnega prezračevanja
skozi priprto okno
 izločitev zraka iz ogreval: lahko prihranimo 15 %
energije
 ena stopinja nižja temperatura v prostoru pomeni 6 %
prihranek energije
 odstranitev ovir pred ogrevali (n.pr. zavese preko radiatorja preprečujejo boljše oddajanje toplote)
 kopanje: pri prhanju porabimo trikrat manj vode in s
tem energije kot pri kopanju v kadi
 med umivanjem naj teče voda le takrat, ko jo dejansko
potrebujemo (ne pa ves čas, kajti z vodo odteka tudi energija; tako tista, ki je bila potrebna za transport in pripravo vode
do uporabnika, kot energija, potrebna za segretje vode na
želeno temperaturo).

2. INVESTICIJSKI UKREPI
Manjše investicijske ukrepe združimo z investicijskim
vzdrževanjem naše hiše. V prvi fazi izvedemo cenejše ukrepe: tesnjenje oken in vrat, izolacijo cevovodov v neogrevanih prostorih in kotlovnici. Prav tako je izredno pomembna
izolacija podstrešja z debelino izolacije minimalno 15 cm.
Večino del lahko opravimo sami: kupimo tesnila in izolacijske žlebake, obložimo cevovode ter zatesnimo okna in vrata. Cevovodov v izoliranih prostorih ne izoliramo, pač pa jih
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kontroliramo na spojih, da ne puščajo. Prav tako lahko za
ogrevali namestimo dodatno toplotno zaščito oziroma refleksno folijo, ki toploto vrača nazaj v prostor.
S pravilnim izbranim načinom regulacije in njeno pravilno uporabo lahko dosežemo skupne prihranke pri rabi energije do 30% v primerjavi z nereguliranimi ali slabo reguliranimi sistemi centralnega ogrevanja.

Posamični prihranki so sledeči:
 regulacija temperature prostora v odvisnosti od zunanje temperature z delovanjem na mešalni ventil: prihranek
cca 10%,
 vgradnja termostatskih ventilov: cca10%,
 prehod na nizkotemperaturni režim ogrevanja: 13%,
 prekinitev ogrevanja oz. nočno znižanje temperature
ogrevne vode (če je masivna gradnja): cca 10 %.
Eden od zelo primernih načinov regulacije ogrevanja
hiše je sistem avtomatske regulacije. To je centralna regulacija temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje
temperature.
V tem primeru je tipalo zunanje temperature vgrajeno
na severni fasadi objekta in je povezano z ustrezno krmilno
napravo. Ta primerja temperaturo ogrevne vode in zunanjo
temperaturo in vpliva na mešalni ventil z elektromotornim
pogonom tako, da dobimo ustrezno temperaturo ogrevne
vode v ogrevalih. Kontrolno vlogo tu igra tipalo temperature ogrevne vode.
Regulacija je zvezna, zajema pa regulacijo mešalnega
ventila in nadzor obtočne črpalke. Vsebuje lahko tudi digi-

talno uro, ki omogoča nočno znižanje temperature dovodne vode in s tem tudi temperaturo v prostorih za nekaj
stopinj (znižanje temperature za 1°C = prihranek energije
za 5 do 6%).
Porabo energije lahko zmanjšamo tudi na tak način, da
izvedemo lokalno regulacijo ogrevanja z vgradnjo termostatskih ventilov. Tako prilagodimo delovanje vgrajenih
ogrevalnih naprav trenutnim potrebam po toploti v nekem
prostoru.
Vgradnja termostatskih ventilov brez ustrezne centralne
regulacije sistema ne zagotavlja, da bomo imeli v hiši najbolj ustrezno temperaturo in da bomo varčevali s porabo
energije. To omogoča le centralna regulacija ogrevanja, ki v
odvisnosti od sprememb zunanje temperature zraka zagotavlja, da bo voda primerno ogreta in bo ogrevanje stanovanja optimalno.Naloga termostatskih ventilov je, da vzdržujejo čimbolj enakomerno temperaturo v prostoru. Pri tem
izkoriščajo tudi notranje izvore toplote in prilagajajo pogoje v prostoru našim potrebam in tako varčujejo z energijo.
Pri vgradnji glav ventilov oziroma njihovi namestitvi je pomembno, da se vgradnja izvrši po navodilih proizvajalca
termostatskih ventilov (oddaljenost tipal od polic, od zidu
v niši, samo vodoravna vgraditev za termostatske glave z
vgrajenimi tipali).Prav tako je pomembno, da tipal ventilov
po vgradnji ne zaslonimo s pohištvom, zavesami in raznimi
oblogami radiatorjev.Na tipala tudi ne sme vplivati prepih
ali drugo sevanje, saj je to najpogostejši vzrok za nepravilno delovanje ventilov.
(BG)
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Prihodnost obnovljivih
virov energije
O obnovljivih virih energije (OVE)
je bilo napisanega že veliko, obstajajo številni teoretični prispevki, kot tudi
številni primeri dobrih praks. A vse to
je veliko premalo. Uporaba obnovljivih virov energije mora postati način
življenja, saj le tako lahko prispevamo k zmanjšanju onesnaženosti našega planeta Zemlja. Energija pomeni življenje in brez energije življenja ni.
Uporaba OVE in učinkovita raba energije (URE) sta ključnega pomena za
obstoj človeštva na Zemlji.

Splošno o fosilnih in
obnovljivih virih energije
Zgodovina človeštva je pokazala, da brez lahko dostopne in razpoložljive ter poceni energije ni razvoja.
Fosilna goriva- nafta, plin in premogso pred približno pred tremi stoletji
nadomestili les in moč ljudi ter živali.
A hitro je postalo jasno, da so zaloge
fosilnih goriv omejene, potrebe človeštva po energiji strmo naraščajo, izkoriščanje fosilnih goriv pa postaja vse
dražje. Fosilna goriva so nastala pred
nekaj milijoni let in sicer z izumiranjem
rastlin ter živali. Nahajajo se v zemeljski notranjosti. Fosilna goriva tudi
dandanes nastajajo zaradi podzemne
vročine in pritiska, vendar je njihova
potrošnja veliko večja, kot je njihovo
nastajanje. Napovedi o tem, koliko fosilnih virov je še na voljo, se spreminjajo iz dneva v dan, kar vodi v nezanesljivost z njihovo oskrbo. Prav tako
so fosilna goriva na voljo le peščici držav, od katerih pa so energetsko odvisne vse tiste, ki fosilnih goriv nimajo.
Posledice so vidne v nestabilnih, izredno visokih cenah, nezanesljivi oskrbi
in celo ostrih konfliktih. Odvisnost od
držav proizvajalk in centralizacija proizvodnje ter distribucije fosilnih goriv
so razlogi za ranljivost. Ranljivost in

odvisnost tako krojita svetovno politiko, vsak konflikt v območju, kjer so
prisotna fosilna goriva, pa vodi k še višjim cenam nafte. Svetovno gospodarstvo je torej odvisno od teh konfliktov.
Fosilna goriva močno onesnažujejo okolje in so glavni vzrok za podnebne spremembe, ki jih povzroča
človek. Od industrijske revolucije je
človek proizvedel ogromne količine
toplogrednih plinov, še posebej CO2.
In več toplogrednih plinov pomeni
več toplote, ujete v ozračju, kar povzroča globalno segrevanje. Z uporabo
fosilnih goriv (produktivnost industrije, transport in proizvodnja električne energije…) se je koncentracija toplogrednih plinov v atmosferi močno
povečala, kar ima lahko dolgoročno katastrofalne posledice za vse vrste ekosistemov. Fosilni viri energije,
zraven okoljske problematike, predstavljajo tudi tudi družben problem.
Današnji načini pridobivanja in porabe energije nekaterim delom človeštva pomenijo boljše življenje in
razvoj, obstajajo pa številne skupine ter celo narodi, ki jim je življenje
onemogočeno. Zaradi tega je potrebno vplive energetike obravnavati, ne le kot okoljski izziv, temveč tudi
kot družben problem. Omejenost fosilnih goriv, cena in predvsem številni negativni vplivi, tako pridobivanja,
kot tudi uporabe, so vzroki za iskanje
alternativnih možnosti. Osnovno pomanjkljivost fosilnih goriv, torej večjo
potrošnjo kot je njihovo počasno obnavljanje, rešujejo obnovljivi viri energije, s čimer bi hipotetično lahko omogočili nemoten napredek človeštva.
Obnovljivih virov energije je v naravi
dovolj, pa tudi njihovo obnavljanje je
dokaj hitro, v primerjavi s fosilnimi viri
energije. Med državami so razporejeni dokaj enakomerno, kar pomeni, da

ima vsaka država na voljo vsaj en obnovljivi vir energije. Kar pa je verjetno
najpomembnejša lastnost OVE pa je,
da njihova raba ne enesnažuje okolja
in škoduje družbi bistveno manj kot
raba fosilnih goriv.

Prednosti obnovljivih virov
energije
pp Zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo
energetsko varnost (manjša politična
in gospodarska odvisnost, lokalno pridobivanje energije)
pp Spodbujajo zaposlenost in razvoj podeželja (področje OVE je trenutno eden najhitreje rastočih sektorjev, npr. z razvojem podeželja pa je
povezano pridobivanje biomase in s
tem nastajanje novih delovnih mest)
pp Izboljšujejo kakovost okolja in
preprečujejo nadaljnje spreminjanje podnebja (raba OVE doprinese k
zmanjšanju emisij CO2 in izpolnjevanju
ciljev Kjotskega protokola)
pp Privlačijo investicije za obnovo
zastarelih tehnologij za pridobivanje
energije
pp Postajajo cenovno konkurenčni fosilnim gorivom (domneva, da bo
energije iz OVE v prihodnosti bistveno cenejša kot energija iz fosilnih virov, posledično izpopolnjene tehnologije za izrabo OVE in tudi nižje cene)
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visna od podnebja, tal... Tehnologije,
ki se trenutno najbolj uporabljajo za
izrabo biomase so peč na polena, peč
na sekance in peč na pelete.

Sončna energija
pp Povečujejo učinkovitost (demokratizacija energetskega sektorja in
boljšo uskladitev vrste energije z lokalnimi potrebami)

Vrste obnovljivih virov
energije
pp Biomasa: les, rastlinska olja, biodizel, bio-plin, biohidrogen
pp Sončna energija: solarna elektrarna, solarna kemija, solarna
termoelektrarna.
pp Vetrna
energija
(vetrne
elektrarne).
pp Vodna energija: energija plimovanja, energija tokov, toplotno izkoriščanje - oceanska termalna elektrarna, zajezitveno izkoriščanje, energija
valovanja.
pp Geotermalna energija: globoka
in površinska geotermalna energija
pp Toplotne črpalke

Biomasa
Biomaso predstavljajo les, trave,
energetske rastline, rastlinska olja
ipd. Okrog 7 - 10% osnovnih energetskih potreb na svetu zadostimo z lesno biomaso, ki obsega predvsem naravni les: les iz gozda (hlodi, vejevje,
grmovje ipd.), lesne odpadke iz industrije (odpadni kosi, žagovina, lubje in
odpadni proizvodi iz les in ipd). Z lesno biomaso v prvi vrsti pridobivamo
toploto, ki jo nato lahko uporabimo
za ogrevanje ali proizvodnjo električne energije.
Rastline s pomočjo fotosinteze zajemajo sončno energijo. Iz rastlin se
sprošča sončna energija in v tem primeru deluje biomasa kot nekakšna baterija za shranjevanje sončne energije.
Poznamo dva postopka za proizvodnjo biomase in sicer gojenje rastlin,
predvsem za uporabo energije in uporaba ostankov rastlin. Proizvodnja biomase se razlikuje po regijah in je od-

To je energija, ki prihaja od sonca
v obliki sončnega sevanja. S pomočjo
fotovoltaike in ostalih elementov, ki
spadajo zraven, lahko učinkovito uporabimo sončno energijo za hlajenje in
ogrevanje prostorov, dnevno svetlobo, kuhanje, toplo vodo (sanitarno
vodo) in za visoko temperaturne procese v industriji. Solarna tehnologija je
značilna kot pasivna ali aktivna solarna glede na način zajema, pretvorbe
in distribucije solarne energije.
Sončna energija je neizčrpen vir
energije, ki ga v zgradbah lahko izkoriščamo na tri načine:
1) pasivno - s solarnimi sistemi za
ogrevanje in osvetljevanje prostorov,
2) aktivno - s sončnimi kolektorji
za pripravo tople vode in ogrevanje
prostorov,
3) s fotovoltaiko - s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije.
Pasivna raba sončne energije pomeni rabo primernih gradbenih elementov za ogrevanje zgradb, osvetljevanje in prezračevanje prostorov.
Elementi, ki se uporabljajo pri pasivnem izkoriščanju sončne energije so
predvsem okna, sončne stene, stekleniki itn.

Aktivna raba sončne energije pomeni rabo s pomočjo sončnih kolektorjev. V sončnih kolektorjih se segrejeta, ali voda za pripravo tople vode, ali
zrak za ogrevanje prostorov. Absorber
je bistveni del sončnega kolektorja, ki
je navadno iz kovine. Na njem je plast,
ki absorbira sončno energijo. Glavna
naloga absorberja je, da prenese toploto iz te plasti na vodo ali zrak, ki
teče skozi. Sončne kolektorje običajno povežemo skupaj v sistem sončnih
kolektorjev, ki ga postavimo na streho
zgradbe. Sončni kolektorji sprejmejo
največ sončne energije, če so postavljeni pod kotom 25°- 45° in so obrnjeni v smeri J ali JZ.
Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v
električno energijo. Proces pretvorbe
je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. Proces pretvorbe poteka preko sončnih celic, ki
so sestavljene iz polprevodnega materiala. Največkrat je to silicij, ki se ga
pridobiva iz kremenčevega peska.
Poznamo monokristalne, multikristalne in amorfne sončne celice. Sončne
celice so sestavljene iz najmanj dveh
plasti polprevodnega materiala. Ena
plast ima pozitivni naboj, druga negativni. Pri absorbciji svetlobe se na
kovinskih stikih plasti vzpostavi električni potencial. To sprosti elektrone na negativni plasti sončne celice,
ki začnejo teči iz polprevodnika po 
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zunanjem krogu nazaj na pozitivno
plast. Tok steče, ko se priključijo naprave oz. porabniki in s tem sklenejo krog. Električno energijo, proizvedeno s procesom fotovoltaike, lahko
uporabimo v več primerih:
pp oskrba odročnih naselij, zgradb
itn.
pp oskrba oddaljenih naprav (svetilniki, sateliti itn.)
pp oddaja v električno omrežje
pp uporaba v proizvodih kot so npr.
računalniki ali ure.
pp sistemi sončnih modulov: za
boljše funkcioniranje so sončne celice povezane skupaj v sončne module,
moduli pa so skupaj z ostalimi komponentami, povezani v sisteme. Ti sistemi so lahko samostojni ali priključeni
na električno omrežje
pp sončne elektrarne.
Prednosti
energije:

izkoriščanja

sončne

pp proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih sistemov je okolju
prijazna,
pp izkoriščanje sončne energije ne
onesnažuje okolja,
pp proizvodnja in poraba sta na istem mestu,
pp fotovoltaika omogoča oskrbo
odročnih področij in oddaljenih naprav z elektriko.
Slabosti izkoriščanja sončne
energije:
pp težave pri izkoriščanju sončne
energije zaradi različnega sončnega
obsevanja
pp cena električne energije, pridobljene iz sončne energije, je veliko
dražja od tiste proizvedene iz tradicionalnih virov.

Vetrna energija
Energija vetra se s pomočjo vetrne
elektrarne lahko pretvori v električno
energijo. Teoretično se
v elektriko lahko pretvori največ
do 60% energije vetra, v praksi pa le
od 20 do 30%. Moči vetrnih elektrarn
se gibljejo od nekaj kW do nekaj MW.
Elektrarne z večjo močjo proizvedejo več električne energije. Z razvojem

tehnologije se te moči vetrnih elektrarn še povečujejo.
Delovanje vetrne elektrarne:
Večina vetrnih elektrarn potrebuje
veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri previsokih hitrostih,
običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do poškod. Maksimalne moči se dobijo pri
hitrosti okoli 15 m/s. Med 15 in 25 m/s
proizvedejo vetrnice največ električne energije. Pri previsokih ali prenizkih hitrostih vetra, je vetrna elektrarna zaustavljena in takrat ne proizvaja
električne energije. Vetrna energija je
vektorska kinetična energija. Njena
velikost je odvisna od hitrosti vetra in
se povečuje približno proporcionalno s hitrostjo vetra na tretjo potenco. Tako je izkoriščanje vetrne energije zanimivo tam, kjer dosegajo vetrovi
konstantno visoke hitrosti.
Na grebenih, kjer pihajo ugodni
vetrovi, se navadno postavi večje število vetrnih elektrarn, ki skupaj tvorijo
polje vetrnih elektrarn. Največje polje
vetrnih elektrarn se nahaja v Kaliforniji.
Znotraj držav Evropske unije ima največ vetrnih elektrarn Nemčija, sledijo
pa ji Danska in Španija.
Prednosti in slabosti
Prednosti energije vetra:
pp enostavna tehnologija,

pp proizvodnja električne energije
pp ne povzroča emisij.
Slabosti energije vetra:
pp vizualni vpliv na okolico zaradi
svoje velikosti,
pp v neposredni bližini povzročajo
določen nivo hrupa.

Hidroenergija
Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije in kar 21,6% vse električne energije na svetu je proizvedeno z
izkoriščanjem energije vode oziroma
hidroenergije. V Sloveniji je v hidroelektrarnah proizvedeno 24,5% vse
proizvedene električne energije.
Pretvorba hidroenergije v električno energijo poteka v hidroelektrarnah. Z izjemo starih mlinov, ki jih
poganja teža vode, izkoriščajo moderne hidroelektrarne kinetično energijo vode, ki jo ta pridobi s padcem.
Količina pridobljene energije je odvisna tako od količine vode, kot od višinske razlike vodnega padca. Glede
na to razlikujemo različne tipe hidroelektrarn: pretočne hidroelektrarne,
akumulacijske hidroelektrarne in njuna kombinacija.
Pretočne hidroelektrarne izkoriščajo veliko količino vode, ki ima relativno majhen padec. Reko se zajezi,
ne ustvarja pa se zaloge vode. Slabost
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teh hidroelektrarn je, da sta proizvedena energija in oddana moč odvisni od pretoka, ki pa skozi leto niha.
Pretočna elektrarna lahko stoji samostojno ali pa v verigi več elektrarn.
Akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode, ki pa
ima velik višinski padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi
ali pa s poplavitvijo dolin in sotesk.
Vodo shranimo zato, da imamo določen pretok, tudi ko je vode manj. Te
elektrarne so večnamenske, saj velikokrat služijo tudi oskrbi z vodo, namakanju itd.
Pretočno- akumulacijske hidroelektrarne so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v verigi, v kateri ima
le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Te elektrarne zbirajo vodo navadno krajši čas, medtem ko zbirajo
akumulacijske elektrarne vodo daljše obdobje. Kateri način izrabe hidropotenciala je pravi, je odvisno od več
dejavnikov, predvsem lastnosti vodotoka. Najpomembnejša sta pretočna
količina in višinski padec vode.
Poleg različnih tipov ločimo hidroelektrarne tudi po velikosti. Male
hidroelektrarne so manjši objekti, postavljeni na manjših vodotokih.
V svetu so različni kriteriji, kdaj neko
hidroelektrarno štejemo za malo. V
Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, ki imajo moč do 10 MW.
Male hidroelektrarne so lahko povezane in oddajajo energijo v javno
omrežje ali samostojne ter napajajo
omejeno število porabnikov. Ker imajo velike hidroelektrarne ponavadi izjemno škodljive vplive, tako na okolje,
kot tudi na družbo, jih, čeprav so vodne, ponekod ne štejejo med obnovljive vire energije.
Prednosti hidroenergije so:
pp ne onesnažuje okolja,

pp ima dolgo življenjsko dobo in relativno nizke obratovalne stroške.
Slabosti hidroenergije so:
pp izgradnja predstavlja velik poseg v okolje
pp nihanje proizvodnje glede na
razpoložljivost vode po mesecih leta
pp velika investicijska vrednost.

Geotermalna energija
Geotermalna energija je toplota,
ki nastaja in je shranjena v notranjosti
Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih
kamenin. Temparatura termalne vode
pogojuje možnost uporabe geotermalne energije. Možnost izkoriščanja
geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke sestave tal različna. Geotermalno
najbogatejša in tudi najbolj raziskana
so naslednja območja: Panonska nižina, Krško- Brežiško polje, RogaškoCeljsko območje, Ljubljanska kotlina,
slovenska Istra in območje zahodne
Slovenije.
Geotermalno energijo lahko izkoriščamo na sledeče načine:
pp geotermalno izkoriščanje (vrelci vroče vode, pare, dvofazni vrelci
voda – para),
pp hlajenje vročih kamenin
(geosonda)
pp geotlačno izkoriščanje (proizvodnja električne energije, ogrevanje).
Koriščenje geotermalne energije kot nizkotemperaturnega vira je
možno v treh temperaturnih intervalih. Tako je za pridobivanje električne energije koriščenje geotermalne
energije možno v zgornjem temperaturnem intervalu (nad 150°C), za ogrevanje industrijskih in stanovanjskih hiš
v srednjem temperaturnem intervalu
(pod 150°C) ter za ogrevanje rastlinjakov in ribogojnic v nizkotemperaturnem intervalu. Izkoriščanje vodonosnikov je smotrno, če vodonosnik ni
globje kot 2000 do 3000 m in če je vrelec izdaten. Količine termalnih voda v
vodonosnikih so omejene.
Gospodarno izkoriščanje zahteva, da energijsko osiromašeno vodo

vračamo v vodonosnik. Postopek se
imenuje reinjektiranje. S tem vzdržujemo hidrodinamièno ravnotežje, tlak
v vodonosniku ne pada, okolice pa ne
onesnažujemo z oddano geotermalno vodo.
Hlajenje vročih kamenin – geosonda: Za odvzemanje manjše količine
toplote kameninam, kjer ni vodonosnikov, lahko uporabimo geosonde.
Geotermalne meritve kažejo, da se
temperatura na prvih 10 – 20 m pod
zemeljsko površino zaradi atmosferskih vplivov, spreminja, v večjih globinah pa je stalna in se povišuje za
približno 3 stopinje na vsakih 100 m
globine. Za izrabo teh trajnih toplotnih zemeljskih virov vgrajujemo v vrtino globoko 60 do 140 m vertikalne
sonde v obliki U cevi. V izvrtino približno 100 mm se potisneta dve U cevi
iz plastike, prazen prostor med njima
pa se zapolni s snovjo, ki ima dobro
toplotno prevodnost. V ceveh kroži
hladivo (zaprt krožni sistem), ki zemlji
odvzame toploto in jo prenese do toplotne črpalke. Toplotna črpalka vodo
v ogrevalnem sistemu dogreva do želene temperature oziroma jo poleti
ohladi. Najboljši izkoristek ima sistem
v kombinaciji s talnim ali stenskim
ogrevanjem. Letni strošek za ogrevanjeje je, v primerjavi s kurilnim oljem,
za približno 60% manjši, emisije CO2
pa so do 70% nižje kot pri drugih sistemih. Sistem je zaradi višje cene vrtine,
v primerjavi z ostalimi sistemi, vračljiv
med 10 do 13 leti. Največ geosond je
vgrajenih v Švici in Avstriji.
Čeprav je splošen učinek pozitiven,
ima izkoriščanje geotermalne energije tudi škodljive vplive na okolje:
pp usedanje tal, ki nastane pri praznjenju vodonosnikov (preprečimo
ga z reinjektiranjem),
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pp toplotno onesnaževanje površinskih voda, v katere spuščamo zavrženo geotermalno vodo,
pp izliv termalne vode v reke ali jezera poveča vsebnost škodljivih snovi
(karbonati, silikati, sulfait, kloridi, Hg,
Pb, Zn itd.), trdnih snovi (pesek, mulj)
in slanost,
pp v ceveh sistema nastajajo usedline, nekatere raztopljene snovi pa
povzročajo tudi korozijo cevi,
pp pri proizvodnji elektrike lahko
pride do onesnaževanja zraka, ker geotermalna para vsebuje pline (CO2,
H2S, NH3, CH4, N2, H2): največji problem predstavlja H2S, ki oksidira v
žveplov dioksid, ta pa v žvepleno kislino, ki povzroča kisel dež,
pp para iz geotermalnih nahajališč povzroča tudi hrup (pri prostem
izpustu pare znaša zvočna moč tudi
do 120 dB, zato je potrebno vgraditi
dušilnike).

Toplotne črpalke
Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju
prijazen način ogrevanja. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto iz okolice in jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov ter
segrevanje sanitarne vode. Toplota,
ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke, je v različne snovi akumulirana
sončna energije, zato predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne črpalke
izkoriščajo toploto zraka, podtalne in
površinske vode, toploto akumulirano v zemlji ter kamnitih masivih, lahko
pa izkoriščajo tudi odpadno toploto,
ki se sprošča pri različnih tehnoloških
procesih.
Fizikalno načelo delovanja toplotne črpalke je, da prenaša toplotno
energijo iz nižjega temperaturnega potenciala na višjega ali obratno.
Princip delovanja toplotne črpalke je v
bistvu obraten od delovanja hladilnika. Toplotna črpalka za delovanje potrebuje medij, t. i. hladivo. Hladiva so
snovi, ki se uparjajo pri nižji temperaturi, pri višjih temperaturah in tlakih
pa kondenzirajo. Zraku ali vodi (ali ka-

kšnemu drugemu mediju) jemlje toploto in jo oddaja vodi (ali zraku), ki jo
segreva. Toplotne črpalke uporabljamo v glavnem za pripravo tople sanitarne vode; za ogrevanje prostorov se
uporabljajo v glavnem za nizkotemperaturne sisteme. Za delovanje toplotne črpalke je potrebna elektrika.
Razmerje med pridobljeno energijo
in vloženim delom imenujemo grelno
število, ki se giblje med 2,5 in 3,5 - pri
novejših izvedbah še več oz. poenostavljeno: pri pridobljenih 3 kWh energije, se plača samo 1 kWh. V praksi se
največ uporabljajo toplotne črpalke
zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda.
Toplotne črpalke po sistemu zrak/zrak
so klimatske naprave za ohlajanje zraka v prostoru. Glede na način izdelave,
jih delimo na kompaktne (toplotna črpalka je prigrajena bojlerju) in ločene
(split) - v tem primeru je običajno toplotna črpalka v enem prostoru, grelnik pa v drugem.

Zaključek
Obnovljivi viri so izredno pomembni z več vidikov in njihova izraba
bo vsekakor naraščala. Tako posamezne države, kot tudi svetovna politika
išče načine povečanja uporabe OVE in
seveda tudi učinkovite rabe energije.
Splošen povzetek Nacionalnega energetskega programa povzema splošen
dvig uporabe OVE in URE (pridobivanje zelene toplote, okolju prijazna vozila, nepovratne spodbude za okolju
prijazne investicije, povečanje deleža
uporabe biogoriv, zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje globalnega segrevanja, ozaveščanje o
OVE in URE…
Obnovljivi viri energije so sicer način za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, vendar pa imajo tudi nekatere slabosti, ki pomembno vplivajo
na njihovo ekonomsko upravičenost.
Najpogostejše slabosti so:
pp sorazmerno nizek izkoristek:
Nekateri obnovljivi viri energije imajo
izkoristek znatno nižji od klasičnih virov energije (npr. sončne celice).
pp nezanesljivost: Delovanje ob-

novljivih virov energije, ki so odvisni
od naravnih sil (sonce, voda, veter), je
odvisno od naravnih pogojev, ki niso
konstantni.
pp visoka cena: Večina obnovljivih virov energije je zaenkrat precej
draga, kar zmanjšuje njihovo dostopnost, predvsem državam v razvoju.
Marsikje se ta problem začasno rešuje
s subvencijami.
pp integracija v obstoječe vire
energije: Obnovljivi viri energije lahko zahtevajo spremembo obstoječe
ali celo gradnjo nove infrastrukture.
Naj zaključim s cilji slovenske energetske politike, ki pa so:
pp zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije
v prometu do leta 2020,
pp ustaviti rast porabe končne
energije,
pp uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot prioritete gospodarskegarazvoja,
pp dolgoročno povečevati delež
obnovljivih virov energije v končni
rabi energije do leta 2030 in nadalje.
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Pregledi ogrevalnih in
klimatizacijskih sistemov
MOVIDA
V oktobru 2013 se je z zaključno delavnico v prostorih OZS iztekel dvoletni projekt MOVIDA “MOVing from
Inspection to Domestic Advice
by service companies” iz programa Inteligentna energija Evropa, ki ga sofinancira
Evropska komisija.
Dogodek je bila namenjen
prikazom rezultatov in sklepnim ugotovitvam. Predstavnik
Agencije za prestrukturiranje
energetike, ki je projekt vodila
v Sloveniji je predstavil
doseženo pri nas in drugod,
pa tudi nemajhne težave s katerim se je projekt na svoji poti
srečal. Temelji namreč na prostovoljnem pristopu, ki pa ga
je, v teh časih pa še posebej,
težko izpeljati. Svoje mnenje so
podali še predstavniki OZS, ki so
pri projektu sodelovali in seveda pregledniki in člani svetovalnega odbora MOVIDA.
Na koncu je bolj ali manj
obveljalo prepričanje, da je zamisel dobra, da je internetni
program za preglede, razvit v
okviru projekta, dobra osnova
in da na projekt, kljub vsemu,

lahko gledamo kot na uspeh,
ter dober potencial za naprej.
Stvari na tem področju namreč
naj še vedno ne bi bile urejene
in bi MOVIDA pri tem lahko odigrala nekakšno povezovalno
vlogo. Kot je bilo pokazano, je
s pregledi moč dobiti kar dobro dejansko sliko stanja ogrevalnih in klimatizacijskih naprav na terenu, kar bi lahko s
pridom uporabili pri načrtovanju potrebnih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in večjo
rabo obnovljivih virov. Za kakšne bolj utemeljene zaključke
so manjkali predstavniki odgovornih z upravnega nivoja, ki pa
se, na projekt, tudi sicer niso odzvali. K projektu in na posvet so
bili povabljeni tudi predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije,
a je ostalo zgolj pri načelno izraženem zanimanju.
Namen projekta MOVIDA je
bil s »Prehodom od pregledov
k domačim nasvetom servisnih
podjetij« – prispevati k izboljšanju energetske učinkovitosti
ogrevalnih in klimatizacijskih
sistemov v gospodinjstvih in
terciarnem sektorju.

Zaključni posvet MOVIDA v prostorih OZS v Ljubljani

Projekt se navezuje na prenovljeno evropsko direktivo o
energetski učinkovitosti stavb
(EPBD). Direktiva državam članicam nalaga preglede ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov. Izvedeni morajo biti
neodvisno s pomočjo kvalificiranih strokovnjakov.
MOVIDA prispeva k izvedbi
direktive o in pri končnih uporabnikih promovira učinkovito
rabo ter obnovljive vire energije. Projekt zajema dve kampanji pregledov manjših ogrevalnih in klimatskih sistemov
v gospodinjstvih in terciarnem
sektorju. Rezultati bodo preneseni na nivo EU in regionalnim/
nacionalnim odgovornim za izvedbo direktive.
Glavni cilj je preizkus novega pristopa k pregledom ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov ter orodja za pripravo
nasvetov s pomočjo usposobljenih preglednikov.
MOVIDA tako predstavlja
in preizkuša cenejši pristop k
pregledom ogrevalnih ter klimatizacijskih sistemov in uporabnikom ponuja brezplačne

nasvete in priporočila za boljše
delovanje teh sistemov. Projekt
želi preskusiti možnost uporabe
servisnega osebja, ki se z napravami že sicer srečuje pri vsakodnevnem delu. Zanje pregled
pomeni samo manjši dodatek k
običajnim delovnim nalogam,
pri čemer jim je v pomoč internetno orodje, ki jih po sistemu
vprašalnika vodi skozi pregled.
Uporabnik prejme brezplačen
nasvet, ki ga orodje avtomatsko izbere na podlagi vnesenih odgovorov. S tem je zagotovljena neodvisnost nasvetov
in tudi strošek za uporabnika je
nižji kot v primeru namenskih
pregledov.
Dodatno želi MOVIDA doseči številne končne uporabnike in preveriti učinek pregledov
ter nasvetov na njihov odnos do
investicij v ukrepe URE in OVE.
MOVIDA tako neposredno prispeva k dviganju zavesti med
različnimi skupinami individualnih porabnikov o energijski
učinkovitosti stavb.
Da bi pristop preizkusili v kar
najrazličnejših okoljih, v projektu, kot partnerji, sodelujejo regionalne energetske agencije,
podjetja in ustanove iz različnih
evropskih držav. Nosilci projekta so Italijani, poleg Slovenije pa
sodelujejo še Avstrija, Bolgarija,
Ciper, Grčija, Španija in Švedska.
Pri nas naj bi tako v okviru projekta za uporabo nove metode
svetovanja o energetski učinkovitosti ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov usposobili
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Praktični del usposabljanja preglednikov MOVIDA za ogrevalne
sisteme v Ljubljani.

20 strokovnjakov in izvedli 650
pregledov v gospodinjstvih in
poslovnih stavbah.
Usposobljenih preglednikov za ogrevalne naprave je
bilo v Sloveniji dejansko še več.
Po zaključku usposabljanja je
namreč kodeks ravnanja preglednikov MOVIDA podpisalo
23 udeležencev in s tem formalno potrdilo sodelovanje v
projektu. Usposabljanje je potekalo v prostorih is s pomočjo Obrtne zbornice Slovenije
(OZS) oktobra 2012 v Ljubljani.
Pregledniki pa prihajajo iz
vrst sekcije Inštalaterjev energetikov, ki so po odstopu dimnikarjev prevzeli štafetno
palico. Delo pregledniki opravljajo prostovoljno in zanj niso
plačani.
Prav to pa je izvorna težava,
kot se je kasneje tudi potrdilo.
Število skupno opravljenih pregledov ogrevalnih in klimatizacijskih sistemov je bilo namreč
majhno, veliko manjše od sprva predvidenih 20.000. Komaj
okoli 1500, pri čemer v nekaterih državah zaradi nacionalne
zakonodaje in posebnosti pregledov sploh niso izvedli. Tako
so projekt ustavili na Švedskem,

v Bolgariji pa so opravili samo
preglede sistemov daljinskega
ogrevanja. Od vseh partnerjev
so edino na Cipru potrdili zanimanje vlade za nadaljnjo uradno rabo MOVIDE. To priča o
kompleksnosti naloge in zelo
različnih pogojih ter izhodiščih v posameznih državah. To
dejstvo je otežilo tudi pripravo
samega internetnega orodja,
kar je privedlo do zamude na
projektu.
Glede na to, da pri nas, in
tudi v sosednji Avstriji, podobne naloge že opravljajo dimnikarji, so bili seveda prva in logična izbira za preglednike
ogrevalnih naprav. S tem so se
strinjali tudi strokovnjaki, člani
svetovalnega odbora, pa tudi
sami dimnikarji, člani sekcije v okviru OZS. Zapletlo se je,
ko so bili dimnikarji soočeni s
konkretnim orodjem MOVIDA.
Dodatno težavo je pomenilo to,
da je orodje zaradi zahtev nadzora in transparentnosti prirejeno za sprotno »online« vnašanje podatkov, žal pa projekt
ni ponudil tudi ustrezne opreme. Izkazalo se je, da pregledniki skoraj nikjer ne uporabljajo
računalniških tablic. Ponekod,
kot na primer v Grčiji, pa že
celo sama uporaba računalnika
ni bila samoumevna. To je pomenilo dodatno delo z naknadnim vnašanjem podatkov pregleda. Dimnikarji so ocenili, da
pregledi zahtevajo preveč časa
in jih niso bili več pripravljeni
opravljati prostovoljno. Ker v

Usposabljanje preglednikov MOVIDA za klimatizacijske sisteme v Ljubljani

projektu zanje ni bilo predvidenega financiranja, je to pomenilo tudi konec sodelovanja.
Na podobno težavo so naleteli
tudi pri sosedih a so jo reševali
s pomočjo zunanjega financiranja mesta Gradec in regionalnih
oblasti. Kljub izdatnemu plačilu
pa rezultati tudi tam niso bili veliko boljši.
V drugem poskusu smo
se pri nas v zgodbo vključili v
Sekciji inštalaterjev energetikov pri OZS. Usposabljanje je
bilo s pomladi 2012 prestavljeno na jesen in do naslednjega
poletja je bilo opravljenih približno 80 pregledov, kar je sicer
precej manj od načrtovanega,
a to vseeno pomeni, da sta bila
metoda in orodje MOVIDA preizkušena v praksi.
Za še zahtevnejšo nalogo
so se izkazali pregledi klimatizacijskih sistemov. Zaradi vsega omenjenega je priprava programa zahtevala še več časa in
orodje je bilo nared šele junija
2013. Poleg tega so pregledi
zahtevnejši, primernih kandidatov zanje pa je manj. Tokrat
so popustili tudi pri Izvršni
agenciji za konkurenčnost in
inovacije, ki bdi nad programom Inteligentna energija

Evrope, in dovolili plačevanje
pregledov iz projektnih virov.
Konec junija, tik pred poletnimi počitnicami, je na OZS
torej spet potekalo usposabljanje za preglednike MOVIDA.
Tokrat za klimatizacijske sisteme. Glede na vse okoliščine je
10 končnih preglednikov velik uspeh. Časa za preglede pa
je ostalo bore malo, projekt se
je namreč jeseni že zaključil.
Posledično sta zares sodelovala samo dva preglednika in skupaj je bilo opravljenih 35 vnosov v program. Plačilo, ki je bila
bolj stimulacija in je temeljila
na nadomestilu, ki so ga pričakovali dimnikarji, se je izkazalo
za nezadostno, saj so pregledi
zahtevnejši in po izjavah preglednikov zahtevajo 3 do 4 ure,
kar je na primer v primerjavi z
uro pri ogrevalnih sistemih precej več. Glede na kratek čas, ki je
bil na voljo, je bilo sorazmerno
pregledov opravljenih tudi drugod, ponekod celo ne.
Vseeno pa je večina domačih, kot tudi tujih, preglednikov
ocenila metodo kot zanimivo
in uporabno v primeru nekaterih dodatnih izboljšav in prilagoditev. To je seveda mogoče
saj je po določilih EK program
prosto na voljo. Tudi udeleženci
zaključnega posveta so se strinjali, da bi lahko njegova uporaba koristila in državi omogočila
pridobitev nekaterih koristnih
podatkov, na primer pri pripravi lokalnih energetskih konceptov, a se morajo zato odločiti
odgovorni.
Matjaž Grmek (ApE)
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Spoštovani !
Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor in Sekcija instalaterjev-energetikov
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vljudno vabita na
NA 17. SEJEM ENERGETIKA V CELJU
V TOREK 20. MAJA 2014 ob 10:00 uri Otvoritvena slovesnost s podelitvijo sejemskih priznanj in
priznanj nagradnega natečaja Energetsko varčni objekti 2014
v Sejemski dvorani L
in
»DAN SLOVENSKIH INSTALATERJEV-ENERGETIKOV« ob 12:00 uri
V SEJNI DVORANI CELJANKA
v poslovni stavbi Celjskega sejma Dečkova 1; 3000 Celje
Poleg zanimivih strokovnih predavanj o aktualnih temah, poslovnih srečanjih za vas pripravljamo tudi družabni zaključek na razstavnem prostoru sekcije. Kotizacije
ni, saj se stroški krijejo iz sredstev sekcije in sponzorskih
sredstev. Udeležence strokovnega srečanja bo čakalo prijetno presenečenje. Podroben program vseh sejemskih
dogodkov, ki jih pripravljamo tudi skupaj s Celjskim sejmom bo objavljen v sejemskem katalogu in v aprilski številki revije Energetik seveda pa lahko do vseh aktualnih
informacij o dogajanjih na sekciji in o dogajanju na sejmu
dostopite tudi na spletni strani www.revija-energetik.si .

Za strokovno srečanje se lahko že prijavite na naslov:
Območna Obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova
c. 63, 2000 Maribor ali po faksu št.: 02/ 30-00-491oz. na
E-naslov leonida.polajnar@ozs.si Prijave bomo sprejemali
do 15. maja 2014. Za dodatna pojasnila in informacije se
lahko obrnete na sekretarko sekcije Leonido Polajnar na
tel:02/330 35 10 ali GSM 051 662 119.
Vljudno vabljeni!
Slovenski instalaterji-energetiki
Oglaševalci v strokovni reviji Energetik
Predstavniki, in učenci strokovnih poklicnih šol Slovenije

Spoštovani člani sekcije instalaterjev-energetikov!
Vabimo vas k sodelovanju in razstavljanju na sejmu
ENERGETIKA, ki bo potekal od 20. do 23. maja 2014 na celjskem
sejmišču. Vse zainteresirane, ki bi se radi predstavili v okviru sekcije na razsrtavnem prostoru v hali L v prvem nadstropju prosimo,
da to sporočite sekretarki sekcije na elektronski naslov: leonida.
polajnar@ozs.si ali na telefonu 02 330 35 10 ali na GSM 051 662
119. Podali vam bomo podrobnejše informacije o pogojih sodelovanja. Prosimo vas, da se čim prej prijavite, saj je razpoložljiv
sekcijski razstavni prostor omejen.
Razstavni program sejma vključuje področja:
 izkoriščanje obnovljivih virov energije (fotovoltaika, vetrnice, male hidroelektrarne, tehnologija za uporabo biomase in
geotermalne energije)
 oskrba z gorivi

 pretvarjanje energije (motor generatorji, mikroturbine, kotli za procesno industrijo in široko rabo)
 daljinska oskrba naselij z energijo (daljinsko ogrevanje in
hlajenje, oskrba s plinom)
 končna raba energije (naprave za ogrevanje stavb, naprave
za hlajenje in klimatizacijo, naprave za hlajenje hrane in drugih
proizvodov, gospodinjske naprave, merilna tehnika, regulacijski
sistemi in avtomatika, gradnja energetsko učinkovitih stavb in
naprav, razsvetljava)
 energija in okolje
 kakovost življenja in energija
 sanitarna in bazenska tehnika (vodovodne inštalacije, sanitarne inštalacije).
Danilo Brdnik, predsednik SIEM
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V Mariboru začetek mednarodnih delavnic
»EN-LITE WEEK« za krepitev energetske pismenosti
V Mariboru so se 11.
februar 2014 pričele
mednarodne delavnice
za krepitev energetske
pismenosti »EN-LITE
WEEK«. Delavnic se
udeležuje več kot
80 udeležencev iz
Slovenije in tujine.
Med 11. in 14 februarjem
2014 RAZiskovalno, RAZvojno
in UMetniško središče Univerze
v Mariboru (RAZ:UM) v okviru projekta EN-LITE organizira
mednarodne delavnice o različnih vidikih energije »EN-LITE
WEEK«. Na delavnicah bodo
udeleženci skupaj z domačimi
in tujimi strokovnjaki iskali odgovore na vprašanja o tem kako
razmišljamo in se pogovarjamo
o energiji, kakšno je fizikalno
in biološko ozadje energije, ka-

kšne so perspektive energijskih
sistemov, kaj je spletna aplikacija »2050 Pathways« in kakšne
so njene možnosti uporabe?
Namen delavnic je ozaveščanje
ključnih deležnikov (študentje
in njihovi mentorji, nevladne
organizacije, mediji, odločevalci na nacionalni/lokalni ravni)
o pomenu energetske pismenosti za oblikovanje odgovorne in trajnostne energetske
prihodnosti.
Delavnice se bodo pričele danes ob 15. uri, ko bosta zbrane nagovorili prof.
dr. Karin Stana Kleinschek,
prorektorica za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Univerze v Mariboru, ter
dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za
Podravje. Prvi dan bo medijsko-komunikacijsko obarvan, saj bodo domači in tuji

strokovnjaki govorili o pomenu krepitve glasu energetskih strokovnjakov v medijih in javni debati.
V sredo bodo na delavnicah
raziskovali fizikalno in biološko
ozadje energije. Popoldan bo
v okviru delavnic potekal tudi
Out of the box lab, na katerem
bodo udeležencem delavnic
ter drugim obiskovalcem prikazali demonstracijske eksperimente na temo energije in
energijskih sprememb (npr. verižni eksperiment), ki jih bodo
pripravili študenti Fakulteta za
naravoslovje in matematiko
Univerze v Mariboru ter njihovi
kolegi iz Technische Universität
Graz. V četrtek se bodo ukvarjali s perspektivami energetskega sistema, popoldan pa si
v Krškem ogledali Svet energije, interaktivni multimedijski
center, ki obiskovalcem omo-

goča potovanje v svet energije in energetike ter se na simulatorju pomerili v oblikovanju
najbolj optimalne energetske
mešanice.
Delavnice se bodo zaključile v petek, ko bo James Geddes
iz britanskega ministrstva za
energetiko in podnebne spremembe (Department of Energy
and Climate Change - DECC)
predstavil britansko spletno
aplikacijo - 2050 Pathways
Calculator, njegov pomen za
oblikovanje britanske trajnostne energetske politike ter izkušnje pri prenosu spletne aplikacije v nekatere druge države.
Organizatorji:

V sodelovanju z:

Zaradi recikliranja v Sloveniji manj odlagališč
Recikliranje
odpadkov
ima velik energijski prihranek. Reciklaža ene same pločevinke iz aluminija prihrani toliko energije, da bi z njo
lahko gledali televizijo tri ure.
Na letni ravni v Evropi recikliramo 2,5 milijona ton kovinske embalaže in tako prihranimo skoraj štiri milijone ton
ogljikovega dioksida. Ljudje
smo pomemben del te verige
z ločevanjem in pravilnim odlaganjem odpadkov. Nič manj
pomembno pa ni, kako odpadke odlagamo - da jih očistimo, stisnemo, iztočimo in
razstavimo.
Po
uradni
evidenci

Agencije za okolje (Arso) je v
Sloveniji evidentiranih 41 odlagališč, od tega jih 17 obratuje, 24 pa jih je v fazi zapiranja.
V primerjavi z letom 2006, ko
je bilo teh 83, se je njihovo
število zmanjšalo za več kot
polovico, precej prav zaradi
recikliranja.
Da je reciklaža uspešna,
morata biti predhodno zagotovljena uspešen sistem
zbiranja in sortiranja odpadkov. Za recikliranje so primerni tako papir, steklo, kovinska
embalaža, plastična embalaža, les kot tudi gume. Te vrste odpadkov pravilno ločimo
že v domačem okolju, na eko-

loškem otoku ali v zbirnem
centru. Od tam pa potujejo v
predelavo, kjer jih sortirajo,
očistijo in predelajo v material za nove izdelke.
Recikliranje konzerve poteka v več stopnjah. Po tem,
ko odpadke sortirajo in jih stisnejo v bale, s pomočjo magneta izločijo železne delce in
jih z valjem zravnajo. Pod visoko temperaturo jih stopijo in
tekočino zlijejo v kalup. Tako
nastane reciklirana konzerva,
ki je pripravljena na novo polnjenje. Pri plastenkah morajo plastiko zmleti na majhne
koščke in očistiti vseh nečistoč. Tudi pri tem procesu po-

maga segrevanje, proizvod, ki
pri tem nastane, pa so majhne kroglice, imenovane granulat. Te uporabijo pri novih,
bodisi pri novi plastenki, dresu, jopici, bodisi spalni vreči ...
Če plastenke zmeljejo in steklo zdrobijo, majhni koščki pri
segrevanju potrebujejo manj
energije za utekočinjenje. S
pomočjo kalupov se oblikuje
nova steklenica.
Ločevanje odpadkov je izjemnega pomena dandanes,
saj pomenijo odpadki veliko
obremenitev za okolje. Šteje
prispevek vsakega posameznika. Hvala vsem, ki ločujete
odpadke.

Aksialni ventilator Weishauptove toplotne črpalke na zrak/voda s pretočno optimiziranim obrisom (»sovje krilce«)

Umetnost tihe moči.
Zanesljive, visoko učinkovite toplotne črpalke od Weishaupta pridobijo toploto iz zraka. To ne opravljajo samo vztrajno in zmogljivo,
temveč tudi zelo tiho. Za to skrbijo med drugim posebno oblikovani ventilatorji, ki imajo za vzgled tihi način letenja sove.
Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

To je zanesljivost.

gorilnik

kondenzacijska tehnika

solarni sistemi

toplotne črpalke

Podometni splakovalniki Geberit

Za
naslednjih
50 let.

Kdor je leta 1964 vgradil podometni splakovalnik Geberit, je bil pred
svojim časom. Tudi danes so naši podometni splakovalniki modra
naložba, saj so zasnovani za izpolnjevanje jutrišnjih standardov.
→ www.geberit.si

