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Spoštovani
obrtniki-podjetniki!
Uvodoma bi se rad zahvalil sodelavcem
uredniškega odbora, ki so mi zaupali, da
napišem uvodnik v reviji, na katero moramo biti v zadnjih letih prav ponosni. Z ekipo, ki jo ustvarja in ki se iz dneva v dan trudi s trženjem, oblikovanjem, lektoriranjem,
pisanjem člankov in nenazadnje z vodenjem in odločanjem glede vsebine, naklade, financ..., smo v zadnjem času ujeli nov
veter v jadra; to je poštenost, marljivost,
ustrežljivost do oglaševalcev, lojalnost, korekten odnos do zunanjih sodelavcev, saj
vsak po svojih zmožnostih prispeva v mozaik, ki se mu reče »revija Energetik«.
V nadaljevanju pa bi Vas rad seznanil
(kateri še ne poznate) z aktom, ki mu je
evropska komisija nadela ime »najprej pomisli na male - akt za mala podjetja«. Zakaj
boste vprašali? Zato, ker nas kriza kar noče
zapustiti in mislim, da vlada še glede akta
ni opravila svoje naloge, predvsem zaradi
zaščite obrtnikov in podjetnikov in ustvarjanja ugodnega poslovnega okolja. Pa si
poglejmo 10 načel evropske komisije, ki
so bila sprejeta že leta 2008.
1.) Ustvariti okolje, v katerem bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali in bodo podjetništvo nagrajeno.
2.) Zagotoviti, da bodo pošteni podjetniki v stečaju kmalu dobili novo
priložnost.
3.) Postaviti pravila v skladu z načelom
»NAJPREJ POMISLI NA MALE«.
4.) Zagotoviti odziv javnih uprav na potrebe malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP),
5.) Prilagoditi orodja javne politike po-

trebam MSP, olajšati sodelovanje pri javnih naročilih in boljše izkoriščanje državne pomoči za MSP.
6.) Olajšati dostop MSP do financiranja
in razviti pravno in poslovno okolje za zagotovitev pravočasnega plačevanja gospodarskih poslov.
7.) Pomoč MSP, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg.
8.) Spodbuditi nagrajevanje znanja v
MSP in vse oblike inovacij.
9.) Omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti.
10.) Spodbuditi in podpreti MSP, da bodo
izkoristile rast trgov.
Mislim, da ni obrtnika-podjetnika, ki
se ne bi veselil teh načel, seveda v praksi.
Vsi, ki pa se vsak dan srečujemo s težavami
kot so neplačevanje, aroganca investitorjev, siva ekonomija, stečaji, prisilne poravnave itd., pa bi bili zelo veseli, da ta načela
res zaživijo v našem poslovnem okolju, saj
menim, da je to edina pot in način izhoda
iz težav in krize. Dnevi obrti enkrat letno so
absolutno premalo, da vladi povemo naše
zahteve. Potrebno bo »strniti vrste«, vzpostaviti kontinuiran dialog z vlado, ki trenutno vodi dialog le s Fidesom in sindikati, mi
iz realnega sektorja, ki ustvarjamo dodano
vrednost in napajamo blagajne pa kot da
nas ni. Pa dovolj kritike za tokrat. Ob tej priliki Vas vabim na obrtni sejem v Celju, kjer
bomo znova dokazali, kaj zmoremo, kaj
znamo in nenazadnje, kaj hočemo.
Podpredsednik SIEM
Danilo Brdnik
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NOVI MANDAT –
NOVE PRILOŽNOSTI ZA
SIEM
Sekcija instalaterjev-energetikov
na Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Maribor je po poteku mandata 2006-2010 v mesecu aprilu izvolila novo vodstvo za novi mandat
2010-2014. Vodenje sekcije so izvoljeni člani izvršilnega odbora: Danilo Brdnik, Janez Šauperl, Franjo Pernek, Etbin Stropnik, Cvetka Grušovnik
in Bojan Dajčman zaupali g. Bojanu
Grušovniku, dosedanjemu podpredsedniku sekcije instalaterjev-energetikov Maribor (SIEM) in podpredsedniku upravnega odbora sekcije
instalaterjev-energetikov na OZS. Vodenje sekcije v novem mandatu bo
tako dosti bolj povezljivo z republiško
sekcijo, ne samo preko projekta revije
Energetik, tudi strokovno, predvsem
na področjih: sejemske predstavitve
in promocije članov, tekmovanje dijakov srednjih šol, športne igre, skupne
seje, dnevi instalaterjev-energetikov,
strokovne ekskurzije in razni strokovni seminarji…pa še bi lahko naštevali.
Revija Energetik, ki je eden glavnih
in pomembnih projektov sekcije, je z
novim mandatom okrepila tudi uredniški odbor revije. Novi podpredsednik sekcije g. Danilo Brdnik in podpredsednica ga. Cvetka Grušovnik
bosta zraven odgovornega urednika
g. Bojana Grobovška, oblikovalca g.
Andreja Požarja in tržnice ga. Olge Poslek pomagala predsedniku odbora
g. Grušovniku voditi, usmerjati, predvsem pa ohranjati visoki nivo revije.
Člani izvršilnega odbora SIEM so
po izvolitvi razpravljali o nadaljnjem
delu sekcije, predvsem pa o tem,
kako dvigniti zainteresiranost članstva (sodelovanje na sejmih, udelež-

be na seminarjih, strokovnih ekskurzijah, družabnih dogodkih). Novi član
izvršilnega odbora, g. Bojan Dajčman,
je ob izvolitvi povedal, da ga zanima
delo v sekciji in se sprašuje, kaj bi morali narediti, da bi mlade obrtnike pripeljali na zbornico. Sam je že 23 let
obrtnik in vedno se je udeležil zbora članov, udeležba je bila zmeraj dobra, sedaj pa je videti upad. G. Franjo
Pernek, za katerim je že en mandat, je
povedal, da ko je kandidiral, je menil,
da bo lahko kaj naredil, saj se mu zdi,
da je premalo narejeno za člane sekcije. Potrebno bo najti skupni jezik,
potrebno bo najti pot, kako pomagati članom (tukaj je mislil predvsem
na pravno pomoč), da vidijo, da niso
sami, da bodo dobili pomoč. G. Janez
Šauperl, ustanovitelj sekcije in dolgoletni aktiven član je povedal, da je potrebno poiskati vzroke, zakaj ni odziva na sestanke, zbore in utemeljil, da
brez animacije neposredno od članov
izvršilnega odbora ne bo šlo. Tako je
vodstvo sekcije ob razpravi ugotovilo, da je potrebno prvo leto mandata povabiti člane na seje izvršilnega
odbora, da sodelujejo in da se vključijo v razne projekte in prevzamejo kakšno nalogo. Ga. Cvetka Grušovnik je
povedala, da je težko dobiti ljudi za
volontersko delo, če pa jim bo uspelo
prepričati vsaj 10-15 kolegov, da bi volontersko delali, bo velik uspeh.
G. Etbin Stropnik je povedal, da je
bil prvi mandat zanj nova izkušnja. Veseli ga, da se je izvršilni odbor okrepil z novim mandatom za dva člana.
Presenečen pa je, da je veliko obrtnikov, ki imajo instalaterstvo kot osnovno dejavnost, zaprlo obrt. Predlagal

Na sliki od leve proti desni: Bojan Grušovnik,
Janez Šauperl in Bojan Dajčman na volilnem
zboru SIEM za mandatno obdobje 2010-2014.

je šolanje oziroma izobraževanje članov, organizirati jih skupaj in poskrbeti, da se lotijo tematike (tarife, dogovori), formiranje vsakdanjega dela
in minimalnih pogojev, sodelovanje z
določenimi partnerji. To bi lahko bila
dolgoletna vizija. Vodstvo sekcije se je
tako za začetek mandata strinjalo, da
se je potrebno konkretno usmeriti na
šolanja, ki se dajo dokaj hitro organizirati. Aktivno sodelovanje članov v sekciji, ki pa je večji zalogaj, pa bo potrebno dolgoročno načrtovati.
Še bolj pospešeno se bodo nadaljevale aktivnosti sekcije: sodelovanje
sekcije z Tehniškim šolskim centrom
Maribor, izdajanje revije Energetik,
promocija članov, ažuriranje spletne
strani s pomembnimi informacijami za člane sekcije, pridobivanje elektronskih naslovov članov za hitrejše
in ažurnejše obveščanje o dogodkih.
Sekcija pa bo s pomočjo zloženke,
ki jo je izdala ob dnevu slovenskih instalaterjev, promovirala poklic instalater-energetik in stroko. Zloženko lahko naročite na sedežu OOZ Maribor
pri sekretarki sekcije Leonidi Polajnar;
leonida.polajnar@ozs.si ali na GSM
051 662 119).
Leonida Polajnar
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KASKADA KOTLOVSKIH
ENOT - TEHNIČNA IN
EKONOMSKA PREDNOST
Nikola OSTRUŽNJAK, inž.

Kaskada v tehničnem smislu pomeni uporabo več manjših kotlovskih enot za dosego zahtevane
toplotne moči,s postopnim pogojnim vključevanjem ali izključevanjem posameznih enot glede
na zahteve porabe toplotne energije. Kaskadni sistem se uporablja v primerih, ko nastopajo
večje spremembe pri porabi toplotne energije, kot so npr. sistemi ogrevanja stanovanj in
stanovanjskih zgradb. Njihova uporaba je prav tako upravičena v tehnoloških sistemih, kjer
se spreminjajo potrebe po toploti. Pri uporabi v sistemih, kjer so potrebe po toplotni energiji
razmeroma konstantne, pa so upravičene samo zaradi zagotavljanja stabilnosti sistema.
nost rešitve s kaskado, ker se obseg območja regulacije poveča na razmerje več kot 1 : 20, kar zagotavlja optimalno izkoriščenost. Z zmanjšanjem porabe
toplote se zmanjšuje tudi proizvodnja, kar v določenem trenutku povzroči izključitev posameznega kotla. Posledici takšnega načina delovanja sta zmanjšana poraba energije in manjše onesnaževanje okolja.
Prav tako se z uporabo kaskade doseže velika
zanesljivost delovanja sistema. V primeru, da eden
kotel iz kakršnega vzroka ne deluje, se avtomatsko
vključi naslednji, ki nadoknadi potrebe po toploti.

Pregled kaskadnih sistemov
Slika 1
Primer s
´Twin blokom´
in dimovodno
kaskado

V sistemih s klasičnimi kotli se kaskade običajno
uporabljajo z namenom razdelitve toplotne moči
vira toplote. V sistemih ogrevanja s kondenzacijskimi
kotli, je treba ločevati kaskade z namenom razdelitve
toplote s kaskadami, ki imajo en odvod dimnih plinov (dimnik) za več kotlovskih enot. Kondenzacijski
kotli Weishaupt na zemeljski plin lahko delujejo v kaskadi in glede na proizvodnjo toplote lahko uporabljajo isti odvod dimnih plinov. Pri kondenzacijskih
kotlih je za povezovanje v kaskado na razpolago (razen samih kotlov) celotna prilagojena oprema za vse
kombinacije:
yy na strani hidravlike,
yy na strani regulacije,
yy na strani dimnika.

Velika ekonomičnost in
zanesljivost
Zaradi možne modulacije za prilagoditev vsaki
potrebi po toploti, pride do izraza velika ekonomič-

Kondenzacijski kotli Weishaupt WTC 15, WTC 25,
WTC 32, WTC 45 in WTC 60 ter kotli serije WTC-GB
120 do WTC-GB 300 se lahko za povečanje toplotne
moči povežejo v vseh kombinacijah, po dva, tri ali štiri
kotle. Toplotno moč posameznih členov kaskade se
lahko kombinira po želji.
Kaskado se sestavi glede na potrebe po toploti,
npr. 200 kW se lahko pokrije s kombinacijami:
yy 1 × WTC-GB 170 + 1 × WTC 32
yy 1 × WTC-GB 120 + 2 × WTC 45
yy 3 × WTC 60 + 1 × WTC 25
yy 2 × WTC 60 + 2 × WTC 45
yy 3 × WTC 45 + 1 × WTC 60.
Če ni drugih (alternativnih) možnosti za ogrevanje (npr. solarnega sistema), je običajno, da najmanjša enota v sistemu v normalnih pogojih lahko pokrije
potrebe po toploti za ogrevanje sanitarne tople vode
v poletnih mesecih. To istočasno pogojuje toplotno
moč najmanjše enote, ki ostaja vodilna, in kombinacije ostalih enot.
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Regulacija

Slika 2
Detajl
protipovratnega
ventila na
odvodu
dimnih plinov

Regulacijski sistem za upravljanje s kaskado
WCM-KA je upravljalna enota, ki lahko upravlja do
štiri kotle. Strategija moduliranja kaskade je nastavljiva pri enem kotlu, pri čemer kotli, ki so v pogonu, vedno delujejo z enako stopnjo modulacije.
S tem se lahko toplotna moč v vsakem področju
razporedi tako, da postrojenje deluje z največjim izkoristkom. Tovarniško nastavljeni parametri se lahko
kadarkoli prilagodijo novim zahtevam. Regulacijski
sistem za kaskado komunicira preko BUS protokola
s posameznimi regulatorji za upravljenje kotlov in z
dodatnimi moduli na posameznih krogih ogrevanja.
Rokovanje z regulatorjem je zelo enostavno, po načelu obrni in pritisni. Tipke za hiter dostop do funkcij
služijo za vstop v izbirnike in prikaz dogajanja, s tipko
info pa se lahko odčitajo izbrani najvažnejši podatki,
vrtljiv gumb pa služi za spremembo iskanih veličin in
za prehod z enega parametra na drugega.

mirovanje
delovanje

Hidravlika
Za hitro in enostavno povezovanje treh ali štirih
kotlov so na razpolago razdelilniki t.i. Twin bloki, ki
so toplotno izolirani. Bloki imajo prilagojene spojne
priključke za dvižne in povratne vode iz kotla, prilagojen hidravličen razdelilnik s potopno tuljavo za tipalo in odzračevalnik. Vgradijo se lahko tako, da je
priključek za cevni razvod sistema ogrevanja na levi
ali desni strani kotla. Za priključek na kotle so na razpolago prilagojene osnovne skupine izoliranih cevi.

Enostavna postavitev
Majhne dimenzije kondenzacijskih kotlov omogočajo enostaven prevoz in postavitev. Primerjava
s kondenzacijskim kotlom moči 200 kw, v izvedbi v
monobloku s povprečno maso 650 kg pokaže, da prevoz in postavitev enot 4 x 65 kg dejansko ne predstavlja posebnega problema. Majhne mase dovoljujejo
gradnjo strešnih kotlovnic brez statičnih problemov,
s posamičnim odvodom dimnih plinov neposredno
skozi streho ali skupnim dimovodom skozi za to pripravljeno odprtino.

Dimovodni sistemi
Weishauptovi dimovodni sistemi so izdelani iz
prozornega polipropilena, ki je odporen proti kislinam iz kondenzata in ima visoko stabilnost, silikonska tesnila na spojih pa zagotavljajo popolno
tesnost. Zaradi prozornosti materiala, je montaža
poenostavljena, ker se tesnila lahko vidijo. Najvišja
dopustna temperatura dimovoda znaša 120 °C. Pri
kotlih WTC je tudi v primeru motenj ta temperatura

nižja od 120 °C, zato ni potreben omejevalnik temperature dimnih plinov v kotlu. Dimni plini se pri
kondenzacijskih kotlih odvajajo z nadtlakom in se
zato pri uporabi v kaskadi s protipovratnim ventilom
na dimovodu zagotovi, da dimni plini ne gredo v kotel, ki ne deluje.
Takšen sistem omogoča manjše prereze in enostavnejšo montažo, ter manjši potreben prostor. Pri
kotlu, ki ne deluje, se zapre nadtlačni ventil v dimovodu nad kotlom in s tem onemogoči povraten tok
dimnih plinov iz drugih kotlov. Sistemi za odvod dimnih plinov imajo ateste pooblaščenih institucij
v Nemčiji in ob pravilni uporabi v skladu z navodili proizvajalca zagotavljamo popolno varnost pri
delovanju.

Zaključek
Na koncu lahko rečemo, da je kaskada velik prispevek k zanesljivosti pri oskrbi s toploto, istočasno
pa zmanjšuje obremenitev okolja, ker dobro nastavljeno postrojenje vedno deluje samo s trenutno potrebno toplotno močjo.
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Novi nizkošumni sistem odvodnjavanja za etažne razvode

PRIJETEN ZA UHO
Z novim vtičnim sistemom za odvodnjavanje
Silent-PP daje Geberit podporo projektantom in inštalaterjem pri izvedbi naprednih sistemov za odvodnjavanje. Ker so v asortiman
vključeni tudi fazonski kosi posebne oblike,
lahko vertikalna cev sprejme večje obremenitve. Tako lahko cev dimenzije 110 pogosto zamenjamo s cevjo dimenzije 90. Sistem, sestavljen iz troslojne cevi z mineralnimi ojačitvami
in enoslojnih spojnih kosov, lahko doseže
osnovne vrednosti za izboljšano zvočno izolacijo v vrednosti 25 dB(A), ki veljajo za nadstandardna stanovanja.

Sistem za odvodnjavanje Geberit Silent-db20 je že dolgo na tržišču, njegova glavna lastnost pa je razvidna že iz
imena. Težke cevi z debelimi stenami in ojačenimi udarnimi
conami se zelo uspešno spopadajo z zvoki, ki jih povzroča
padajoča voda – vsekakor pa je uporaba teh visokokakovostnih materialov za etažne razvode precej zahtevnejša kot
uporaba preprostega vtičnega sistema.
To je bil glavni razlog za razvoj novega sistema Silent-PP.
Cilj je bil prenesti vse znanje o izboljšavah toka, ki omogoča
čim tišji pretok odpadne vode, v sodoben vtični sistem, ki
je inštalaterjem dobro poznan. Poleg tega pa smo se želeli
izogniti negativnim lastnostim HT polipropilenskih cevi, kot
je pokanje pri nizkih temperaturah in pomanjkanje dimenzijske stabilnosti, z uporabo inovativnega materiala z visoko
>
odpornostjo pred UV sevanjem.

Ne samo pri novogradnjah, ampak tudi pri obstoječih
zgradbah, se sistemi za odvodnjavanje večinoma načrtujejo predvsem z mislijo na funkcionalnost. Pretok vode mora
potekati kolikor mogoče nemoteno. Vendar pa bi se človek
zlahka odpovedal šumnosti, ki jo povzroča voda v najpogosteje uporabljenih HT polipropilenskih ceveh. Geberit ima
pri tem že izkušnje.

Silent-PP cevi s spojnim elementom

Silent-PP odcep z notranjim lokom v ospredju in čistilni kos s pokrovom v
ozadju
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cevi in spojni kosi iz asortimana Silent-PP

Cevi Silent-PP so sestavljene iz treh različnih polipropilenskih plasti, obstojnost oblike pa je Geberit dosegel s posebno sestavo materiala, ki mu daje presenetljivo trdoto ter
zadovoljuje visoke zahteve dela na gradbišču.
Primer z gradbišča: mnogo idej je uresničenih v ceveh
sedmih dolžin in preko 100 različnih spojnih kosih. Po naročilu so dobavljive tudi cevi s spojko na obeh straneh v petih
velikostih. Morda ne na prvi pogled, zagotovo pa pri dnevni uporabi, bo uporabnik znal ceniti ta sistem. Inštalaterji
bodo odkrili lastnosti, ki jim bodo olajšale delo in, ki so jih
prav inštalaterji z vse Evrope priporočili Geberitovemu razvojnemu oddelku. Kot na primer 30-stopinjske oznake na
spojnih kosih, ki omogočajo natančno poravnavo pri spajanju elementov. Oznaka vtične globine na zunanji strani jasno prikazuje, kako globoko je potrebno cev vstaviti v spojni kos. Predvsem zato, ker mora biti vsak spoj zatesnjen, je
bil za tesnila izbran najkakovostnejši material EPDM, ki se
ponaša z visoko stopnjo kemične odpornosti. Čeprav je potrebno tesnilo pred vgradnjo namastiti, je le-to sedaj bolj
varno nameščeno v utoru manšete zaradi zmanjšane tolerance pri izdelavi ter majhnega radija utora in tako zaščiteno pred izpadanjem.
Posebej pomembno je, da so pomembni spojni elementi hidravlično in/ali zvočno optimirani. Tako je na primer v
dimenzijah 90/90, 110/90 in 110/110 na voljo 87,5° odcep z
lokom. To pomeni, da voda iz etažnega priključnega voda
lahko odteka tudi, če je vertikala že obremenjena. Odcep z
notranjim lokom zagotavlja uporabniku ekonomično prednost: vertikala zmore večjo obremenitev. Tako lahko običajno vertikalo dimenzije DN 110 nadomesti cev manjšega
premera.
Odplake, ki se odvajajo po ceveh, tečejo v objemu vo-

dnega toka. Ta tok mora biti čim manjkrat prekinjen, da bi
preprečili nepotreben hrup v cevi. Zato, na primer, je pokrov
čistilnega kosa oblikovan tako, da v zaprtem položaju skupaj z notranjostjo cevi tvori gladko površino in ne povzroča
nepotrebnih motenj vodnega toka.
Geberit priporoča uporabo z gumo podloženih cevnih
objemk za zmanjšanje prenosa zvoka po konstrukciji v dimenzijah 40 / 50 / 75 / 90 / 110 mm.
Kot rezultat številnih testiranj na Inštitutu za gradbeno
fiziko Fraunhofer v Stuttgartu, inštalacije Silent-PP s komercialno dostopnimi cevnimi objemkami dosegajo nivo zvoka, ki ustreza normam DIN 4109/A1 in DIN 4102, Dodatek 2.
Posamezne meritve pa vendar prikazujejo samo en del
celotne hišne inštalacije. Izkušeni gradbenik ve, da so uporabne samo z omejitvami. Veliko bolj pomembno je upoštevati celoten sistem, vključno z inštalacijami za pitno vodo,
predstenskimi sistemi in vgradnimi splakovalniki. Samo
Geberit ponuja uporabno dokumentacijo za projektante v
ta namen.
Kdor za vertikalo ne želi uporabiti preverjenega, močno
zvočno izoliranega sistema Silent-db20, mu tega ni treba
storiti. V asortimanu Silent-PP je na voljo priključni kos, ki
preprečuje zdrs spojnega kosa iz pravega položaja.
Še o sistemski tehnologiji: seveda je mogoče protipožarno manšeto Rohrschott90 Plus, ki je v prodaji od 1.1.2009,
uporabiti tudi v sistemu Silent-PP. Novi sistem za odvodnjavanje je prav tako vključen v programu za načrtovanje inštalacij Geberit ProPlanner.
Silent-PP zagotavlja visoko zanesljivost in desetletja nemotenega delovanja brez izgube svojih prednosti. Izkušnje
in standardi, ki veljajo v Geberitu, so zagotovilo za zadovoljstvo inštalaterjev z uspešno uporabo sistema Silent-PP.

w w w.g e b e r i t . si
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Solarna toplotna
črpalka

SOLAR COMPLEET

Potrebe trga in želje po novih tehnologijah narekujejo inovativnim
podjetjem zelo hiter razvojni tempo. Ta trend se še toliko bolj kaže na
področju izkoriščanja obnovljivih virov energije in varčevanju z energijo. Vsakodnevno prihajajo na tržišče
novi, boljši in varčnejši izdelki za vsa
področja uporabe. Temu trendu sledi
tudi podjetje SONNENKRAFT, ki se v
letu 2010 na trgu predstavlja z revolucionarnim izdelkom pod komercialnim imenom Solar COMPLEET. Gre
za popolnoma integrirano toplotno črpalko, ki kot primarni vir toplote uporablja energijo sonca. Izdelek
je plod večletnega sodelovanja
SONNENKRAFT-ovih razvojnih inženirjev s področja solarne termije in razvojnega centra podjetja Danfoss, ki
se ukvarja z razvojem visokoučinkovitih toplotnih črpalk.

Že samo ime pove, da gre za celovito rešitev ogrevanja. Kot je že
praksa pri vseh izdelkih podjetja
SONNENKRAFT je Solar COMPLEET
sistem zasnovan na modularni zgradbi. To pomeni plug & flow sistem s kratkimi časi montaže in komponentami,
ki so že predsestavljene in pripravljene za vgradnjo. Tehnologija priprave
sveže sanitarne vode je zasnovana na
pretočnem principu, kar zagotavlja
vedno svežo in sproti pripravljeno
toplo sanitarno vodo. Izdelek ima že
serijsko vgrajeno vremensko krmiljenje enega ogrevalnega kroga, kar se
lahko razširi s še enim krogom in celo
ogrevanjem bazena. Toplotna črpalka
v poletnih mesecih omogoča tudi aktivno hlajenje preko posebnega hladilnega modula, ki pa osnovni izvedbi
ni priložen. Po tradiciji je sistem opremljen s sprejemniki sončne energije
tipa SK500, ki so z leti postali paradni
produkt podjetja SONNENKRAFT. Za
akumulacijo energije pa skrbi, posebej za ta produkt razvit 1000 literski
hranilnik toplote z optimalno razplastitvijo temperatur v notranjosti. Še
posebej so se oblikovalci potrudili
pri oblikovanju zunanje enote toplotne črpalke, ki je barvna kombinacija
nevtralne bež in sivo-modre barve, linije pa so lepo zaobljene, kar deluje
prijetno za oko in izraža pripadnost
objektu. Vse komponente so lično se-

stavljene v kompaktni enoti, ki jo obdaja lepo oblikovana polypropilenska
izolacija. Delovanje samega sistema
uravnava inteligentno krmiljenje, ki
odlično nadzoruje funkcije toplotne
črpalke kot tudi solarnega sistema.
Seveda na tem mestu ne smemo pozabiti mnoge nestandardne možnosti, ki jih ponuja krmilnik: priklop sobnega termostata, možnost krmiljenja
dveh polj sprejemnikov, možnost priklopa kalorimetra, možnost krmiljenja
dodatnega vira v obdobjih, ko grelno
število toplotne črpalke zaradi nizkih
zunanjih temperatur pade, ogrevanje bazena. To so detajli, ki bistveno
pripomorejo k povečanju izkoristkov
ogrevalnega sistema, grelnega števila, ugodja za bivanje in nenazadnje
tudi podaljšujejo življenjsko dobo.
Delovni testi sistemske rešitve solar COMPLEET so pokazali presenetljivo visoka grelna števila skozi celo
leto. V primerjavi s klasičnimi solarnimi sistemi, se število delovnih ur solarne črpalke poveča za 10 %, izkoristek
solarnega dela pa celo za 25 %. Vse ti
presežki so posledica podhlajevanja
sprejemnikov sončne energije v obdobjih, ko obstajajo potrebe po ogrevanju stavbe, intenziteta sončnega
obsevanja pa ne zadošča potrebam
po ogrevanju. Povečanje izkoristka
gre predvsem na račun nizkih temperatur v sprejemnikih sončne ener-
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Slika 1: Shema delovanja sistema solar COMPLEET

gije, ki skorajda popolnoma odpravijo transmisijske izgube sprejemnikov.
Zmanjšanje transmisijskih izgub pa
pomeni dober izkoristek vsakega direktnega sončnega žarka, kot tudi
difuznega obsevanja. V zimskih mesecih, oziroma v obdobjih brez sončnega obsevanja sistem deluje kot klasična toplotna črpalka tipa zrak-voda.
V mesecih, ko energija sonca popolnoma pokrije potrebe po ogrevanju
pa sistem postane avtonomni solarni
ogrevalni sistem brez podpore toplotne črpalke.
Za minimalno porabo električne
energija za lastno napajanje poskrbijo energijsko varčne obtočne črpalke, ki spadajo v energijski razred A.

Izjema je le črpalka na modulu za svežo vodo zaradi velikega števila vklopov in izklopov.
S sistemom solar COMPLEET je
podjetje SONNENKRAFT naredilo velik korak v prihodnost ogrevanja in si
s tem zagotovilo bistveno prednost
pred ostalimi proizvajalci tovrstnih
kombiniranih ogrevalnih sistemov.

Princip delovanja sistema
Revolucionarna novost pri sistemu solar COMPLEET je črpanje toplote iz sprejemnikov sončne energije, ki
se v času nizke intenzitete obsevanja
izrablja za predgrevanje medija pred
vstopom v toplotno črpalko. Za razliko od do sedaj poznanih sistemov,

ima solar COMPLEET veliko manjši
odzivni čas, manjše toplotne izgube
in večji učinek, saj se medij iz sprejemnikov sončne energije neposredno
uporablja kot vir toplote. Ob zelo nizkih zunanjih temperaturah in zadovoljivi intenziteti sončnega obsevanja se
COP zaradi vira toplote (sonce) na relativno visokem temperaturnem nivoju bistveno poveča.
Ob različnih robnih pogojih so
tudi delovni režimi sistema solar
COMPLEET različni. Ob dnevih z intenzivnim sončnim obsevanjem, ko moč
sonca zadosti potrebam po ogrevanju, deluje sistem kot klasični solarni
ogrevalni sistem brez podpore toplotne črpalke. Torej se energija črpa iz
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sprejemnikov sončne energije, shranjuje v hranilniku toplote, od tu pa jo
črpa obtočna črpalka v ogrevalni krog.
Ob pogojih, ko sončnega obsevanja ni, deluje sistem kot toplotna črpalka tipa zrak-voda.
V primeru, da imamo v hranilniku shranjeno toploto, bodisi od nekega drugega vira ogrevanja (kotel na
drva, kamin, kotel na plje/plin) ali pa
sonca lahko le to uporabimo za predgrevanje povratka iz ogrevalnega kroga pred vstopom v toplotno črpalko.
Torej v primeru, da ima povratek ogrevanja nižjo temperaturo kot je temperatura medija v hranilniku, preusmeri preklopni ventil povratni vod preko
hranilnika toplote, kjer se medij predgreje pred vstopom v toplotno črpalko. Toplotna črpalka kasneje medij
dogreje do potrebne temperature.
Kot večina poznanih toplotnih črpalk, ima tudi solar COMPLEET vgrajene električne grelnike, ki pokrijejo

razliko med potrebno energijo in proizvedeno energijo v najslabših vremenskih razmerah. Grelniki so vgrajeni v odtočni vod ogrevalnega kroga.
Za odtaljevanje zunanje enote, v
primeru zamrznitve, skrbi toplota, ki
jo hranimo v spodnjem delu hranilnika. Ker za odtaljevanje zunanje enote, ne potrebujemo visokih temperatur, zaloga v spodnjem delu hranilnika
nam ne povzroča omembe vrednih
izgub.
Sistem omogoča tudi hlajenje
sprejemnikov sončne energije v poletnih mesecih. Mnogokrat se pri solarnih sistemih srečujemo s problemi
prekomernega segrevanja sprejemnikov in posledično stagnacijo sistema.
Solar COMPLEET sistem je zasnovan
tako, da se višek energije v poletnih
mesecih odvaja v okolico preko zunanje enote toplotne črpalke. Zaradi varnosti je temperatura izpuha omejena
na 50 stopinj Celzija.

Z združitvijo vseh
možnosti, ki jih
ponuja sistem
solar COMPLEET,
dobimo ne le
vrhunski in
visokokvaliteten
ogrevalni sistem
pač pa tudi varčno in
zanesljivo ogrevanje
Vašega doma.
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ZAKAJ GRADITI
S POROTHERM DRYFIX.EXTRA
SISTEMOM?
Minilo je eno leto odkar so v
Sloveniji naprodaj brušeni zidaki, ki
se lepijo s poliuretanskim lepilom
POROTHERM DRYFIX.extra. Na terenu smo zasledili nekaj čez 30 opečnih hiš na katerih ni sledu o maltnih
spojnicah in malti. Proizvajalci pa navajajo podatke o izgradnji preko 50
objektov s POROTHERM DRYFIX opeko. Ob tem nas je zanimalo zakaj so
se investitorji odločali za suho opečno gradnjo. Njihove razloge in odgovore smo podprli z tehničnimi podatki
in povzeli v nadaljevanju.

Enostavna in hitra gradnja
Pri gradnji s POROTHERM DRYFIX.
extra sistemom uporabljamo brušeno
opeko, ki jo lepimo s poliuretanskim
lepilom DRYFIX.extra. Opeke je tovarniško brušena, kar nam zagotavlja
odlično naleganje na opeko v spodnji
vrsti in hitro napredovanje del. Lepilo
za zidanje nanašamo s navadno pištolo za PU peno, ki je vedno pri roki in
pripravljena za lepljenje.

Odlične toplotne lastnosti
Pri gradnji z malto imamo mrežo toplotnih mostov zaradi maltnih
spojnic. Pri lepljenju brušene opeke s
DRYFIX.extra lepilom pa se opeka tesno prilega ob sosednjo opeko, zaradi
česar imamo homogen opečni zid, ki
ima odlične toplotne lastnosti.
Geometrija brušene opeke nam
zagotavlja 30 % boljše toplotne lastnosti zidakov. Z opeke POROTHERM
38 DRYFIX (λ = 0,139 W/(mK)) in 5 cm
termoometa (λ = 0,09W/(mK)) že zadovoljimo predpise za energijsko
varčno gradnjo s toplotno prehodnostjo U = 0,28 W/(m2K). Brušena opeka

nam omogoča boljšo toplotno izolacijo tudi pri manjši skupni debelini
zunanjih zidov ter brezhibno sanacijo toplotnih mostov zaradi protipotresnih vertikalnih vezi.

DRYFIX.extra tudi za
pasivno gradnjo
Brušena opeka s odličnimi izolacijskimi lastnostmi in veliko akumulacijo toplote zagotavlja stabilno in prijetno mikroklimo ob majhni debelini
zunanjih zidov. Ob uporabi kvalitetne
izolacije (λ = 0,032W/(mK)) dosežemo
priporočeno toplotno prehodnost U
= 0,15 W/(m2K) že pri debelini skupni
debelini zidu 41 cm, če gradimo s brušeno opeko debeline 25 cm.

Lepo zidovje in čisto
gradbišče
Uporaba kvalitetnih zidakov ob
enostavni tehniki zidanja se v celoti pokaže ob dokončanju zidanja, ko
se sosedje in tudi drugi mimoidoči
ustavljajo ob robu ceste in opazujejo ravne opečne zidove brez maltnih
spojnic.
Ob zidanju ne rabimo prenaša-

Opeka je naravni material

ti malte ter čistiti ostankov malte po
vsaki zazidani vrsti opeke. Tako imamo gradbišče bolj urejeno in čisto ter
tudi več prostora za varno delo.

Bi še enkrat gradili z
DRYFIX.extra?
Naši sogovorniki hitro in jedrnato pritrdijo z DA. Dokončno jih je prepričalo lepilo, ki res neverjetno zlepi
zidake in enostavnost nanosa lepila
s pištolo, ki je vedno pripravljeno za
akcijo.

Opečni objekti
zagotavljajo
primerno
zrakotesnost
za pasivno
gradnjo

Opečni zidovi brez toplotnih mostov zaradi malte
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IZOLACIJA MANSARDE S
STIROPORNIMI PLOŠČAMI
NEOTEKT
Neobčutljivost na vodo in vlago – izolativnost stiropora v življenjski dobi
objekta ne pada
Janez Podobnikar inž. grad.,Fragmat TIM d.d., foto: Janez Stražiščar, marketing
Stavbni fond je v Sloveniji
v povprečju zelo star, kar 33
% objektov je zgrajenih med
leti 1960 in 1980 (SURS). Lahko
bi rekli, da so objekti že dali
čez polovico svoje življenjske
dobe, nekaterim materialom
pa je le ta že zdavnaj potekla.
Toplotna izolacija teh zgradb je
tudi nezadostna ali pa jo je vlaga poškodovala do te mere, da
nima več lastnosti izolativnosti. Zaradi vse večjih stroškov
ogrevanja, je potrebno toplotno izolacijo zamenjati oz. jo
povečati na ustrezno debelino
(po novem PURES za izolacijo
poševnih streh najmanj 18 cm
stiropora, oz. 14 cm Neopora® –
sivega stiropora); Zahteve EKO
sklada za toplotno izolacijo
strehe oziroma podstrešja; λ/d
≤ 0,18 W/(m2K) 18 cm NEOTEKT.

Slika 1, 2
Prenašanje razmakov širin lesene
konstrukcije na stisnjeno ploščo
NEOTEKT V

S takšnim ukrepom lahko stroške ogrevanja zmanjšamo tudi
za 20 do 30 % investicija pa se
nam povrne v nekaj letih.

Vse več lastnikov stanovanjskih hiš se odloča za preureditev podstrešja v mansardno
stanovanje, ali pa se odloči podstreho, zaradi velikih toplotnih
izgub, zgolj dodatno izolirati s
stiroporjem. Da ekspandiran
polistiren ni samo za vgradnjo
v fasade in tlake, temveč ga lahko, zaradi nekaterih prednosti,
učinkovito uporabljamo tudi za
izolacijo podstrešja, je na tujih
trgih že dolgo znano, zato ga v
tovrstne konstrukcijske sklope
vgrajujejo že vrsto let.

Slika 2

STIROPOR KOT
IZOLACIJA ZA MED
ŠPIROVCE - FRAGMAT
NEOTEKT V

FRAGMAT NEOTEKT S
- IZOLACIJSKE PLOŠČE
ZA VGRADNJO POD
ŠKARNIKE

NEOTEKT V je izdelan v obliki harmonike-vzmeti. Stiroporna plošča je izmenično narebrena z ene in druge strani, tako da
reže omogočajo stisljivost do 5
%. Plošča je tako veliko bolj
prilagodljiva za vgradnjo med
strešne elemente, kot bi bila sicer. Dimenzije plošče so 100 x
100 cm x debelina. Pero in utor
na koncih plošče zagotavljata spajanje brez toplotnih mostov. Ker so potrebe v mansardi po čim bolj efektivni izolaciji,
je za tovrstni namen zagotovo
najbolj primeren material Neopor- grafitni stiropor, ki ima 20
% boljšo izolativnost kot običajen stiropor.

Izolacijske plošče NEOTEKT S za vgradnjo pod leseno konstrukcijo imajo na
robovih utore, v katere ustavljamo stiroporne letve sistem pero in utor. Plošče
NEOTEKT S pritrdimo s pločevinastimi profili, ki jih vijačimo v prečni smeri na škarje
in špirovce.

Slika 3 Preprosta vgradnja

FRAGMAT NEOTEKT
OPP – OBČASNO
POHODNE PLOŠČE
- IZOLACIJA TAL
PODSTREŠJA
Stiroporno izolacijo lahko vgradimo tudi neposredno
na tla podstrešja. Za ta namen
je primerna izolacija NEOTEKT
OPP, z v proizvodnji vgrajeno

Slika 4
Prikaz stika izolacije v predel škarnikov
(špirovcev) in škarij; različne detajle lahko oblikujemo z žarečo žico za stiropor .
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Vgradnja izolacije
NEOTEKT S
pod konstrukcijo,
sistem pero in utor,
konstrukcijski sklop
pripravljen za nadaljnjo obdelavo z sistemom parne zapore,
pločevinastih profilov
in mavčnih plošč.

mavčno vlakneno ploščo, ki zagotavlja izjemno trdnost za pohodnost in skladiščenje. Plošče
so izdelane s preklopom in so
debelin od 6 do 24 cm sivega stiropora z izboljšano izolativnostjo. Pod izolacijo se prej
priporoča položiti PE folijo kot
parno zaporo. Za kandidiranje
za nepovratne finančne spodbude potrebujemo najmanj 18
cm te izolacije.

FRAGMAT NEOTEKT –
Z, IZOLACIJSKE
PLOŠČE ZA
VGRADNJO NAD
ŠKARNIKE
Najbolj optimalen način izoliranja mansarde, ki
v našem prostoru
še ni tako uveljavljen, je prav gotovo vgradnja
izolacije nad škarniki (špirovci).
Tako se izognemo toplotnim
mostovom, ki jih predstavljajo prav leseni strešni elementi.
Poleg tega v mansardi ne izgubljamo višin, viden les pa lahko

ostane neobdelan, kot del notranjega ambienta.
Izolacijske plošče NEOTEKT
– Z (1) vgradimo nad podeskane (3) špirovce (4), nad katere prej
vgradimo IZOSELF AL PLUS samolepilno bitumensko parno
zaporo, kaširano z aluminijasto folijo(2). Sledi naslednje zaporedje slojev; vgradnja sekundarne kritine IZOSEK(8), vijačenje
letev skozi plošče NEOTEKT v
špirovce(7), prečne letve (6), kritina (5).
Napušči v takih strehah
predstavljajo velike debeline, te lahko obdamo z kaširanimi ploščami FRAGMACEL ali
STIROCOKL.

Delež toplotnih izgub skozi
podstreho predstavlja od 20
do 30 % vseh izgub, zato je
energetska sanacija streh
čedalje bolj ekonomično
upravičen ukrep.
toplotno izolativnost ob znatno tanjših slojih, manjši porabi
surovin, manjši potrošnji energije med pridobivanjem, proizvodnjo in distribucijo ter tudi
manjši vpliv na okolje. V primerjavi za navadno belo stiropotno
ploščo, je siva – grafitna izvedba kar za 20 % bolj izolativna,
kar pomeni da za izolacijo mansarde, za predpisano toplotno
prehodnost U=0,20 W/(m2K)(PURES 2010), potrebujemo namesto 18 cm navadne stiroporne plošče zgolj 14 cm NEOTEKT
v Neopor izvedbi.

KAJ PRAVI
GRADBENA
FIZIKA
Najbolj pogosta napaka
pri vgradnji toplotne izolacije v mansardo, je prav gotovo
slabo vgrajena parna zapora.
Preklopi parnih zapor bi morali biti tesno stikovani s kvalitetnimi tesnilnimi trakovi, stikovanje parne zapore s steno pa
zaključeno s trajno elastičnimi
masami, vse skupaj pa bi moralo biti še privijačeno z vogalnimi
letvami v steno, da se zagotoIzredno majhni grafitni delci
Neopor®-ja reflektirajo toploto,
podobno kot to s svetlobo počne
zrcalo, in s tem zmanjšujejo
prenos toplote.

NOVA
GENERACIJA
STIROPORJEV NEOPOR ®

λ= 0,032 w/(mk) !

Neopor, nov toplotno-izolativni material in naslednja
stopnja v razvoju ekspandiranih polistirenov, je še bistveno
bolj učinkovit od sedaj znanih
izdelkov, saj omogoča enako

Sistem z grafitnimi ploščami
16 cm med špirami in 10 cm pod
njimi, dosega odlično toplotno
prehodnost 0,12 W/m2K (razred
PH in NEH), kar je krepko pod
minimalno dovoljeno vrednostjo
0,20 W/(m2K), ki velja za strešne
konstrukcije.

Nepovratne
finančne
spodbude za
nove naložbe
OVE :

λ

zahtevane debeline izolacije

W/mK

Izolacija strehe/podstrešja
λ/d≤0,18

Izolacija fasade
λ/d≤0,30

EPS F (običajni
fasadni stiropor)

0,039

22 cm

13 cm

NEOPOR® (+20%)

0,032

18 cm

11 cm
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Projektne vrednosti

Vlaknena izolacija

FRAGMAT EPS (stiropor)
22

Temperatura notri

( C)

22

Temperatura zunaj

(0C)

-5

-5

Relativna vlažnost zunaj (%)

90

90

0

Relativna vlažnost notri (%)
Vlažnost materiala

45

(%)

Xr= 5 : Xmax= 10
KONDENZACIJA
NASTAJA V IZOLACIJI

Stanje konstrukcije
Izračun

70
Xr= 20 : Xmax= 40
DO KONDENZACIJE NE
PRIHAJA

NE ODGOVARJA

ODGOVARJA

* Iz tabele je razvidno da vlaknene izolacije poškoduje že majhna relativna vlažnost v prostorih (45 %) v primerih ko je parna zapora slabo vgrajena, med tem ko
se stiroporna izolacija, zaradi večjih dovoljenih masnih vlažnosti, kljub povečani
notranji vlagi 70 %, ne poškoduje – trajna izolativnost in dolga življenjska doba!

vi trajno tesnjenje. Veliko vgrajevalcev parno zaporo pritrdi
zgolj s kovinskimi sponkami na
vsake toliko…
Slabosti večine tesnilnih
trakov je njihova kratka življenjska doba, lepljivost z leti popušča učinkovitost preprečevanja
difuzije vodne pare pa znatno
pada prav na stikih. Difuzijski
tok vodne pare je na oslabljenih
mestih znatno večji kot bi bil sicer, parni tlaki se razporedijo po
celi konstrukciji, kar lahko privede do nepopravljive škode.
Slabo izvedena parna zapora lahko trajno poškoduje
vlaknene toplotne izolacije, ki
imajo majhne dovoljene masne vlažnosti. Navlaženje takih
izolacij pomeni drastičen upad
izolativnosti, obstaja pa tudi
nevarnost uhajanja strupenih
formaldehidov v bivanjske prostore, ki jih vsebujejo vlakneni
materiali. Daljša izpostavljenost
formaldehidnim hlapom lahko
REZULTATI: p - r diagram

povzroča alergije na očesni sluznici ter dihalih, dokazana pa je
tudi rakotvornost te kemične
spojine.
Za preizkus odpornosti različnih materialov na izpostavljenost vlagi, smo se poslužili preračuna gradbene fizike
TEDI (FGG-Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) za tipičen
konstrukcijski sklop v mansardi. Pri tem smo predpostavili,
da slabo tesnjena parna zapora
ne opravlja svoje funkcije, zato
smo jo pri izračunu izpustili:
Konstrukcijski sklop:
� sekundarna kritina – 		
paroprepustna folija 		
µ=136 (Sd=2m)
� toplotna izolacija 		
med škarniki: material 1 in
2 (16 cm)
� neupoštevana parna
zapora (slabo tesnjenje)
� mavčno kartonske 		
plošče

IN KAKO JE Z
DIFUZIJSKO
PREPUSTNOSTJO,
POŽARNO
ODPORNOSTJO
EPS…
DIHANJE:
Mnogi danes radi uporabljajo izraz dihanja stene. Izraz
za »dihanje« materiala ali koeficient difuzijskega upora-µ nam
pove, kolikokrat bolj od zraka
je material odporen proti prehodu pare. Nižja ko je vrednost
µ, toliko bolj material prepušča paro. Spodnja tabela jasno
pove da je stiropor izolacija, ki
»diha«.

ZDRAVSTVENA
NEOPOREČNOST IN
OKOLJE VARSTVO
Stiropor ne vsebuje nobenih lepil, veziv in drugih škodljivih snovi. Kroglice polistirena
so v proizvodnji izpostavljene
zgolj vodni pari in pritiskom,
ki omogočajo samo zlepljenje. Stiropor se zato že dolga
leta uporablja tudi za embalažo v prehrambeni industriji. Stiropor je tudi eden redkih
gradbenih materialov, ki ga lahko 100 % recikliramo.

MRAVLJE?
Mimogrede; mravlje se z
penjenim polistirenom ne morejo prehranjevati! Problem z

STIROPOR KAR ENKRAT BOLJ PREPUŠČA DIFUZIJO VODNE PARE OD LESA !
Vrsta materiala

NEOTEKT in vsi fasadni
stiropori EPS F

LES (SMREKA)

35

70

Koeficient difuzijskega
upora - µ

POŽARNA
ODPORNOST:
Ekspandirani polistiren –
stiropor spada med samougasljive materiale. Ob stiku z
ognjem se sicer topi, vendar ob
odmiku plamena tega ne prenaša naprej in se topljenje takoj ustavi. Zaprti konstrukcijski
elementi z izolacijo stiroporja
spadajo v požarni razred B-s2
v katerega spadajo praktično
vsi sistemi EPS kontaktih fasad
- ETICS.

mravljami se kaže v odprtih in
poškodovanih coklih fasad, kjer
si te najdejo zavetje. Mravljična
kislina je tista, ki stopi zgolj povrhnjico stiroporne plošče, kar
pa nikakor ne more poškodovati sistema. Ta pojav najdemo
zgolj v poškodovanih podzidkih oz. coklih fasad. Nikakor pa
ne smemo nasedati govoricam
o mravljah, zakaj bi sicer imelo
večino zahodnih držav več kot
90 % delež vseh fasad prav iz
stiropora!
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ZAKLJUČEK
Ker se vse več govori o trajnostni gradnji naj omenimo,
da so prvi objekti iz petdesetih
let, ko je bil stiropor prvič uporabljen kot izolacijski material,
še vedno v funkciji, izolativnost
materiala je ostala praktično
nespremenjena zahvaljujoč dobri odpornosti materiala na vlago in vodo.

Za zaključek lahko povemo,
da se stiropor za izolacijo mansard s pridom uporablja že vrsto let. Tudi podatek, da imajo
v Nemčiji kar 90 % vseh fasad
prav iz stiropora, je lahko referenca, ki nas prepriča, da je stiropor varen, kvaliteten in večnamenski proizvod z dolgo
življenjsko dobo.
�

Ali ste vedeli?
Že 6 evropskih držav ima ceno kurilnega olja
izenačeno z pogonskim gorivom. Tak ukrep naj bi
do l. 2014 postopoma uvedla tudi Slovenija.
Izolacija objekta bo zagotovo in je že, med najbolj
donosnimi investicijami z majhno vračilno dobo!

Prednosti plošč NEOTEKT:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

-

neobčutljivost na vlago in vodo
visoka izolativnost λ= 0,032W/(mK)
popolno prilagajanje površini
zdravstvena neoporečnost izolacije
dolga življenjska doba izolacije
izolativnost z leti ne pada
izolacijo lahko vgradimo sami
samostoječa izolacija
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PREDIZOLIRANE
VEČPLASTNE CEVI
UPONOR
Predpisi in pogoji za toplotno in korozijsko zaščito cevnih razvodov
V sodobni gradnji posvečamo veliko pozornosti toplotni
izolaciji objekta. Pri tem moramo upoštevati dovoljene vrednosti toplotne prehodnosti, ki jih predpiše odgovorni projektant. Z upoštevanjem predpisanih zahtev nam vgrajene
izolacije v zgradbah pomagajo zmanjšati rabo energije in
emisije dimnih plinov, posledica pa je zmanjšanje stroškov
za energijo. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi toplotne
izolacije cevnih razvodov.
V EU je bila v letu 2002 sprejeta direktiva o varčevanju
z energijo (EnEV), v kateri so podrobno opisane minimalne
vrednosti debelin toplotnih izolacij cevnih razvodov za različne primere uporabe.

Razvodi ogrevanja
(dovod, povratek) in tople vode
pri vodovodu
V tabeli 1 so prikazane minimalne debeline toplotne izolacije za posamezne primere. Debelina toplotne izolacije se
spreminja v odvisnosti od načina polaganja razvodov in od
izbrane dimenzije cevi.

Razvodi tople vode pri vodovodu in pripadajoči ventili ter
fitingi pa morajo biti izolirani kot to prikazujejo točke od 1
do 5. Pri tem točke od 1 do 4 predstavljajo 100 % zahtevo po
minimalni debelini toplotne izolacije, točki 5 in 6 pa predstavljata 50 % zahtevo po minimalni debelini toplotne izolacije.
Dokler se cevi centralnih ogrevalnih sistemov iz točk od 1
do 4 nahajajo v ogrevanih prostorih ali v konstrukcijah med
ogrevanimi prostori istega uporabnika, pod pogojem, da je
na njihovo toplotno oddajo možno vplivati z nadometnimi
zapornimi elementi, potem ni nobenih zahtev po minimalni debelini toplotne izolacije. Slednje velja tudi za dele cevnih razvodov tople vode pri vodovodu v večstanovanjskih
zgradbah, notranjega premera 22 mm, ki niso vključene v
cirkulacijo ali opremljene z električnim žičnim ogrevanjem.
Seveda pa v teh primerih ni zadoščeno zahtevam glede
zvočne izolacije. Zato običajno priporočamo, da se vseeno
uporabi minimalna debelina toplotne izolacije (4 mm).
Če uporabimo izolacijski material s top. prevodnostjo,
ki je drugačna od λ=0,035 W/(mK), je potrebno preračunati
debelino zahtevane toplotne izolacije. Za izpolnitev zahtev

Tabela 1: Minimalne debeline toplotne izolacije po EnEV

Tč.

Tip cevi/ventilov

1.

Minimalna debelina izolacijskega sloja
Relativna debelina izolacijske plasti
z λ=0,035 W/(mK)

notranji premer do 22 mm

20 mm

100 %

notranji premer od 22 mm do 35 mm

30 mm

100 %

3.

notranji premer od 35 mm do 100 mm

enako notranjemu premeru

100 %

4.

notranji premer nad 100 mm

100 mm

100 %

2.
Prosto položeni razvodi

5.

Cevi in ventili kot v točkah 1- 4 v stenskih in stropnih odprtinah, v predelih
križanja cevi, na priključnih mestih, in za centralni razvodni sistem

½ zahteve v točkah 1- 4

50 %

6.

Cevi centralnih ogrevalnih sistemov skladnih s točkami 1-4, ki so vgrajene v
konstrukcije med ogrevanimi prostori različnih uporabnikov

½ zahteve v točkah 1- 4

50 %

7.

Cevi, ki odgovarjajo točki 6 in so položene v talni konstrukciji (tlaku)

Razvodi ogrevanja in pripadajoči ventili ter fitingi morajo biti izolirani tako kot je prikazano v točkah od 1 do 7.

6 mm

po minimalni toplotni izolaciji so na voljo nekatere rešitve iz
programa sistema večplastnih cevi UPONOR (tabela 2).
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Tabela 2: Uponorjeve rešitve za zagotovitev minimalne toplotne izolacije

Zahteve po direktivi EnEV

Predizolirane UPONOR večplastne cevi in fitingi

Brez zahtev po minimalni debelini toplotne
izolacije
(tekst pod tabelo 1)
UPONOR TUBOLIT 4 mm za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25 in 25x2,5
UPONOR THERMO 6 mm za dimenzije cevi 16x2 in 18x2

Minimalna debelina toplotne izolacije 6 mm
(tabela 1, točka 7)
UPONOR TUBOLIT 9 mm za dimenzije cevi 16x2,
20x2,25 in 25x2,5

UPONOR THERMO 6 mm za dimenzije cevi 16x2 in 18x2

UPONOR TUBOLIT 13 mm za dimenzije cevi
16x2, 20x2,25 in 25x2,5

Križni set z izolacijo za
dimenzije cevi 16x2 in 20x2,25

50 % zahteva po minimalni debelini toplotne
izolacije
(tabela 1, točki 5 in 6)

100 % zahteva po minimalni debelini
toplotne izolacije
(tabela 1, točke 1-4)

Radiatorski priključni set s cevjo UPONOR dimenzije 16x2
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Razvodi hladne vode
Cevni razvodi hladne pitne vode in pripadajoči ventili
ter fitingi morajo biti zaščiteni, da s tem preprečimo nedovoljeno segrevanje in nastanek kondenzacije. Poleg tega
mora biti zagotovljena ustrezna razdalja med razvodi hladne vode in ogrevanja. Če to ni možno, je potrebno razvode izolirati, da s tem preprečimo segrevanje pitne vode in s
tem povezano zmanjšano kvaliteto vode.
Nezadostna izolacija povzroči kopičenje kondenzata na
površini izolacijskega materiala, kar lahko povzroči navlažitev neustrezne izolacije. Zaradi tega moramo uporabljati
materiale z zaprto celično strukturo ali tiste, ki so odporni
na difuzijo vodne pare. Vsi spoji, odcepi, razvodi in zaključki
morajo biti tesnjeni proti vodni pari.
V tabeli 3 je prikazana minimalna debelina toplotne izolacije, ki jo predpisuje standard DIN 1988-2, in velja za izolacijske materiale s toplotno prevodnostjo λ=0,040 W/(mK).
Pri tem je upoštevana temperatura vode 10 ºC.
Če sistem ni v obratovanju, cevi pa se nahajajo v conah,
kjer lahko zmrzuje, potem sama izolacija ne more zagotavljati zadostne zaščite proti zmrzali. Sistem moramo izprazniti ali kako drugače zaščititi, na primer z vzporednim
ogrevanjem.

Zunanja korozijska zaščita cevi,
fitingov in ventilov
Katerekoli kovinske instalacije ali njihovi elementi morajo biti s primernimi sredstvi trajno zaščiteni proti zunanji
koroziji, ki jo povzroča direkten kontakt z gradbenimi materiali, betonom, estrihom, ometom ipd., ali pa s korozivnimi
spojinami in materiali, zrakom v živalskih hlevih, ki vsebuje
amoniak, kloriranim zrakom v bazenih pa tudi s čistilnimi in
dezinfekcijskimi sredstvi.
Uporabljena korozijska zaščita mora biti odporna na
paro, toploto in staranje. Zaščito fitingov proti zunanji koroziji lahko dosežemo tudi z zaprto - celičnimi izolacijskimi
materiali in cevnimi oklepi, pod pogojem, da konce in spoje
skrbno zalepimo z lepilom. S tem preprečimo vstop vodne
pare pod korozijsko zaščito in ne dovolimo, da vlaga ostane zaprta znotraj nje. Ne sme pa se uporabljati materialov
za korozijsko zaščito, ki vsebujejo spojine na osnovi klorida,
amoniaka, sulfata in nitrita. Uporaba filca za korozijsko zaščito je nedopustna.
Opisan postopek velja tako za UPONOR fitinge kot tudi
za vse ostale večplastne sisteme.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Tabela 3: Pregled minimalnih debelin toplotnih izolacij za hladno pitno vodo in rešitve z UPONOR cevmi

Način polaganja po
DIN 1988-2

Debelina izolacijskega sloja
λ = 0,040 W/(mK)

Prosto položene cevi v neogrevanih prostorih (npr. v kleti)

4 mm

Cevi položene v kanalih brez vzporedno položene instalacije
tople vode ali sistema ogrevanja

4 mm

Cevi položene v stenske dvižne kanale

4 mm

Cevi položene na betonsko podlago

4 mm

Prosto položene cevi v ogrevanih prostorih

9 mm

Rešitev z UPONOR cevmi

UPONOR TUBOLIT 4 mm za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25 in 25x2,5
UPONOR THERMO 6 mm za dimenzije cevi 16x2 in 18x2

UPONOR TUBOLIT 9 mm za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25
in 25x2,5
Cevi položene v kanalih z vzporedno položeno instalacijo
tople vode ali sistema ogrevanja

13 mm

Cevi položene v stenske dvižne kanale z vzporedno položeno
instalacijo tople vode ali sistema ogrevanja

13 mm

UPONOR TUBOLIT 13 mm za dimenzije cevi 16x2, 20x2,25
in 25x2,5
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SISTEM PREZRAČEVANJA Z
REKUPERACIJO TOPLOTE L O S S N AY
V zaprtih prostorih se zrak s časom slabša, zato je potrebno dovajati v prostore svež zrak. V tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja je potrebno zunanji zrak ogrevati ali hladiti, da ne bi prišlo
do spremembe toplotnega udobja v prostoru, kar zahteva visoko
rabo energije.
Proizvajalec MITSUBISHI ELECTRIC je z občutljivostjo do varčevanja energije že pred 20 leti izumil in izdelal rekuperator toplote
LOSSNAY, ki prenaša toplotno energijo izhodnega zraka na doveden svež zrak.
Sistem je lahko vgrajen avtonomno ali v kombinaciji s sistemom
klimatizacije. MITSUBISHI ELECTRIC namreč ponuja tudi široko paleto učinkovitih in energijsko varčnih klimatskih sistemov z invertersko
tehnologijo, tako v enojni kot v multi split izvedbi, kjer na eno zunanjo enoto lahko priključimo tudi do osem notranjih enot različnih tipov (stenski, talni, stropni, kasetni, kanalski).

Lastnosti in prednosti
Sistem LOSSNAY omogoča prenos energije iz izhodnega na vhodni zrak, z do 30 % prihranka energije na letni ravni, v primerjavi s
tradicionalnimi sistemi prisilnega prezračevanja. Ker so izgube majše, so manjše tudi potrebe po hlajenju oz. gretju. To omogoča uporabo grelnega oz. klimatskega sistema manjše moči, kot se uporablja
pri tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja, kar zmanjša tudi
vrednost investicije v sistem ogrevanja oz. hlajenja.
Toka odpadnega zraka na izhodu in čistega zraka na vhodu se v
sistemu LOSSNAY križata, ne da bi se fizično mešala. Sistem LOSSNAY
avtonomno obnavlja zrak s pravo mero vlažnosti (funkcija razvlaževanja poleti in vlaženja pozimi).
Obnavljanje zraka poteka pri sobni temperaturi. Obodno (bypass) omrežje v sistemu LOSSNAY omogoča hlajenje brez stroškov
(free-cooling) v prehodnih sezonah. Sistem, razen ventilatorjev,
nima premikajočih se mehanskih delov, zato je življenjska doba delovanja zelo dolga.

Princip delovanja
Delovanje rekuperatorja toplote LOSSNAY razumemo, če pihnemo topel zrak v tulec iz papirja; pri tem roke občutijo toploto, če
pa pihnemo hladen zrak, občutimo hlad. Sistem LOSSNAY deluje po
tem principu, tako da izkorišča lastnosti papirja pri izmenjavi temperature in vlage.
Osnovni element enote rekuperacije toplote LOSSNAY je izmenjevalni paket, izdelan iz posebnega, dodatno obdelanega, izredno
tankega papirja, ki omogoča izmenjavo toplote in vlažnosti med
vhodnim in izhodnim zrakom, istočasno pa preprečuje prehod plinov in nečistoč v zraku. Učinkovitost izmenjave temperature je pri
večini modelov 80 in več odstotna.
Avtorski tekst: Primož Kompara,
V I TA N E S T d.o.o., Nova Gorica
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HIŠE JUTRIŠNJEGA
DNE ŽE DANES
Zdrav, okolju prijazen in energijsko varčen dom je ideal vsake skandinavske družine. Zato ni čudno, da
prav v Skandinaviji, kjer prevladujejo
ostre podnebne razmere, uporabljajo pri gradnji hiš največ naravnih materialov, najpogosteje izkoriščajo odpadno toploto prezračevanja, večino
novogradenj pa je ogrevano z obnovljivimi viri energije.
Splošno mnenje je, da so objekti, ki
združujejo zdrave bivalne razmere in
nizko rabo energije, predragi za povprečnega investitorja.
Inštitut za gospodarski in tehnični
razvoj (NUTEK) v Stockholmu je zato
razpisal natečaj za gradnjo biološko
zdravih in ekološko neoporečnih nizkoenergijskih hiš z bivalno površino
približno 100 m2 ter s skupno letno
rabo energije do največ 8.000 kWh.
Skupna raba energije mora vključevati ogrevanje bivalnih prostorov,
prezračevanje, ogrevanje sanitarne
vode in rabo električne energije v
gospodinjstvu.
Povprečne hiše na Švedskem porabijo približno 25.000 kWh energije
na leto. Z eno potezo naj bi se energijska poraba male hiše znižala za dve
tretini!
Rezultati natečaja so presegli vsa
pričakovanja.
Pet gradbenih podjetij je postavilo pet različnih hiš, poudarek je na
različnih. Zgrajene hiše potrjujejo
predvidevanja, da je mogoče zgradi-

ti nizkoenergijsko hišo z “normalnimi”
stroški. Sodeč po demonstracijskih
hišah bodo v prihodnje prevladovali gradbeni materiali s celično zaprto
strukturo, les, porobeton in opeka.
Demonstracijske hiše so postavljene v krajih: Uppsala, Trosa, Ängelholm,
Åhus in Lomma.
Skupno vsem petim hišam je, da
so v njih vgrajeni samo nizkoenergijski gospodinjski aparati. Povprečna
energijska poraba za gospodinjske
aparate in razsvetljavo se je tako znižala s 5.000 kWh na 3.000 kWh na leto.
Vse hiše so opremljeno z nizkoenergijskimi okni s koeficientom
toplotne prehodnosti U = 0,8 do 1,0
W/(m2 K).

Hiter napredek
Energijsko varčne hiše ne zahtevajo od stanovalcev posebnega tehničnega znanja za vzdrževanje opreme.
S primernimi rešitvami lahko vsak
lastnik še dodatno zniža rabo “plačljive” energije. Najnižja raven energije vsekakor še ni dosežena. Razvoj
obstoječih tehnik se bo nadaljeval,

Potrebe po ogrevanju

Gradnja energijsko
varčne hiše

zato je le vprašanje cene prihranjene
kWh, ki trenutno določa raven rabe
na približno 8.000 kWh na leto za posamezno od opisanih hiš. Odločujoči
vprašanji sta cena prihranjene kWh in
znižanje stroškov gospodinjstva. Po
cenah, ki veljajo na Švedskem danes,
je že gospodarno graditi hiše z rabo
energije celo pod 8.000 kWh. Hitro naraščanje življenjskih stroškov bo morda že čez nekaj let zahtevalo nadaljnje
znižanje rabe energije, čeprav bi bilo
mogoče že danes, z današnjo tehniko, graditi tudi hiše z energijsko rabo
5.000 kWh in manj na leto.

Primeri porabe energije
vzorčnih hiš
Nizkoenergetska hiša Åhus
Stanovanjska površina: 107 m2.
Okna: koeficient toplotne prehodnosti “U” = 0,95 W/(m2 K). Gospodinjski
aparati z najnižjo rabo energije, razred A. Raba energije: drva 3.000 kWh
in električna energija 4.000 kWh. Raba
lastne “proizvedene” energije s sprejemniki sončne energije in sončnimi
celicami, računana skupno s “plačlji-

Dodatno ogrevanje

Letna energija ogrevanja dovedena s kompresorjem
Čas
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vo” energijo objekta, je 10.000 kWh.
Talno ogrevanje. Izkoriščanje odpadne toplote prezračevanja.
Nizkoenergijska hiša Trosa
Stanovanjska površina:134 m2.
Okna: koeficient toplotne prehodnosti “U” = 1,0 W/(m2 K). Gospodinjski
aparati z najnižjo rabo energije, razred A. Pogon toplotne črpalke (zemeljski kolektor): 2.000 kWh.
Gospodinjstvo 3.500 kWh. Talno ogrevanje. Izkoriščanje odpadne toplote
prezračevanja 2.800 kWh.
Nizkoenergijska hiša Ängeholm
Stanovanjska površina: 102 m2.
Okna: koeficient toplotne prehodnosti “U” = 1,0 W/(m2 K). Gospodinjski
aparati z najnižjo rabo energije, razred A. Gospodinjstvo 3.000 kWh.
Vklapljanje razsvetljave v posameznih prostorih s senzorjem. Daljinsko
ogrevanje - talno ogrevanje približno
5.000 kWh.Vključevanje prezračevanja po potrebi, brez izkoriščanja odpadne toplote.

In kako je v Sloveniji?

Nizkoenergijska hiša Uppsala
Stanovanjska površina: 81 m .
Okna: koeficient toplotne prehodnosti “U” = 1,0 W/(m2 K). Gospodinjski
aparati z najnižjo rabo energije, razred
A. Prezračevanje s toplotno črpalko:
500 kWh. Gospodinjstvo 3.500 kWh.
Toplozračno talno ogrevanje z električno baterijo: 1.000 kWh. Ogrevanje
sanitarne vode z izkoriščanjem odpadne toplote vode hišnega odtoka in z
električnim grelnikom 2.500 kWh.
2

Nizkoenergijska hiša Lomma
Stanovanjska površina: 122 m2.
Okna: koeficient toplotne prehodnosti “U” = 1,2 W/(m2 K). Gospodinjski
aparati z najnižjo porabo energije, razred A. Pogon toplotne črpalke (zemeljski kolektor): 3.500 kWh. Dodatno
ogrevanje z električnim grelnikom
300 kWh. Gospodinjstvo 3.200 kWh.
Talno ogrevanje. Pogon ventilatorjev
prezračevanja z rekuperacijo, kombiniranega z naravnim vlekom pozimi,
in pogon obtočnih črpalk 1.000 kWh.

Tudi v Sloveniji postajajo investitorji vse bolj “zahtevni” ter energetsko in okoljsko ozaveščeni. Mnogo na
novo zgrajenih objektov se lahko primerljivo meri z energijsko rabo v zgoraj naštetih hišah v Švedski. Povprečna
hiša v Švedski ima od 100 do 150 m2
površin, kar je dovolj, dokler so otroci
doma in brez lastnih družin.
Razlika med švedskimi hišami in
novozgrajenimi hišami v Sloveniji,
če pozabimo, da v Skandinaviji prevladujejo hiše montažne izvedbe, je
predvsem v velikosti bivalnih površin. Miselnost izpred nekaj deset leti,
da mora v hiši biti dovolj prostora tudi
za otroke in njihove družine, če bodo
slučajno ostali doma, pomeni večjo
hišo, z višjimi stroški izgradnje in višjo rabo energije, ki ostane praktično
enaka tudi potem, ko se otroci odselijo in si ustvarijo “lastne gradove”.
Tipična slovenska na novo zgrajena hiša, na osnovi naših izkušenj za-

TOPLOTNE ČRPALKE NIBE

ustrezajo zahtevam za pridobitev nepovratne subvencije!
F1245 in F1145

nova generacija

- uporabniku prijazna barvna regulacija
- regulacija v slovenskem jeziku
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dnjih treh let, ima 190 m2 ogrevanih
površin, debelina izolacije zunanjih
sten je 120 mm, ostrešja 200 mm, tal
proti neogrevanem prostoru 80 mm
in koeficient toplotne prehodnosti
oken “U” je 1,1 W/(m2 K). Prezračevanje
je običajno izvedeno z odpiranjem
oken.
Če izhajamo iz zgornjih predpostavk, lahko računamo, da so toplotne izgube take hiše okrog 11 kW. Ob
nadaljnji predpostavki, da ima hiša
vgrajeno talno ogrevanje in toplotno
črpalko z zemeljskim kolektorjem, je

raba energije za ogrevanje cca 6010
kWh. V primeru, da bi predpostavljeno gospodinjstvo uporabljalo tudi
nizkoenergijske gospodinjske stroje
(podatkov, koliko gospodinjstev uporablja tako učinkovite naprave, za sedaj ni na voljo) bi dobili rezultat, ki se
da popolnoma primerjati z švedskimi
rezultati.

Zaključek
Pri novogradnjah v Sloveniji, kjer
gradbena podjetja gradijo za trg in
neznanega kupca, žal zgornjih rezul-

tatov tudi pod razno ne moremo pričakovati. Prevladujoče merilo gradnje
hiše in vgradnje ogrevalnih sistemov v
takih primerih je čim cenejša gradnja
in nato čim dražja prodaja nepremičnine. Za rabo energije in strošek ogrevanja hiše bodočega kupca, se žal ne
zmeni nihče. Tudi tisti ne, ki so zadolženi za izvajanje veljavnih predpisov s
področja rabe energije.

Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

OGREVANJE
BAZENA S SOLARNIM
SISTEMOM
Hotel Svoboda **** Strunjan, ki
spada med vrhunsko ponudbo hotelov Term Krka d.d., že posluje v polnem teku. S prizidkom je hotel pridobil notranji bazen z morsko vodo,
razširjena je ponudba savn in zdravstvene terapije, hotel pa ima od prej
tudi zunanji bazen. Bazensko vodo
ogreva 191 kosov Hidriinih ploščatih
sprejemnikov sončne energije SI SOL
20 2C s skupno 351,44 m2 absorbcijske površine. Približno 246 kW vgrajene toplotne moči je namenjene ogrevanju bazenske vode, pripravi tople
sanitarne vode in dogrevanju prostorov, kot podpora talnemu ogrevanju ali pa konvektorskemu ogrevanju.
Preklope med posameznimi porabniki pridobljene toplotne energije iz
sončnih sprejemnikov krmili centralno nadzorni sistem (CNS) s tem, da sta
primarna porabnika priprava tople sanitarne vode in pa ogrevanje morske

bazenske vode (v CNS je sprogramiran režim izkoriščanja sončne energije glede na trenutne potrebe porabnikov v posameznem letnem obdobju).
Sprejemniki sončne energije so nameščeni na ravni strehi prizidka in so
obrnjeni proti jugu pod naklonskim
kotom 42°, kar je optimalno za izkoriščanje v prehodnih obdobjih spomladi in jeseni. Zanimivost sistema je v
tem, da je uporabljen izključno vodni
sistem brez protizmrzovalnega sredstva, saj je povprečna ogrevalna temperatura v sezoni 8,6 °C. Varovanje
pred morebitno zmrzaljo pa je vseeno izvedeno preko CNS-a s kontrolo
temperature vode v sončnih sprejemnikih in v primeru nastopitve kritične temperature se v zimskem času
preko CNS-a vključi delovanja obtočne črpalke tako, da voda zakroži v primarnem delu sistema in prepeči morebitno zamrzovanje vode.

Za prezračevanje in klimatizacijo
je v renoviranem bazenskem delu, terapevtskem delu in delu wellness centra vgrajenih šest Hidriinih dovodno/
odvodnih klimatskih naprav z vgrajenim ploščnim rekuperatorjem in ena
obnovljena obstoječa klimatska naprava. Delovanje vseh klimatskih sistemov krmili CNS in sicer v odvisnosti od zunanje temperature, urnika
obratovanja in lokalnih prostorskih
korektorjev. V posameznih sistemih
so kot končni elementi za distribucijo
zraka vgrajeni prezračevalni elementi Hidria klime (prezračevalne rešetke
in vrtinčni difuzorji), na mejah požarnih sektorjev so v kanalskih razvodih
vgrajene požarne lopute z elektromotornim pogonom na povratno vzmet
in s končnimi stikali .
Matija Puš,
Hidria inženiring d.o.o.
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Hotel Svoboda****, Strunjan

Hotel Svoboda, paneli
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SEZONSKI ZEMELJSKI
HRANILNIK TOPLOTE
Sončna energija
Sončna energija je neizčrpen, za človeštvo na Zemlji
obnovljiv vir energije, ki jo še vedno premalo uporabljamo. Sončna energija, ki pade na Zemljo, je 119.400 TWlet/
leto, letna raba energije na svetu pa je bila v letu 2009 14,40
TWlet/leto (11.164,3 milijonov ton ekvivalentne nafte – podatek BP 2010) kar predstavlja 0,012 % sončnega obsevanja
na Zemlji. To pomeni, da je razpoložljiva sončna energija
8.290-krat večja od vse letne rabe energije na Zemlji za vse
namene. Sončna energija je uskladiščena tudi v biomasi in
v večini fosilnih goriv (premogu, nafti ter verjetno tudi v plinu), ki so nastala pred milijoni in več let ter jih zdaj uporabljamo. Zaradi pospešene porabe fosilnih goriv, prihaja tudi do
sprememb v okolju, saj se v fosilnih gorivih shranjeni ogljik
hitreje vrača v atmosfero, kot ga biomasa in oceani lahko
sprejmejo. Težava pri uporabi sončne energije v nekaterih
njenih pojavnih oblikah (sevanje, vodni tokovi, veter) je velika spremenljivost po času in kraju. Zato potrebujemo za
celoletno izkoriščanje sončne energije poleg sprejemnikov
(SSE) tudi sezonske hranilnike toplote (SHT).

Sistemi s sezonskim hranilnikom
toplote
V sezonskem hranilniku toplote se shranjuje toplota, ki
se v poletnem času zbere s sprejemniki sončne energije. Iz
SHT se toplota črpa v sistem za gretje stavb. Tehnično enostavni in ekonomsko sprejemljivi so SHT z vodo ali zemljo.
Zemeljski hranilniki ne potrebujejo posebne posode in ne
zahtevajo nobenega vzdrževanja. V zemljo položimo cevi
v obliki dolgih kač ali spiral, po katerih teče voda ali grelna
tekočina iz SSE. Spiralni prenosniki imajo največkrat premer
60 do 80 cm in so nameščeni v razdalji med 40 do 60 cm.

Cevne kače so položene vodoravno in razdalja med cevmi je med 20 do 25 cm. Cevi so lahko položene tudi v več
plasteh. Prostornina SHT v zemlji je po dosedanjih izkušnjah
od 5 do 10 m3 na vsak m2 sprejemnikov sončne energije. To je
odvisno predvsem od toplotne prevodnosti zemlje in njene
gostote ter vlage. Poleg zemeljskih SHT so poznani tudi vodni SHT, ki so izdelani iz velikih, vkopanih, toplotno izoliranih
posod. Priporočljiva prostornina vodnih SHT je od 1 m3 do
3 m3 za vsak m2 sprejemnika sončne energije, saj ima voda
boljšo sposobnost akumulacije. Shranjeno toploto lahko
uporabljamo neposredno ali pa s toplotno črpalko zemljavoda ali voda-voda (Vir: prof.dr. Sašo Medved, prof.dr. Peter
Novak; Varstvo okolja in obnovljivi viri energije; Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Ljubljana 2000).
Za gradnjo energijsko neodvisnih in nizko energijskih
stavb, smo v Sloveniji prevzeli tehnologijo ISOMAX, ki uporablja poleti pridobljeno toploto za gretje stavbe pozimi, pri
čemer nima klasičnega sistema ogrevanja, ampak posebni
način, ki je na kratko predstavljen v nadaljevanju.

Tehnologija ISOMAX
Tehnologija ISOMAX uporablja za gretje stavbe sončno
energijo in za hlajenje hlad zemlje. Sistem gretja se razlikuje od sedaj normalno uporabljenih načinov (gretje z ogrevali, talno, stropno ali stensko gretje) v tem, da pokrivamo
toplotne izgube stavbe s cevmi, ki so vgrajene med notranjo nosilno konstrukcijo stavbe in zunanjo toplotno
izolacijo. To imenujemo tudi »temperaturna pregrada«. Ker
moramo vzdrževati, zaradi ugodja v prostoru, ovoj stavbe
na notranji strani na konstantni temperaturi 20 °C +/- 2 °C,
potrebujemo za gretje le grelno tekočino (zaradi preprečevanja zmrzovanja je to mešanica vode in propilenglikola) s
temperaturo okoli 20 °C. Toplota sonca, ki od zunaj segreva
izolacijo, in toplota notranjih virov še zmanjšujeta to temperaturo. Ustrezna temperatura grelne tekočine v temperaturni pregradi se v zimskem času zagotavlja iz zemeljskega SHT,
ki smo ga segreli poleti z energijo sonca.
Naloga temperaturne pregrade pozimi je, da prepreči
toplotne izgube iz notranjosti objekta proti okolju. V poletnem obdobju pa isti sistem lahko uporabljamo za hlajenje objekta s tem, da po ceveh v temperaturni pregradi teče hladna »grelna tekočina« s temperaturo pod 26 °C.
Ustrezno temperaturo tekočine za hlajenje v poletnem času,
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ki je običajno med 16 °C in 18 °C, pa zagotovimo iz posebnega cevnega omrežja, položenega v zemlji izven območja
SHT. Zemlja ima v globini 2 metrov precej konstantno temperaturo v celem letu (med 8 °C in 12 °C). Razen kontrole
prekomerne vlage (kar v Sloveniji tudi poleti ni problem)
zagotavlja »Tehnologija ISOMAX« gretje in hlajenje brez zunanjih virov toplote.
Poleg temperaturne pregrade oziroma aktivnega ovoja

stavbe, ima ISOMAX še sistem za prezračevanje z vračanjem
odpadne toplote (cev-v-cevi; protitočni sistem), ki doseže
učinkovitost 90 % in več. V zimskem času izkorišča naprava
tudi toploto zemlje za predgrevanje, poleti pa za hlajenje
vstopnega zraka.
Sistem ISOMAX za gretje in hlajenje ne uporablja fosilnih goriv v stavbi , ampak potrebuje samo električno energijo za delovanje obtočnih črpalk in dveh ventilatorjev za
prezračevanje. Letni obratovalni stroški sistema ISOMAX
so zato neznatni v primerjavi s sedaj poznanimi sistemi. V
primeru, da se odločimo za namestitev sončne elektrarne
majhne moči, ki pokriva potrebno električno moč in porabo, postane stavba energetsko neodvisna pri gretju, hlajenju in prezračevanju.
Sistem ISOMAX je danes edini način, ki ekonomsko upravičeno omogoča uresničevanje zaveze Slovenije po 20%
boljši energetski učinkovitosti, po 25 % deležu obnovljivih
virov energije v končni rabi energije in 20 % zmanjšanju toplogrednih plinov. Sončna energija in energija zemlje pod
in okoli stavbe sta edina vira, ki ju potrebujemo poleg elektrike, ki je v tem primeru lahko »zelena«.
Potrebno pa je poudariti, da zgoraj opisani sistem ni primeren samo za nove stavbe. Z njim lahko energetsko obnovimo tudi vse obstoječe stavbe, ki imajo možnost, da se ob
stavbi uredi zemeljski SHT in na streho namesti SSE ter po želji sončne elektrarne. Na obstoječo fasado namestimo grel-
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ne cevi in jih prekrijemo s toplotno izolacijo. Obstoječi grelni
sistem pa lahko uporabimo za rezervo ali pa ga izgradimo.

Simulacija sezonskega hranilnika toplote
pri tehnologiji ISOMAX
Izračun potrebne prostornine zemeljskega SHT je možen na osnovi grobe izkustvene vrednosti ali pa ga določimo z metodo simulacije. V nadaljevanju bomo prikazali rezultate take simulacije.

nika. Zemeljski hranilnik je izdelan iz horizontalnih kač cevi,
položenih pred gradnjo stavbe pod objektom dolžine 12 in
širine 12 metrov.
V prvem letu polnjenja zemeljskega SHT se bo temperatura 50 cm pod talno toplotno izolacijo objekta (običajno
ločimo SHT od stavbe z 20 cm debelo toplotno izolacijo) dvignila na več kot 27 °C. Temperatura na globini skoraj 8 metrov doseže več kot 19 °C, kar je še vedno dovolj za pokrivanje toplotnih izgub v temperaturni pregradi.

Slika 2: Temperaturno polje SHT pod stavbo 12 x 12 m v mesecu oktobru
Slika 1: Potek temperature v zemlji izven stavbe

Potek temperaturnega profila v zemlji v različnih globinah prikazuje zgornja slika. Iz nje lahko razberemo, da je
temperatura zemlje na globini 15 m in več, preko celega leta
stalna in je približno 10 °C.
Simulacijo polnjenja SHT v zemlji smo izvedli s programom HEAT2. Predpostavljeno obdobje simulacije je od marca do oktobra brez odvzema toplote iz zemeljskega hranil-

V osmih mesecih se v zemlji pod objektom shrani več kot
8 MWh toplote, kar je za prvo leto shranjevanja toplote zelo
dobro. Ker se zemeljski SHT stabilizirajo v približno 3 letih
obratovanja, se v naslednjem letu shrani že dovolj toplote
za pokrivanje toplotnih izgub za nizkoenergijski objekt, ki
potrebuje med 8 do 10 MWh toplote na leto.
prof.dr. Peter Novak, mag. Milan Šturm,
Aleš Kravanja, Matej Dulc

NOTRANJA TOPLOTNA
IZOLACIJA
V določenih primerih (zgodovinsko zaščitene zgradbe
oziroma fasade ipd), je potrebno izvesti fasado iz notranje
strani. V tem primeru je potrebno najti kompromis med toplotno zaščito in bivalnim udobjem in ohranitve zgodovinske vrednosti objekta – fasade. Za izvedbo teh zahtev se
kot izolacijski material uporablja visoko izolacijske plošče iz
poliuretanske pene, z enakomerno porazdeljenimi luknjami pravokotno na površino. Te luknje so zapolnjene s spe-

cialnim visoko kapilarno aktivnim mineralnim materialom.
Izolacijske plošče se z mineralno lepilno malto lepijo na notranjo stran zunanjih sten in na koncu omečejo z lahko porozno mineralno malto, ki predstavlja sorpcijsko plast v debelini do 15 mm. Izolacijske plošče je razvilo podjetje Remmers
in združujejo kapilarno aktivnost, toplotno izolacijo in uravnavanje vlage v enem sistemu. Kapilarno aktivni materiali so
na osnovi kalcijevih silikatov. S pomočjo plasti, ki ima viso-
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ko sposobnost vezanja vlage, je v celotnem sistemu zagotovljeno še uravnavanje zračne vlage ki omogoča zaščito
pred nastajanjem plesni.
Probleme s kopičenjem vlage v zidnem prerezu smo
reševali z vgradnjo raznovrstnih parnih zapor, vendar so
se pojavili problemi pri priklopih gradbenih elementov,
pri prebojih in zaključkih lesenih tramov, ki prehajajo skozi konstrukcijo. Parne zapore preprečujejo difuzijo vodne
pare oziroma pojave kondenzacije v notranjosti gradbene
konstrukcije, vendar imajo pomanjkljivost, da preprečujejo poletno sušenje navlaženih konstrukcij v smeri proti notranjost zgradbe. V nasprotju zgoraj navedenim, je lastnost
transportiranja vlage, ki jo imajo kapilarno aktivni in difuzijsko odprti notranji izolacijski sistemi, ki zagotavljajo
visok potencial sušenja. Kapilarna aktivnost skrbi za hitro in veliko površinsko porazdelitev vlage v zimski sezoni.
Sušenje se pospeši in izolacijsko delovanje izboljša.
Glavna pomanjkljivost sedanjih kapilarno aktivnih notranjih izolacij je nizka toplotna prevodnost (λ = 0,065 do
0,1 W/(mK) in tudi higroskopičnost oziroma sposobnost
vpijanja vlage iz zraka (maksimalne vrednosti za vsebnost
vode so približno 0,005 do 0,02 m3/m3). Vrednost Aw za
izolacijske plošče znaša 0,774 kg/(m2h0,5). Toplotna prevodnost izolacijskih plošč iz poliuretana znaša (λ = 0,031 W/
(mK)) in specifična masa 0, 45 kg/m3 ter razred gorljivosti
B2 glede na DIN 4102 – 1.

Način izvedbe
• Kot podlaga so dovoljeni vsi mineralni gradbeni materiali razen mavca. Podlaga mora biti suha in brez prahu
in delcev, ki zmanjšujejo oprijemljivost.
• Nanos lepila na steno in hrbtno stran izolacijskih
plošč.
• Na plošče nanesemo armiran vrhnji sloj debeline 5 do
10 mm s pomočjo nazobčane zidarske žlice 10/12 (armirna tkanina se z gladilko vdela brez gub v omet, tkanina se
prekriva najmanj 10 cm).
• Ko je tkanina vdelana, se površina obdela z lopatico.
Sledi nanos drugega sloja vrhnjega ometa.
• Za izdelavo finih zaprtih površin, gotovih za pleskanje, se površina zgladi z mineralnim, kapilarno aktivnim
kitom. Enoslojna debelina kita naj ne presega debeline 2
mm.
• Zaključni sloj naj bo kapilarno prevoden z minimalnim difuzijskim uporom.

Sistem zaradi visoke kapilarne aktivnosti
zagotavlja 100 % zaščito pred vlago in
plesnijo. Možnost vgradnje pri različnih
stavbah brez spreminjanja zunanje
fasade.
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SISTEMI ZA VIŠANJE
TEMPERATURE POVRATKA
KOTLOVSKE VODE ZA
KOTLE NA TRDNA GORIVA
V današnjem času se veliko ljudi odloča za nakup klasičnega kotla na trda goriva, kljub temu, da trg že nekaj časa
ponuja zmogljivejše uplinjevalne kotle s prigrajeno elektronsko regulacijo (višji izkoristki), vendar je njihova slabost
dosti višja cena.
Pri uporabi klasičnega kotla na trdna goriva je potrebno upoštevati, da imajo kotli vgrajeno samo osnovno mehansko regulacijo izgorevanja preko regulatorja vleka. Pri
vgradnji kotla v sistem ogrevanja je potrebno poskrbeti še
za višanje temperature povratka kotlovske vode v kotel.
Večina proizvajalcev kotlov podaja minimalno temperaturo povratka kotlovske vode (točka rosišča), pod katero začnejo dimni plini kondenzirati. Nastali kondenzat s primesmi
dimnih plinov se nalaga na stenah kurišča, ki zaradi agresivnosti povzroča korozijo sten in s tem skrajšuje življenjsko
dobo kotla.
Med našimi proizvodi ponujamo dva načina višanja temperature povratka kotlovske vode, s čimer se zmanjša kondenzacija dimnih plinov in s tem posredno podaljša življenjska doba kotla.

Klasična rešitev je z vgradnjo litoželeznega termostatskega mešalnega ventila Firšt T-MIX (slika.1) na vod povratka. Na voljo so tri izvedbe različnih dimenzij, za temperaturo odpiranja pri 45 °C, 55 °C in 60 °C. Smeri 1 in 3 sta vedno
odprti, kar omogoča cirkulacijo vode v kotlu in višjo temperaturo povratka kotlovske vode.
Naprednejša rešitev je v koraku s časom, kjer zaključujemo z razvojem večnamenskega (P/PI) regulatorja konstantne temperature pretoka Firšt Rototerm UNI MR-B (slika.2), z
nastavljivim temperaturnim območjem (0 - 100°C) za različne aplikacije. Regulator je primeren za montažo na mešalne
ventile različnih proizvajalcev.
V aplikaciji s kotlom na trdna goriva se regulator z mešalnim ventilom namesti na vod povratka. Preko temperaturnega tipala, nameščenega na povratku kotlovske vode,
regulator sledi nastavljeni/željeni temperaturi in s tem zagotavlja višjo temperaturo povratka kotlovske vode.
Jure Goršek,
Firšt-Rototehnika s.p.

Hranilnik toplote

Hranilnik toplote
Kotel na trdna
goriva

Slika 1 – LTŽ termostatski mešalni ventil Firšt T-MIX

Kotel na trdna
goriva

Slika 2 – Regulator Firšt Rototerm UNI MR-B
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HIDRO BLOK ZA PLITKE IN
GLOBOKE VODNJAKE
Hidroblok je naprava, ki nas avtomatsko oskrbuje s
svežo pitno vodo in nadomešča klasični hidrofor povsod tam, kjer je trenutna poraba vode manjša kot 90 l/
min pri črpanju vode iz globine 7,5 m in manjša od 15 l/
min pri črpanju vode iz globine do 30 m. Majhne dimenzije (700 x 600 x 200) omogočajo vgradnjo v zelo majhen prostor. Služi lahko tudi za dvigovanje tlaka v zgradbah, kjer je obstoječi vodovodni sistem preslab. V tem
primeru ga priključimo direktno na vodovod, na sesalni strani pa vgradimo nepovratni ventil tako, da voda iz
tlačne posode ne odteka nazaj v vodovodno omrežje.
Za normalno delovanje hidrobloka v področju 2 – 4 bare
je potrebno izbrati črpalko s tlakom približno 5,5 bar.

Opis
Hidroblok sestavljata petstopenjska črpalka in tlačna
posoda. Oba sestavna dela sta med seboj ločena s povratnim ventilom.

Tlačno stikalo vklopi črpalko pri tlaku 1 bar in izklopi
pri tlaku 3 bar. Hidroblok ima vgrajen še manometer in
priključek DN 25 za priklop ejektorja pri črpanju vode iz
globine od 7, 5 m do 30 m. Ejektor je potopljen v vodo,
delovanje je možno le takrat, kadar so vsi cevni spoji popolnoma tesni, sistem pa napolnjen z vodo. Hidro blok
namestimo čim bližje vodnjaku. Pri globinah večjih od
20 m, ne sme biti oddaljenost hidrobloka od vodnjaka
večja od 10 m.
Za delovanje ejektorja je pomembno, da je v cev, ki
povezuje hidroblok s hišno napeljavo vgrajen zasun, ki
naj bo pri prvem zagonu zaprt, nekaj izlivnih mest v hišni
napeljavi pa odprtih. Ko prične tlak v hidrobloku naraščati, se lahko zasun počasi odpre, vendar le toliko, da tlak
pade na 1,5 bar. Zasun naj vedno ostane v tem položaju.
(bg)
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AF/Armaflex iz Armacell-a:
Zdaj na voljo
z vgrajeno Microban®
antimikrobno zaščito
Premijski material AF/Armaflex
ima vgrajeno antimikrobno zaščito. Armacell je kot ekskluzivni partner Microban®-a predstavil prvi visoko fleksibilen izolacijski material,
z vključeno antimikrobno zaščito za
dodatno stopnjo zaščite pred mikrobi in plesnijo. Mikrobiološka zaščita
je vgrajena v izolacijski material med
proizvodnim procesom.
Microban® onemogoči delovanje,
rast in razvoj celične stene mikro-organizma in trajno ščiti pred bakterijami, plesnimi in snetmi. Microban® je
vodilni na področju vgrajene antimikrobne zaščite. Pomembno: kljub izboljšanim karakteristikam premijskega materiala, ostaja cena AF/Armaflex
nespremenjena. Material je na zalogi.
AF/Armaflex pa je na voljo tudi za pla-

Microban
prispeva h kakovosti zraka
v notranjih prostorih.

stične cevi, v najbolj iskanih dimenzijah za hladilno tehniko.

Zdravstveni problemi
zaradi mikrobiološkega
onesnaženja
Zadnje študije so pokazale, da
ljudje v industrijsko razvitih deželah 90% svojega časa preživijo v
zaprtih prostorih. Raziskave EPA
(Environmental Protection Agency,
US) so ugotovile, da so klimatizirana
področja pogosto legla mikrobov in
predstavljajo možnost okužb. Zrak v
zaprtih prostorih je lahko do 10-krat
bolj onesnažen kot zunaj. Tako je tveganje za zdravje večje pri izpostavljenosti zraka v zaprtih kot pri odprtih
prostorih. Mikrobe, ki jih lahko najdemo v in na ogrevalno-prezračevalnoklimatskih sistemih (HVAC), vključno
z bakterijami, ki povzročajo neprijeten vonj in madeže, različne plesni
ter sneti. Presežek vlage v kombinaciji s prahom in umazanijo, ki je običaj-

no prisotna v večini notranjih prostorov, je zadostno hranilo, ki omogoča
izdatno rast mikrobov. Ti mikrobi kasneje sproščajo spore, celice, delce ali
hlapne organske snovi v zrak v zaprtih prostorih, kar doprinese k dobro
znanemu sindromu”bolnih zgradb”.
Posledično pa je več obolenj dihalnih
traktov, alergij, astmatičnih bolezni in
motenj imunskega sistema.

Primerni izolacijski
materiali doprinesejo k
izboljšanju kvalitete zraka
v notranjih prostorih
Novejša publikacija Svetovne
zdravstvene organizacije (julij, 2009)
navaja:
“Kadar je na razpolago zadostna
količina vlage, stotine bakterij in gliv
- posebno plesni – onesnažijo zrak v
zaprtih prostorih. Najpomembnejši
učinek izpostavljenosti tem onesnaževalcem je povečana pojavnost dihalnih znakov, kot so preobčutljivosti
in astma, kakor tudi motnje imunskega sistema. Preprečevanje (ali zmanjševanje) trdovratne vlažnosti in rasti mikrobov na notranjih površinah
zgradb je najpomembnejša za zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje. Izbira primernih materialov lahko
prepreči nabiranje umazanije, vdiranja vlage in razvoja plesni.” Armacell
tako že nudi pasivno antimikrobno
zaščito.

Aktivna antimikrobna
zaščita zagotavlja dodatno
varnost
AF/Armaflex Microban je idealen
izolacijski material v okolju, kjer se
zahteva najvišja raven nadzora priso-
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tnosti vlage, higiene in kakovosti zraka v zaprtih prostorih, kot so procesni
obrati ali javne zgradbe, posebno tiste, ki gostijo občutljive skupine ljudi,
glede na njihovo zdravstveno stanje
ali starost.

Že uspešna predstavitev
v ZDA, VB in Indiji
Armaflex proizvodi z vgrajeno Microban® antimikrobno zaščito so že vgrajeni na objektih v ZDA,
Indiji in Veliki Britaniji. AF/Armaflex
je tudi testiran v skladu z ASTM G21
in ASTM 1338 in je skladen z nemškim VDI 6022 (hygienic standards
for ventilation and air-conditioning
systems). Ameriški Armaflex proizvodi z vgrajeno Microban® tehnologijo je dobil priznanje US Greenguard
Environmental Institute, da izpolnjuje stroge kriterije za kvaliteto zraka v
notranjih prostorih.

Armacell je proizvajalec tehničnih pen in je v svetu vodilen na trgu ﬂeksibilnih tehničnih izolacijskih
materialov. V finančnem letu 2009 je firma imela letni promet okoli 399 milijonov €. Skupina podjetij
ima približno 2300 zaposlenih in 18 tovarn v 12 državah. Sedež firme je v Műnstru v Nemčiji. Neodvisno
od ARMAFLEX - a, vodilne znamke ﬂeksibilnih tehničnih izolacijskih materialov, proizvaja tudi termoplastične izolacijske materiale, protipožarno zaščito in zvočno izolacijo, obložne materiale za izolacijo,
posebne pene za različne industrijske aplikacije, šport
in prosti čas.
Ostale informacije so na voljo tudi na
w w w. armacell.com

Redkost. Trojna zaščita.
Aktivna antimikrobna zaščita · Evrorazred B-s3,d0 · Armacell tečaji usposabljanja zagotavljajo zelo zanesljivo vgradnjo
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Vi želite samo najboljše. Vi želite izolacijski sistem, ki zagotavlja dolgoročno zanesljivost,
varno požarno klasifikacijo in nadzorovane tehnične karakteristike. Vi želite da vam usposobljeni instalaterji
profesionalno izolirajo sistem in dodatno poskrbijo za čisto okolje. Vi želite vse, mi pa imamo rešitev:

a
ikrobna z

AF/Armaflex®. Zdaj z vgrajeno Microban® tehnologijo za dodatno stopnjo zaščite pred bakterijami, plesnimi, snetmi in
za izboljšanje kvalitete zraka v notranjih prostorih.
Armacell Switzerland AG · Brunnmatt 522 · CH-6264 Pfaffnau
Informacije na voljo pri Vaših distributerjih ali - Milivoj Stanovnik
tel/faks 01/ 427 23 04 · GSM 041/ 63 59 91 www.armacell.si · e-mail: mile.stanovnik@armacell.com

integrierter Hygiene-Schutz
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ZELENO JEKLENKO
VAM PRIPELJEJO NA
DOM
UNP (utekočinjen naftni plin) je
naravni proizvod, ki nastaja pri predelavi surove nafte in zemeljskega plina.
Njegova uporaba
����������������������������
pa je še zmeraj najbolj razširjena v obliki plinskih jeklenk.
V Sloveniji ni malo gospodinjstev,
ki za kuhanje še zmeraj uporabljajo
plin, saj se je izkazal za zelo praktičen
in uporaben premični vir energije.
Gospodinjske jeklenke polnimo
z mešanico plina, ki ga sestavlja 35
odstotkov propana in 65 odstotkov
butana. Butan plin je že leta 2007
na tržišče pripeljal novost – ZELENO
JEKLENKO. Jeklenke Butan plina se
poleg sodobnega videza – svetlo zelene barve, od oranžnih razlikujejo tudi
po tem, da so nekoliko nižje. S 523 mm
višine so tako postale še bolj praktične za uporabo in kar je najpomemb-

nejše, da ustrezajo vsem varnostnim
standardom. Z uvedbo novih, zelenih jeklenk zagotavljajo standarde,
ki veljajo v večini evropskih držav in
s tem jamčijo, da smo kot lastniki teh
jeklenk dolžni za zagotavljanje varne
in ustrezne pripravljenosti (skladno s
Pravilnikom o UNP, Ur. RS, št 22/91) leteh za uporabo.
V Butan plinu se odzivajo na zahteve strank, zato ponujajo dodatno
storitev dostave jeklenk na dom.
Zelena jeklenka torej pomeni sto odstotno jamstvo Butan plina, da so jeklenke čiste, da je količina plina ustrezna in so tudi varne za uporabo. Pri
dostavi na dom pa strokovnjaki še
dodatno poskrbijo za pravilno namestitev jeklenke in pregled plinskih
naprav.

Več informacij na
www.butanplin.si
ali po telefonu 080 2005.
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RAVNA STREHA TUDI
NA PODEŽELJE
Drastične klimatske spremembe, pa tudi zakonodaja, ki
omejuje rabo energije v stavbah, vplivajo na spremembe
urbanističnih pogojev, kar pa
ponuja arhitektom nove izzive.
Arhitektura stavb se spreminja
in posebne oblike objektov, ki
smo jih včasih zaznavali kot tujek v urbani sredini, so zdaj znamenje napredne miselnosti,
predvsem pa energijsko učinkovite gradnje.
Nekdaj neželena ravna streha postopoma pridobiva svoje mesto ne samo na poslovnih
in bivalnih zgradbah v mestnih
središčih, pač pa jo urbanisti že
dovoljujejo tudi kot element
poslovnega ali stanovanjskega
objekta tudi na podeželju.

RAVNA OBRNJENA
STREHA – IZJEMNE
MOŽNOSTI
Ravne strehe so pravi izziv
za načrtovalce, saj to ni več le
površina, ki ščiti objekt pred
atmosferskimi vplivi, pač pa
je lahko trajna, uporabna in
hkrati zelo prijetno urejena
bivalna ploščad. Trajnost in
uporabnost ravne strehe ali
terase je pogojena s sestavo
le-te, in več desetletne izkušnje
kažejo v smer sistema obrnjene
strehe. Popolnoma zaščitena

hidroizolacija, kot posebnost
obrnjene strehe, je pogoj za
trajno
vodoneprepustnost,
trdna, nevpojna toplotna izolacija FIBRANxps pa zagotavlja
trajno energijsko učinkovitost
strešnega
konstrukcijskega
sklopa, predvsem pa izjemno
nosilnost strešni površini. Na
obrnjeni strehi si uredite lastno
kopališče, vrt, teraso za oddih
in rekreacijo, celo parkirišče.
Površina obrnjene strehe se
lahko izvede z najrazličnejšimi
zaključnimi sloji oz. elementi
(prodec, les, keramika, beton,
asfalt…), kar je pravi poligon
za preizkušanje domišljije
načrtovalcev in ustvarjalnosti
izvajalcev. Seveda, na tako
izvedeni ravni strehi najbolj
uživajo koristniki objekta.

KAKO NAČRTOVATI
IN IZVESTI
OBRNJENO STREHO?
Kako izvesti uporabno in
trajno streho, se je najbolje pozanimati pri poznavalcih sistema obrnjenih streh. Mnogo zanimivih informacij, detajlov in
fotografij je moč najti na spletni strani www.FIBRAN.si, postopki z izvedbenimi detajli pa
so opisani tudi v publikaciji o
ravni strehi, ki jo lahko prejmete po pošti.

Informacije o konkretnih rešitvah za vašo streho, pa tudi vse ostale elementa toplotnega ovoja
zgradbe za projektiranje
in izvedbo nizkoenergijske stavbe lahko dobite
na naslovu
nasvet@FIBRAN.si oz.
na tel. št. 07 39 39 525.

Gradnja ozelenjene obrnjene strehe

Streha za ustvarjanje, počitek in užitek

Terasa malo drugače
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OGREVANJE
NA BIOMASO S
KOTLI HERZ
Les je človek uporabljal za kurjenje praktično od kar pomni. Postavlja se vprašanje, zakaj ravno sedaj, v času avtomatizacije in elektronike, to staro gorivo ponovno pridobiva
na veljavi. Odgovor se skriva že v vprašanju samem. Ravno
elektronika in z njo načini regulacije so omogočili, da je proces zgorevanja z lesno biomaso nadzorovan, emisijske
vrednosti nizke, sam proces popolnoma avtomatiziran.
Pri sodobnih kotlih na biomaso ne poznamo več vsakodnevnega čiščenja kotla, prižiganja ognja, problemov s slabim vlekom, ko smo zadimili celotno kotlarno ali celo celo-

ten spodnji prostor stanovanjskega objekta, ker dimnik pač
ni imel ustreznega vleka.
Da vse to deluje popolnoma avtomatizirano, je omogočil razvoj elektronike, krmilnih in regulacijskih zank, transportno-dodajalnih sistemov. Poleg vsega omenjenega pa
je prednost pri ogrevanju z biomaso tudi v smislu gospodarskega vidika. Slovenija je, kar se tiče gozdov, dokaj bogata dežela. Kurilno olje in plin moramo kupovati drugje,
proizvodnjo biomase za ogrevanje pa lahko organiziramo
doma, kar predstavlja razvojni potencial za podjetja, ki se

Lambda sonda

Gorenje v zgorevalni komori

Kotel na polena HERZ firestar
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želijo ukvarjati s proizvodnjo in distribucijo tega kuriva. Pa še gozdove bomo imeli lepe in očiščene.

Torej kakšno vrsto kuriv poznamo
pri lesni biomasi:
y
y
y

drva,
pelete,
lesne sekance.

Kotli na polena HERZ
Peči na drva delujejo po principu tako imenovanega uplinjanja drv. Proces zgorevanja je nadzorovan z
lambda sondo, ki vodi in korigira regulacijo zgorevalnega zraka tako, da je proces zgorevanja kar najbolj
optimalen.
Potrebno je povedati, da je pri tem tipu kotla še vedno potrebno zakuriti in ročno dodajati polena, medtem ko je čiščenje prenosnika toplote avtomatizirano preko turbolatorjev z motornimi pogoni, čiščenje
zgorevalnih komor pa je izvedeno od spredaj in je zaradi izredno dobrega zgorevanja le to minimalno.
Zgorevalna komora je izvedena iz posebnega termičnega betona, ki se pred vgradnjo toplotno obdela, podobno kot keramika, zato je izredno robustna.
Posamezne komponente zgorevalne komore so ločene med seboj, med njimi se nahaja izolacijska folija, ki
dovoljuje temperaturne dilatacije med komponentami zgorevalne komore, njeno razstavitev in tudi eventualno zamenjavo posameznih komponent.

Na začetku smo razlagali, kako je pri
ogrevanju na biomaso vse avtomatizirano, tu pa potem spremenimo
zgodbo in razlagamo, kako je potrebno zakuriti in podobno. Da, potrebno
je jasno povedati, da je omenjeni
kotel na polena še vedno model, kjer
je potrebno nekaj ročnega dela in
veselja do kurjenja, kar je za nekatere
pomanjkljivost, druge ne moti ali pa
jim to celo ustreza. Takšen kotel se
zakuri enkrat na dan, sistem vleka pa
omogoča izredno hiter vžig polen.
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POSLOVNI MODEL ZA
NOVO TISOČLETJE
20 let družinske podjetnosti

V družinskem podjetju AJM d.o.o. iz Kozjaka nad
Pesnico letos praznujejo 20 let poslovnih uspehov.
Gospodarska kriza je pokazala, da nas podjetništvo
brez vrednot ne bo pripeljalo v svetlo prihodnost.
Večina podjetij je do danes delovala v zaprtem
sistemu, kjer so zaposleni samo predmet učinkovitejše produkcije, nakopičeni kapital pa sredstvo za
finančne naložbe. Kar sedaj spoznava svet ekonomije,
da so stranke in zaposleni edina trajna vrednost, in
da brez etičnih vrednot ni prihodnosti, je podjetje
AJM okna-vrata-senčila d.o.o. negovalo že 20 let.
Sedež podjetja AJM d.o.o. v Kozjaku pri Pesnici pri Mariboru.

okna ustrezajo programom
kreditiranja Ekološkega sklada
Republike Slovenije, j. s.

AJM 8000
energeto®
za nizkoenergijske in
pasivne hiše
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AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Varna okna z izredno
dobro toplotno izolacijo,
izdelana po vaši meri
in v skladu z najvišjimi
standardi.

S ponudbo stavbnega pohištva najvišje kakovosti, od izdelave do vgradnje,
mora nujno skrbeti za odličnost na vseh
ravneh. Prihajajoča 20. obletnica je dokaz,
da družinskemu podjetju AJM iz Kozjaka
nad Pesnico to uspeva, kar potrjujejo tudi
pridobljena priznanja. Še posebej so ponosni na certifikat Družini prijaznega podjetja. Certifikat kakovosti v graditeljstvu,
ISO standard 9001, Eko-točka so dokazi,
da svojim kupcem želijo ponuditi kar največ, ob tem pa neutrudno iščejo rešitve
za čim manjše izgube toplotne energije.
Stalna rast podjetja je dokaz uspešnosti in vzor poslovnemu svetu, da družina
niso samo biološki člani ampak širša skupnost, v kateri in za katero podjetje deluje,
za zadovoljevanje materialnih, še posebej
pa osebnih psihičnih potreb. Korist moramo imeti vsi. Družinske vrednote vzajemnosti jih zagotavljajo.
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Pravo udobje

Med vsemi termostatskimi glavami v svetu lahko z RA2000 prihranimo največ energije.

Ugodno počutje v bivalnem prostoru je najbolj odvisno od temperature zraka. Zato
lahko udobje in hkrati varčevanje energije dosežemo z možnostjo izbire prave temperature tam, kjer jo želimo in kadar
jo želimo.

Temperatura po želji
Vzdrževanje enakomerne,
želene temperature v posame-

znem prostoru je zelo enostavno. Termostatsko radiatorsko
glavo Danfoss nastavimo na izbrano temperaturo in glava bo
samodejno opravila vse ostalo. Ko bo temperatura v prostoru dosežena, bo začela pripirati pretok v radiatorju in ga spet
primerno odprla, če bo temperatura padla. Vse to se dogaja zvezno, regulacija pa deluje mehko in brez sunkov.

Priporočena nastavitev temperatur v bivalnih prostorih.

Temperaturo v posameznih
prostorih domovanja lahko sicer izberemo po želji, standardne in priporočljive nastavitve
pa so: 24 °C v kopalnici, 21 °C v
dnevni sobi, 20 °C v kuhinji in
17 °C v spalnici.

Značilnosti in prednosti
Danfossove ventile odlikuje
enostavna montaža, ki jo omogoča zaskočni priključek glave na ventil. Zaradi natančnosti
vodenja temperature, omogočajo ventili višje bivalno ugodje
in samodejno ter natančno regulacijo temperature prostora.
S tem je preprečeno pregrevanje in nepotrebna raba energije. Ventili so sodobno oblikovani, imajo dolgo življenjsko dobo
in omogočajo nastavitev temperatur v vsakem prostoru posebej. Opremljeni so še z dvojno
regulacijo in možnostjo prednastavitve pretoka v ventilu.

Do 20 % manjši stroški
Z namestitvijo termostatskih radiatorskih ventilov in
glav Danfoss zmanjšamo rabo
energije, zato lahko pričakujemo tudi znatno zmanjšanje
stroškov ogrevanja. Dosegli
bomo boljše počutje v prostoru in hkrati varčevali energijo.
Danfossova termostatska glava
s termostatskim ventilom upo-

števa tudi dodatne toplotne
vire v prostoru, toploto sončnega sevanja skozi okna in toploto, ki jo ddajajo svetila, kuhijski aparati in ljudje. Princip
delovanja je enostaven; tipalo
zaznava povišano temperaturo prostora in s proporcionalnim zapiranjem ventila zmanjšuje pretok vode skozi radiator.

Dva učinkovita modela
Plinsko polnjena termostatska glava RA 2990 zagotavlja
točno nastavitev, v trenutku reagira na spremembo temperature, kar pomeni, da upošteva tudi toploto vseh dodatnih
virov energije, ki se nahajajo v
prostoru.
Termostatska glava z elektronskim nastavljalnikom RA
PLUS je nadgradnja glave RA
2000, ki še dodatno poveča
prihranek, deluje pa ločeno in
samodejno v vsakem prostoru posebej. Naprava skladno
s programiranim časom avtomatsko znižuje temperaturo
v prostoru, ki ga trenutno ne
uporabljamo, na primer v času
odsotnosti stanovalcev ali v delovnih prostorih izven delovnega časa. Glava ima prigrajen
elektronski nastavljalnik, uporabnik pa lahko čase in temperature izbire s pomočjo dveh
vgrajenih programov.
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SPECIFIKE PREZRAČEVANJA
ZA NIZKOENERGIJSKE
IN PASIVNE HIŠE
vodov. Kino dvorane in učilnice npr. imajo pretoke zraka
Ker prehaja danes nizkoenergijska hiša v gradbeni stanpreračunane na maksimalno število oseb, ki jih le-ta lahko
dard (predvideva PURES) je tudi prezračevanje z rekuperasprejme, pri čemer so količine dovedenega zraka pravilocijo vse bolj samoumeven element hiše. To je povsem razuma enake odvedenemu. Tako imamo na eni strani prostora
mljivo, saj je zaradi majhnih transmisijskih izgub smiselno
dovode svežega zraka, na drugi strani pa odvod rabljenega
minimizirati prezračevalne izgube v želji po čim večji enerzraka. Ker imamo v hiši ali stanovanju večje število manjših
gijski varčnosti objekta. Poleg samega prezračevanja, pa pri
prostorov, ki niso enakomerno v uporabi vseh 24 ur v dnedobrem prezračevalnem sistemu postanejo bivalni prostori
vu, je iz energetskega vidika povsem nesmiselno dovajati in
tudi zatočišče pred mrčesom (komarji, muhe, …), cvetnim
odvajati zrak v vsakem posameznem prostoru (npr. spalnici),
prahom, hrupom iz okolice, vročino, vlago, plesnijo, nepriker preprosto nikogar ni v njem.
jetnimi vonjavami iz hiše in podobno.
V hiši dovajamo sveži zrak vedno le v čiste
Ko govorimo o hišnem prezračevanju z reprostore kot so: dnevna soba, spalnica, otroška
kuperacijo za nizkoenergijske in pasivne hiše,
soba, pisarna, ipd. Z vonjavami in vlago obremoramo upoštevati razlike med tem in večjimi
menjen zrak pa odvajamo iz: kopalnice, toalet,
prezračevalnimi sistemi, ki jih uporabljamo v
pralnice, likalnice, shrambe ipd. Na ta način se
poslovnih prostorih, šolah, bolnicah, nakupoustvari enakomerno in zaradi majhnih količin
valnih središčih in podobno, ki ravno tako lahzraka počasno gibanje zraka od dovodov proko vključujejo rekuperacijo energije. Najbolj
ti odvodom, s čimer je onemogočeno širjenje
očitna razlika med obema sistemoma izvira iz
neprijetnih vonjav iz obremenjenih v čiste propotrebnih količin zraka, ki je posledica različne
Vpihovalna šoba
store (usmerjeno prezračevanje). Dobro je venamembnosti prostorov in števila uporabnideti tudi, da prehajanje zraka med prostori zaradi vrat ni
kov oz. prebivalcev objekta. Za večje sisteme potrebujemo
onemogočeno vse do pretoka 60 m3/h, saj je za tak pretok
večje preseke prezračevalnih kanalov in večje pretoke zraka,
vedno dovolj prostora med vratnim krilom in vratnimi podkar ima za posledico večje hitrosti zraka na vpihu. Ta je v priboji. Za večje količine zraka pa je že treba uporabiti vratne
meru velikih in/ali visokih dvoran celo zaželena in se izvaja
rešetke. Če upoštevamo razporeditev dovodov in odvodov
skozi vpihovalne šobe. Občutek prepiha je v stanovanjski
ter majhne pretoke zraka po cevi in na samem dovodnem ali
hiši po drugi strani moteč in povsem nezaželen, zato mora
odvodnem ventilu, je jasno, da moramo za optimalno prebiti že cevni sistem tako dimenzioniran, da omogoča neslizračenje prostora namestiti ventil
šen in enakomeren pretok majhnih
čim bolj stran od vrat.
količin zraka. Optimalna dimenzija
Pri hišnem prezračevanju se
cevi znaša med 60 in 75 cm po kateri
pred vsakim ventilom vgradi še
lahko 20 – 30 m3 zraka na uro prevajazračna komora, ki ne predstavlja
mo s hitrostmi pod 3 m/s. Omenjene
samo priklopno odprtino za ventil,
količine zraka predstavljajo tudi ekpač pa tudi razširivivalent urne potrebe po svežem
tev, v kateri se zračzraku za eno osebo.
ni tok umiri in tudi v
Druga pomembna razlika med
primeru dvojnih dovelikim industrijskim in majhnim
vodov (dva priključhišnim prezračevalnim sistemom
Modelni tloris
ka cevi) neslišno,
FRS komora
je tudi v postavitvi odvodov in do-
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enakomerno in brez pihanja prehaja v prostor. Hitrost gibanja zraka se zmanjša iz 2 – 3 m/s v cevi na 1 m/s ob ventilu
dimenzije 125 mm.
Iz vsega naštetega je razvidno, da hišno prezračevanje
z rekuperacijo ni več vezano na prostor, pač pa zajema celoten objekt, pri čemer so količine dovedenega in odvedenega zraka določene s številom prebivalcev na eni strani in
kvadraturo bivalnih prostorov (odraža maksimalno število
obiskovalcev v hiši) na drugi. Zaradi manjših količin zraka je
sistem lahko neslišen in ne piha, poleg tega pa so lahko tudi
izkoristki samega rekuperatorja višji.
Helios prezračevalni sistem upošteva vse do zdaj našteto, dodatno prednost pa predstavlja še hobotnični razvod.
Gre za razvod cevi (63 mm notranji premer) brez vmesnih
cepitev, med razdelilno komoro za dovodni zrak in zračnimi komorami za dovod zraka v posameznih prostorih (enako velja za odvodne linije). Prednosti takšnega razvoda so:
� preprečitev širjenja zvokov po prezračevalnem sistemu med prostori,
� lažja regulacija, saj vsaka cev dovaja enako količino
zraka, za kar poskrbijo tudi omejitveni elementi v zračnih
komorah krajših linij (dodajo nekaj zračnega upora),
� vse cevi so lahko od centralnega razdelilca naprej enake dimenzije, ki pa je precej majhna in tako omogoča namestitev cevi v spuščeni strop, pod estrih ali v samo ploščo,

Razvodi

�
ob povečanju
ali zmanjšanju intenzitete prezračevanja, se pretoki na vseh odvodih in
dovodih enakomerno
spremenijo, saj so pogojeni z enakimi padci tlaka po ceveh.
V velikih prezračevalnih sistemih zaradi velikega števila ljudi ni tako
pomembno, da je ta
povsem neslišen, pri hi-

šnem prezračevanju pa je to odločilnega pomena. V dobro
izolirani hiši sta prezračevalni in ogrevalni sistem večinoma
edina, ki jih ponoči lahko slišimo predno zaspimo. K neslišnosti delovanja prezračevalnega prispeva poleg fleksibilnih cevi in dveh cevnih dušilcev zvoka (eden za dovod in
drugi za odvod zraka iz prostorov) predvsem sama prezračevalna naprava, natančneje njena ventilatorja. Pri tem je pomembno, da sta EC tehnologije, ki omogoča tiho delovanje
z majhno porabo električne energije na daljše časovno obdobje, da sta kroglično oležajena, da sta povezana z ohišjem
preko antivibracijskih nosilcev in kvaliteta izdelave le-teh.

RAZLIČNE IZVEDBE VARČNE
RAZSVETLJAVE
Delež razsvetljave je pri skupni rabi električne energije dokaj velik, prav tako vpliv na varčevanje z energijo. Novi trendi prinašajo številčne nove svetlobne vire,
ki pomenijo zelo konkretne premike na področju učinkovite rabe energije. Čas navadnih žarnic z žarilno nitko

se izteka, fluorescenčna in zunanja razsvetljava sta že v
veliki meri krmiljena z elektroniko, prihaja nova generacija svetlobnih virov – LED diode. Svetlobo kontroliramo, nadziramo in reguliramo z različnimi senzorji in
upravljamo z računalnikom.

42
September 2010

TOPLOTNE ČRPALKE
ZA SEGREVANJE
SANITARNE VODE ZA
VELIKE POTROŠNIKE
Praktično lahko rečemo, da velika večina tistih, kateri so
kadarkoli razmišljali o varčnem segrevanju sanitarne vode,
pozna toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode z 200
ali 300 litrskim grelnikom vode. V zadnjih letih prav tako narašča povpraševanje po večjih toplotnih črpalkah, s katerimi
lahko ogrevamo objekte in sanitarno vodo.
Precej počasneje pa se širi to spoznanje na področje velikih potrošnikov sanitarne vode, ker so v večjih objektih instalirani veliki konvencionalni ogrevalni sistemi, kjer je zatečeno razmišljanje, da kakršna koli sprememba ali prenova
veliko stane in da se investicija ne izplača v doglednem času.
Dejstva iz prakse pa kažejo ravno obratno, saj se investicija pri večjih potrošnikih sanitarne vode povrne že v nekaj
letih (lahko tudi v 2-3 letih ali pa še prej). Še posebej hitro se
investicija povrne v primerih, ko tudi izven ogrevalne sezone segrevamo sanitarno vodo z obstoječimi konvencionalnimi sistemi, kateri so namenjeni za ogrevanje celega objekta in so tako lahko moči od nekaj 10 kW do nekaj 100 kW.
Vsem je namreč tu popolnoma jasno, da ti kotli v režimih,
ko delajo s 5 ali 10 % močjo, dosegajo zelo nizke izkoristke.
V veliko primerih tudi daleč pod 50 %.

Kje srečamo možne primere
uporabe ?
� poletni počitniški apartmaji in drugi letni turistični
objekti (kampi, hoteli, turistične kmetije,…),
� športni objekti in večji welness centri,
� domovi starejših občanov
� gostinski lokali, večje kuhinje,…
� razni tehnološki procesi.

Vrste toplotnih črpalk za pokrivanje
različnih potreb po sanitarni vodi
Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode izberemo
na osnovi več faktorjev, katere moramo prej točno poznati
in sicer so to:
� dnevna poraba sanitarne vode,
� konična poraba sanitarne vode (največja poraba sanitarne vode npr. v času ene ure),

� ali bo voda ogrevana preko celega leta ali samo v času
izven ogrevalne sezone.
Na osnovi prvih 2 podatkov dobimo potrebno moč toplotne črpalke in potreben minimalni volumen grelnika
vode (bojlerja). Na osnovi zadnjega podatka pa izberemo
ustrezno izvedbo toplotne črpalke.
Toplotna črpalka je lahko v kompaktni ali deljeni obliki. Stoji lahko znotraj ali izven objekta. Če je postavljena v
objektu, potem mora prostor v katerem je, zagotavljati dovolj toplote. Pri tem imamo seveda v mislih TČ zrak/voda,
katera je seveda najbolj ustrezna, v kolikor gre zgolj za pripravo sanitarne vode. Pri večjih dnevnih porabah (nekaj
1000 l) vode pa lahko pridejo v poštev tudi TČ zemlja/voda
in TČ voda/voda, še posebej če se sanitarna voda ogreva
tudi pozimi.
V kolikor ogrevamo sanitarno vodo samo v času, ko
so zunanje temperature (ali temperature prostora) nad +7
°C, potem lahko izberemo TČ zrak/voda brez odtaljevanja.
Katere so seveda še nekaj cenejše od tistih ki lahko delujejo
do zunanje temperature -20 oz. -25 °C.

Primeri TČ

Slika 1: TČ za dnevno porabo
vode do 1000 l (grelna moč
do 5kW in bojler 400 oz.
500 l)
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Slika 2: TČ za dnevno
porabo vode 1000 do
3000 l (grelna moč do 7
kW in bojler 800 ali 1000 l)

Ekonomska upravičenost vgradnje TČ
za ogrevanje vode
Izdelana je primerjava ogrevanja samo sanitarne vode
izven ogrevalne sezone (6 mesecev) in sicer z velikim oljnim kotlom (namenjenim za ogrevanje celega objekta), kateri doseže v takem režimu izkoristek do največ 50 %.Iz predstavljene tabele lahko jasno zaključimo, da se vračilna doba

Dnevna poraba tople vode ogrete na 50 °C

l

Slika 3: TČ za dnevno
porabo vode nekaj 1000
l (grelna moč od 7 do 20
kW in volumni bojlerjev od
1000 do 5000 l)

(katera je pri večjih potrošnikih že tako majhna) z večjo porabo sanitarne vode samo še zmanjšuje. Tako torej ni nobenega razloga, da nebi takoj razmislili o vgradnji toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode. Hkrati pa je to trenutno
tudi ena od najbolj donosnih investicij.
mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com

TČ 5 - 500

TČ 7 - 1000

TČ 15 – 3000

1000

2000

5000

Poraba kurilnega olja

l

1450

2930

7300

Strošek kurilnega olja

€

1090

2200

5500

Strošek el. energije za pogon TČ

€

210

420

1050

Letni prihranek

€

880

1780

4450

€

3500

5000

8000

Leta

3,98

2,8

1,8

Investicija (TČ+ montaža)
Vračilna doba
Upoštevane so trenutne cene energentov.
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SONČNA ELEKTRARNA
NA VSAKO STREHO
Fotovoltaika je v razcvetu tudi v
Sloveniji. Število sončnih fotonapetostnih elektrarn narašča, vse več se o
tem izredno potencialnem obnovljivem viru piše in govori v javnosti in
vedno več ljudi se zaveda pomembnosti energetskega sektorja kot enega glavnih osi razvoja. Na panogo fotovoltaike je vezanih veliko delovnih

mest, visoka dodana vrednost, tehnološki razvoj, izvoz, močno je vpleten
finančni in bančni sektor ter številni
drugi družbeni segmenti sodobnega
sveta.
Vsak lastnik sončne elektrarne aktivno vstopi na trg proizvodnje električne energije. Sončna elektrarna
se lahko postavi na vsako streho, ne

glede na obliko ali vrsto kritine. Treba
se je prilagoditi zakonitostim, ki vplivajo na optimalno delovanje sončne
elektrarne. Njena velikost je odvisna
od mesta postavitve – naklona, orientacije, morebitnega senčenja in še
nekaterih drugih faktorjev. Določene
površine, četudi dovolj velike, za postavitev sončne elektrarne enostavno
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niso primerne. Načeloma velja, da za
1 kW moči potrebujemo med 7 in 20
m2. Priporočajo se strehe in površine,
ki so obrnjene na jug, nimajo senčenj
na sami površini ali v okolici, objekti
pa niso statično vprašljivi. Prav tako
mora biti ohranjenost kritine objekta dovolj dobra, da bo vzdržala dodatno obtežitev zaradi namestitve
fotonapetostnega sistema. Ustrezno
nosilnost strehe ugotovi izvajalec, ki
tudi nosi posledice in se v nobenem
primeru ne bo odločil za postavljanje
sončne elektrarne na strehi, na kateri
bi lahko nastale težave. Obremenitev
zaradi postavitve sončne elektrarne
na streho objekta znaša od 15 do 25
kg/m2. Obremenitev je odvisna od
tipa strehe, kar posledično vpliva tudi
na tip konstrukcije za postavitev sončne elektrarne.
Tipov konstrukcij je več, izvajalec
mora presoditi, kateri je najprimernejši. Najbolj razširjena je aluminijasta podkonstrukcija, pri kateri lahko
poljubno prilagajamo naklone modulov. V BISOL-u, enem vodilnih svetovnih proizvajalcev visoko kakovostnih
fotonapetostnih modulov, uporabljajo konstrukcije, ki so jih v podjetju razvili sami. Njihova aluminijasta podkonstrukcija je na streho položena

Obiščite nas:

Hala L, razstavni
prostor 31

brez prebojev v streho in dodatnega
pritrjevanja, aerodinamična oblika pa
omogoča ob močnem vetru izredno
stabilnost. Pri razvoju plastičnih korit,
z uporabo katerih se bistveno zmanjšajo stroški in čas montaže, so sodelovali s slovenskim podjetjem Pensito.
Korita z naklonom 12,5° so primerna
za ravne strehe in strehe s trapezno

kritino. Na ravni strehi lahko na enem
kvadratnem metru ob naklonu modulov 12,5° dosežemo 90 W, ob 30° pa
približno 50 W. Izgube, ki nastanejo
zaradi nižjega naklona modulov, so
majhne. Čez nekaj let, ko subvencije v
obliki zagotovljenih odkupnih cen ne
bodo več potrebne in bo lastnik sončne elektrarne aktivni prodajalec elek- >
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trične energije, bo vsak želel imeti na
strehi čim večjo inštalirano moč. Tudi
plastična korita se na streho pritrdijo
brez vrtanja in prebojev. Obtežena so
z utežmi, na področjih z velikimi hitrosti vetra pa jih je zaradi varnosti
kljub temu potrebno dodatno pritrditi. Obremenitev strehe je pri aluminijasti konstrukciji nekoliko večja (od 20
do 25 kg/m2) kot pri plastičnih koritih
(18 kg/m2), obe pa sta aerodinamični
obliki, ki zagotavlja optimalno stabilnost tudi pri visokih sunkih vetra.
Glede na statistične podatke elektrodistributerjev Slovenije o porabi
električne energije štiričlanske družine in pod predpostavko, da dobro
projektirana sončna elektrarna pridela 1120 kWh/kW/leto in več, je potrebna sončna elektrarna moči od 3,5 kW
do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam po električni energiji. Družine, ki
se uvrščajo v nadstandardni razred,
potrebujejo sončno elektrarno moči
cca 7 kW. Vendar je potrebno vedeti, da sončne elektrarne običajno ne
postavljamo za lastno porabo električne energije, saj bi glede na dinamiko proizvodnje potrebovali aku-

mulatorje za shranjevanje energije.
Elektrarne so priklopljene na omrežje
in vso proizvedeno energijo »prodajajo« v omrežje po subvencionirani ceni,
energijo, ki jo porabimo sami, pa enostavno črpamo iz omrežja in jo še naprej plačujemo po tržni ceni.
Ne smemo pozabiti, da je sončna
elektrarna sistem, sestavljen iz številnih elementov, namenjen stalnemu in
zanesljivemu delovanju. Poleg fotonapetostnih modulov, ki so srce vsake
sončne elektrarne in imajo vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in
napetost, so pomembni še drugi elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije
za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC in AC spojišča,
regulatorji, akumulatorji, stikalne in
zaščitne naprave ter ostali inštalacijski material. Za investitorja je največja
izguba čas, ko elektrarna zaradi različnih razlogov ne oddaja električne
energije, saj trajanje pogodbe o odkupu električne energije kljub temu
teče. Najbolj pomembno je sprotno

spremljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, zaznavanje slabšega delovanja in takojšnje ukrepanje.
Vsako sončno elektrarno je potrebno zavarovati, kar obsega približno 0,2 % vrednosti investicije na
leto. Za elektrarno velikosti 10 kW znaša letno zavarovanje približno 100 €.
Posamezna vrednost zavarovanja je
odvisna od velikosti sončne elektrarne, nabora primerov, za katere zavarujemo in specifične ponudbe posamezne zavarovalnice. Se pa z razvojem
fotovoltaične industrije v Sloveniji širi
ponudba spremljevalnih storitev, tako
na področju financiranja kot tudi zavarovanja. Dobro zavarovanje sončne
elektrarne bi moralo pokrivati predvsem naslednje sklope:
� Požarna nevarnost; požar, nepo
sredni udar strele, eksplozija, …
�

Elementarne nevarnosti; vihar,
toča, poplava, …

�

Posredni udar strele,

�

Mehansko delovanje sile,

�

Tatvina in rop, vključno z 		
vandalizmom,

�

Zavarovanje do tretjih oseb.
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Fotonapetostni moduli so osnovni gradniki sončnih elektrarn, zato je
njihova kakovost še toliko pomembnejša. BISOL fotonapetostni moduli
zaradi najsodobnejšega dizajna in naprednega načina proizvodnje zagotavljajo najvišji energijski izplen, zabeležen tako na področjih z visokim kot
tudi z nizkim sončnim obsevanjem.
Razlogi za visoko število pridobljenih
kilovatnih ur so:
� visoka paralelna upornost za
boljše delovanje pri nizkem sončnem
obsevanju in zelo nizka serijska upornost za boljše delovanje pri visokem
obsevanju,
� predhodno razvrščemi moduli glede na PMPP in IMPP z namenom
zmanjševanja izgub zaradi neujemanja modulov,
� najnižji NOCT (nominalna delovna temperatura celic) zgolj 44 °C
(vsaka dodatna °C zaradi negativne g
sončnih celic povzroči upad energijskega izplena za 0,43 %),
� EVA folija z zanemarljivim indeksom porumenelosti (zaradi naravnega procesa degradacije sicer prozorna EVA folija sčasoma porumeni, kar
zmanjša prepustnost svetlobe),
� visoka vsebnost gela EVA folije pripomore k nizkemu NOCT koeficientu in izjemnemu dolgoročnemu
delovanju modulov,
� najnižja kapacitivnost C modulov za izjemno visoko ponovljivost rezultatov meritve I-U karakteristike in za najnižje izgube
zaradi neujemanja modulov,
� steklo z zelo visoko prepustnostjo svetlobe po celotnem svetlobnem spektru,
� s certifikatom TÜV potrjena
zgolj 0,5 % degradacija modulov od
dovoljenih 5,0 % pri testu simulacije
20 letnega delovanja v naravi
BISOL je eden redkih proizvajalcev, ki nudi 10-letno garancijo na proizvod od nakupa dalje, 12-letna ga-

rancija za doseganje 90 % izhodne
moči, 25-letna garancija za doseganje 80 % izhodne moči. Vsi izdelki so
v skladu z najpomembnejšima mednarodnima standardoma IEC 61215,
IEC 61730. Imajo visoko sistemsko napetost (1.000 VDC ), električno dvojno izoliran aluminijast okvir z visoko
dovoljeno mehansko obremenitvijo 5.400 Pa in natančno poravnane
nize celic za izjemno estetski izgled.
Kupcem prijazno podjetje se je v
svetu uveljavilo kot vrhunski ponudnik najsodobnejših tehnoloških rešitev, ki presegajo pričakovanja najbolj
zahtevnih strank. V svoji ponudbi je
podjetje uvedlo edinstveno inovacijo v fotovoltaični industriji za sortiranje modulov pri gradnji sončnih elektrarn, ki je v postopku patentiranja.
Na nalepkah na hrbtni strani modulov so navedeni podatki oz. navodila,
ki inštalaterjem omogočajo optimalno razporeditev modulov, kar neposredno pripomore k višjemu energijskemu izplenu sončne elektrarne.
Optimizacija zaporednih in vzporednih vezav znoraj vej modulov, ki tvorijo sončno elektrarno, zmanjšuje izgube zaradi neujemanja do 70 %.
Nenehne naložbe v nadaljnji razvoj narekujejo prihodnost fotovoltaične industrije. V težnji po trajnostni
energetski oskrbi BISOL z industrijsko
spodbujenimi raziskavami in razvojem pospešuje tehnološke inovacije,
ki omogočajo izjemno dolgoročno
in donosno delovanje sončnih elektrarn. Podjetje je začelo proizvajati
svoje izdelke samo s pozitivnimi tolerancami izhodne moči, zaradi katerih
imajo vsi moduli višje dejanske moči.
Glede na standard pozitivnih in negativnih toleranc izhodne moči v fotovoltaični industriji lahko imajo fotonapetostni moduli dejansko manj
moči, kot je njihova vršna moč. BISOLovi izdelki pa vedno presegajo nazivno moč, in sicer v povprečju za 6 W.
Pozitivne tolerance izhodne moči zagotavljajo konstantno visok energij-

ski izplen sončnih fotonapetostnih
elektrarn in visoko stopnjo interne
donosnosti naložbe.
Republika Slovenija podpira gradnjo sončnih elektrarn na ta način,
da zagotavlja odkup električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, po zagotovljeni odkupni ceni ali
zagotovi obratovalno podporo, če lastnik elektrarne sam prodaja električno energijo na trgu.
Za manjše elektrarne (moči do
50 kW) znaša zagotovljena odkupna
cena 0,386 € za kilovatno uro proizvedene energije, obratovalna podpora pa 0,339 €/kWh. Cene so nekaj
višje, če so fotonapetostni moduli integrirani v fasado ali streho in nekaj
nižje za večje elektrarne (nad 50 kW)
in sončne elektrarne, ki so postavljene kot samostojni objekti na tleh.
Kot zelo estetski, zeleni obnovljivi
vir energije se lahko sončne elektrarne zaradi njihove modularne zasnove uporabljajo za izgradnjo sončnih elektrarn reda velikosti od nekaj
mili- do več megavatov. Prav to omogoča njihovo razpršenost, ki odločilno vpliva na zmanjšanje izgub v
elektroenergetskem omrežju in zagotavljanje energetske samostojnosti in neodvisnosti uporabnikov sončnih elektrarn.

www.bisol.com
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NOVE REŠITVE
HIDROIZOLACIJSKIH
SISTEMOV
Italijanski proizvajalec polimerbitumenskih trakov f.
INDEX Spa iz Verone, ki je že od leta 1995 s svojo ponudbo
prisoten tudi na slovenskem tržišču, je poznan tudi po tem,
da stalno spremlja razvoj tehnologije gradnje in se z razvojem vedno novih namenskih trakov prilagaja potrebam moderne gradnje objektov.
Predstavljamo vam nekatere posebne bitumenske trakove iz naše ponudbe, ki jih je INDEX razvil v zadnjih letih in
omogočajo nove, moderne, funkcionalne in tudi ekonomične rešitve nekaterih hidroizolacijskih sistemov.

KAKO IZVESTI HIDROIZOLACIJO,
DRENAŽO IN ZAŠČITO TEMELJNIH STEN
Z ENIM PROIZVODOM IN OBENEM
PRIHRANITI?
S POSEBNIM VEČNAMENSKIM TRAKOM »ARMODILLO P»,
KI IMA ŽE VGRAJENO ZAŠČITO V OBLIKI ČEPOV NA ZGORNJI
POVRŠINI TRAKU.
Med zasipavanjem predhodno hidroizoliranih temeljnih
sten lahko pride do poškodb hidroizolacije z ostrimi sestavinami v zasipnem materialu, zaradi česar je potrebno hidroizolacijo zaščititi s čepasto folijo ali ploščami ekstrudiranega polistirena.

Ta zaščita pa ni potrebna, če hidroizolacijo izvedemo
z ojačanim elasto-plastomernim bitumenskim trakom
»ARMODILLO P », ki v enem proizvodu združuje funkcije
hidroizolacije, mehanske zaščite in drenaže.
Trak ARMODILLO P je ojačan z močnim PES filcem, ki je
odporen na preluknjanje in trganje in ima tudi velik maksimalni raztezek. Zgornja površina traku je obložena z odpornimi in elastičnimi polimer-bitumenskimi čepki, ki ščitijo
trak pred poškodbami ob zasipavanju, obenem pa predstavljajo učinkovito drenažno omrežje za odvajanje vode. (
Primerjalni test odpornosti je predstavljen v prospektih traku ARMODILLO in Vemil CD-jih za izvajanje hidroizolacij s
polimer-bitumenskimi trakovi).
Če čepke rahlo pogrejemo s plamenikom, postanejo lepljivi, tako da nanje lahko zanesljivo vežemo filce, termoizolacijske plošče ali druge materiale.
Ker s trakom »ARMODILLO P« istočasno z enim proizvodom izvedemo tako hidroizolacijo, kot zaščito vertikalnih in horizontalnih temeljnih površin, prinaša ta
izvedba tudi pomembne prihranke tako pri stroških materialov kot tudi pri stroških izvedbe, v primerjavi s standardnimi rešitvami ( strošek hidroizolacijskega traku, čepaste folije, dvakratno polaganje ).
Pri hidroizolacijah vertikalnih sten odpadejo tudi vsi
problemi, povezani z pritrjevanjem zaščitnih čepastih folij
v fazi zasipavanja, saj se trak ARMODILLO P popolno zavari na stene.
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Trak ARMODILLO P nudimo tudi v koreninsko neprobojni izvedbi ( ARMODILLO P ANTIROOT ). Če trak ARMODILLO
P ANTIROOT uporabimo kot zaključni trak v sistemu dvoslojne hidroizolacije » ozelenjenih streh », ni potrebno dodatno izvajati drenažnega sloja (saj sistem čepov že zagotavlja
drenažni sloj), kar spet prinaša pomemben prihranek v višini
strešnega sestava in stroških izvedbe.

A - Armirana betonska plošča
B - Naklonski beton
C - hladni bit. premaz INDEVER
D - Parna zapora: posebni APP polimerizirani bit. trak
PROMINENT ALU P , polno zavarjen na podlago s čepasto
površino navzgor ( glej prospekt)
E - Termoizolacija: poliuretanske plošče, ki jih zalepimo
na predhodno s plamenikom pogrete čepe na zgornji površini parne zapore
F - Dvoslojna hidroizolacija:

VARIANTA A

V kolikor trak ARMODILLO P uporabimo kot zaključni
trak v sistemu dvoslojne hidroizolacije pohodnih streh ali
teras pokritih z betonskimi ali kamnitimi ploščami, lahko le
te položimo na trak ARMODILLO P brez kakršnih koli dodatnih nosilcev.

KAKO IZVESTI STREŠNI SESTAV S
TERMOIZOLACIJO IZ POLIURETANSKIH
PLOŠČ ALI PLOŠČ IZ POLISTIRENA BREZ
VMESNIH SLOJEV IN BREZ MEHANSKEGA
PRITRJEVANJA
Kadarkoli bi želeli v strešnem sestavu uporabiti kot termoizolacijo plošče iz poliuretana ali polistirena, se srečujemo s problemom gorljivosti obeh materialov, kar pomeni,
da nanje ne moremo neposredno zavariti hidroizolacijskih
trakov s plamenikom. V obstoječi praksi se je ta problem reševal z dodajanjem dodatnega traku za zaščito termoizolacije in njegovo mehansko pritrditvijo skozi termoizolacijo in
parno zaporo na nosilno podlago. Firma INDEX Spa pa je v
ta namen razvila naslednja sistema:
NEPOHODNA TOPLA RAVNA STREHA S TERMOIZOLACIJO IZ POLIURETANA
- BREZ DODATNE ZAŠČITE
- BREZ MEHANSKEGA PRITRJEVANJA

1. sloj – hladno samolepilni bit. trak SELFTENE, ki ga po
odstranitvi zaščitnega filma hladno
zalepimo na poliuretanske plošče
2. sloj – hladno samolepilni bitumenski trak z zaščitnim
posipom iz mineralnega škrilja
MINERAL SELFTENE P, ki ga hladnega zalepimo na 1
sloj ali standardni elastomerni bitumenski trak z zaščito iz
mineralnega škrilja MINERAL HELASTOPOL P ali MINERAL
HELASTA P, ki ga s plamenikom polno zavarimo na 1 sloj.

VARIANTA B
1. sloj – termosamolepilni bitumenski trak AUTOTENE
BASE P, ki ga po odstranitvi zaščitnega filma nepopolno prilepimo na poliuretanske plošče ( glej prospekt)
2. sloj – standardni bitumenski trak, zaščiten z mineralnim posipom MINERAL HELASTOPOL P, MINERAL HELASTA
P, ki ga polno zavarimo na prvi sloj. Z nastalo toploto ob varjenju zaključnega traka se bo tudi prvi sloj dokončno zavaril
na termoizolacijo.
PRI NAKLONIH STREH VEČJIH OD 15 % IN NA POSEBEJ
VETROVNIH PODROČJIH, JE POTREBNO UPORABITI
DODATNO MEHANSKO PRITRJEVANJE.

NEPOHODNA TOPLA RAVNA STREHA S TERMOIZOLACIJO IZ
EKSPANDIRANEGA POLISTIRENA
– BREZ DODATNE ZAŠČITE
– BREZ MEHANSKEGA PRITRJEVANJA
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A - Armirana betonska plošča
B - Hladni bitumenski premaz INDEVER
C - Posebni parnozaporni bitumenski trak TECTENE BV
ALU STRIP P, ki ima na zgornji strani termolepilne pasove,
ki jih aktiviramo s plamenikom in nanje s pritiskanjem nalepimo plošče iz ekspandiranega polistirena ( glej prospekt)
D - Termoizolacija : plošče iz stiroporja
E/F - Dvoslojna hidroizolacija:
E - Termosamolepilni bitumenski trak AUTOTENE BASE
P, ki ga po odstranitvi zaščitnega filma nepopolno prilepimo na plošče iz stiroporja
F - Standardni elastomerni bitumenski trak z zaščito iz
mineralnega škrilja, ki ga polno zavarimo na prvi sloj. Ob
tem nastala toplota povzroči, da se tudi prvi sloj dokončno
in popolno zavari na termoizolacijske plošče

KAKO UČINKOVITO SANIRATI
POŠKODOVANE BITUMENSKE STREŠNE
OBLOGE, IZSUŠITI STREŠNE SESTAVE IN
OBENEM ZAGOTOVITI HOMOGENO POVEZAVO NOVEGA HIDROIZOLACIJSKEGA SLOJA S STARO HIDROIZOLACIJO?
Stare propadajoče bitumenske plasti pogosto zadržujejo vlago in se jim v bližini razpok dimenzije spreminjajo, zato so plasti podvržene drsenju. V takih primerih
sanacijskega sloja ne smemo privariti s polno površino,
ampak samo točkovno, da odstranimo vodne hlape in
preprečimo, da bi se razpoke prenašale iz starega na
novi hidroizolacijski sloj.
Doslej je bilo potrebno v ta namen uporabiti dodatne preluknjane ali reliefne trakove, da bi zagotavljali točkovno vezavo in onemogočali spontano popolno
samozavaritev obeh slojev ob poletnih temperaturah.
Firma INDEX je v ta namen razvila nekaj sistemov sanacije streh s poškodovano bitumensko hidroizolacijo,
ki vsi bazirajo na posebnih v ta namen razvitih trakovih,
ki že imajo vgrajen sistem, ki zagotavlja samo točkovno
povezavo starega in novega hidroizolacijskega sloja in
onemogoča spontano samozavaritev, zato ni potrebe
po dodatnih perforiranih trakovih.
DVOSLOJNA SANACIJA STARE TOPLE BITUMENSKE
STREHE – TERMOIZOLACIJA JE DELNO PREMOČENA BREZ DODATNE ZAŠČITE

Tectene BV
Strip ALU

Autotene
Base P

Selftene
Base P

A - Obstoječa bitumenska hidroizolacija
B - Termoizolacija – plošče iz mineralne volne,
gostote 155-160 kg/m3 – delno premočene
C/D - Dvoslojna hidroizolacija

PROMINENT ALU P je paro zaporni trak z vložkom ALU
folije, ki ima na zgornji površini sistem čepov, ki vsebujejo termoplastično lepilo. Ob segrevanje čepov s plamenom
se lepilo hitro topi, vzpostavi trdno vez s termoizolacijskimi
ploščami, ki jih pritisnemo na trak.
SELFTENE BASE P je hladno lepilni trak za izvedbo
dvoslojnih hidroizolacij, ki ima spodnjo površino prevlečeno s posebno elastomerno maso, ki so ji bile dodane lepilne smole in zaščiteno s silikonskim filmom. Ko film odstranimo trak s pritiskom zalepimo na termoizolacijske plošče.
Nudimo tudi trakove MINERAL SELFTENE P z mineralnim
škriljem na zgornji površini traku za enoslojne izvedbe.
AUTOTENE BASE P je termo-samolepilni trak, čigar spodnja površina je obdelana z lepilno mešanico iz elastomernega bitumna in smol, kar nam omogoča, da trak nepolno zalepimo na termoizolacijske plošče. Popolno pritrditev
traku na plošče , pa ustvari toplota, ki nastane, ko na trak
AUTOTENE BASE zavarimo zaključni trak.

VARIANTA A:
TECTENE REROOF STRIP BASE P
STANDARDNI ZAKLJUČNI TRAK Z MINERALNIM
POSIPOM ALI BREZ POSIPA V PRIMERU OBRNJENE
STREHE
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VARIANTA B:
VAPORDIFUSER
STANDARDNI ZAKLJUČNI TRAK Z MINERALNIM
POSIPOM
V obeh primerih prvi sloj:
- delno (cca 40 % površine) privarimo z vgrajenim sistemom termolepilnih trakov oziroma čepov na spodnji površini traku na obstoječo bitumensko hidroizolacijo, obenem
postavimo sistem zračnikov za izsuševanje strehe, zaključni
trak pa polno zavarimo na prvi sloj.

TECTENE REROOF STRIP BASE P - je sistemski trak
za izvedbo prvega sloja dvoslojne sanacije bitumenskih
streh. Trak ima na spodnji površini samolepilne pasove, ki
jih aktiviramo z lahnim segrevanjem s plamenikom, ostali del površine pa je popeskan, kar onemogoča spontano
samozavaritev.
MINERAL TECTENE REROOF STRIP P – je sistemski trak
enake izvedbe kot predhodno trak, le da ima zgornjo površino traku zaščiteno s slojem mineralnega škrilja in služi za
enoslojno sanacijo.
VAPORDIFUSER – je sistemski trak za izvedbo prvega
sloja dvoslojne sanacije bitumenskih streh. Na spodnji strani
ima trak sistem večjih čepkov, ki se ob segrevanju odebelijo,
postanejo zelo lepljivi in trak se z cca 40 % površine zavari
na staro bitumensko oblogo. Trak je tudi izredno uporaben
za varjenje na neravne površine.
MINERAL TECTENE RINOVA – je trak namenjen za enoslojno obnovo oziroma sanacijo starih bitumenskih oblog,
ki kažejo znake progresivnega propadanja, vendar so še vodotesne. Spodnja površina traku je zelo termolepilna in se
izredno učinkovito sprime s starimi oblogami, zgornja površina pa je zaščitena s slojem mineralnega škrilja.
POLEG OBRAVNAVANIH HIDROIZOLACIJSKIH SISTEMOV
IN TRAKOV JE » INDEX » RAZVIL ŠE VRSTO TRAKOV ZA
POSEBNE NAMENE KOT:
>
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Tectene Reroof
Strip Base P

Mineral Tectene
Reroof Strip P

Varjenje Mineral Tectene
Reroof Strip P

DIELECTRIC P – za preprečevanje razpršitve električnega toka z železniških tirov
RADON BARIER – za zaščito temeljev stavb pred radioaktivnim sevanjem iz podlag
TECTENE TEGOLA P – za izvedbo hidroizolacije pod
strešniki
ELECTROMAGNETIC P – za strešno zaščito stavb od elektromagnetnih sevanj

Mineral Tectene
Rinova

ZA VEČ INFORMACIJ O VSEH NOVOSTIH V NAŠI
PONUDBI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
www.vemil.si , ZAHTEVAJTE NAŠE CD-DISKE ZA
IZVEDBO HIDROIZOLACIJ S POLIMER-BITUMENSKIMI
TRAKOVI, S PLASTIČNIMI FOLIJAMI IN ZA IZVAJANJE
ZVOČNIH IZOLACIJ.

SISTEM DALJINSKEGA
ODČITAVANJA VODOMEROV
Andrej Herodež, dipl. inž. stroj., Mariborski vodovod d.d.
Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. V naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja
v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer se del vode porabi za življenjske združbe
(zelena voda), del odteče v reke in v podzemlje
(modra voda), del vode
izhlapi.
Na našem planetu je
sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še
precej manj. V zadnjih

100 letih se je poraba (pitne ali sladke)
vode povečala za šestkrat. Že danes je
mnogo dežel na svetu, kjer je pomanjkanje vode, še posebej čiste
pitne, veliko. Naraščanje števila prebivalstva in grožnja
klimatskih sprememb lahko ob dosedanjem načinu
uporabe vode pripelje do
velike svetovne krize z vodo.
Poleg tega naraščajo emisije nevarnih snovi in s tem
vplivajo na poslabševanje
kakovosti vode ter primernosti razpoložljivih vodnih

virov za uporabo. Tako postaja voda
za porabnike kot tudi za distributerje
iz dneva v dan bolj pomembna.
Glede na novo zakonodajo in v
skladu z odlokom o oskrbi s pitno
vodo, mora biti vsa porabljena voda
izmerjena. V občini Maribor in ostalih občinah, kjer vrši vodooskrbo
Mariborski vodovod, imamo vgrajenih več kot 41.000 vodomerov. Zaradi
potreb mesečnega odčitavanja porabe vode, smo leta 2003 v sodelovanju
s podjetjem iz Dunaja pričeli s testiranjem sistema daljinskega odčitavanja vodomerov. Izpeljan je bil pilotski
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projekt, v okviru katerega smo vgradili manjše število vodomerov na daljinsko odčitavanje. Izkazalo se je, da
ima testiran sistem številne prednosti:
� Hkrati omogoča tehnični nadzor nad delovanjem vodovodnega
sistema;
� Odčitavanje ne moti uporabnika
in je popolnoma neodvisno od človeškega faktorja;
� Obračun vodarine je hiter in
zanesljiv.
Osnova za vsak sistem daljinskega
odčitavanja je vodomer, opremljen z
ustreznim impulznim ali drugim elektronskim izhodom. Pri tem lahko izbiramo med različnimi vrstami prenosa
podatkov:
� Ročno odčitavanje podatkov
preko terminala;
� Povezava vodomera z računalniškim centrom preko modema;
� Prenos podatkov po radijski
zvezi.

že 200 vodomerov na daljinsko odčitavanje na mestih kjer je konfiguracija
terena zelo razgibana. Večina merilnih
mest se opremlja z “Walk by - Drive by”
radio moduli. Radijski sistem “Walk
by - Drive by” deluje na frekvenci 868
MHz in je zasnovan za preprosto odčitavanje vodomerov,
lociranih na težko dostopnih mestih. (vodovodni jaški, stanovanja,
kleti...).
Sistem omogoča odčitavanje podatkov brez vstopa v stanovanje oz.
na mestu vgradnje merilnika znatno
zniža stroške odčitavanja, saj večkraten dostop do strank ni več potreben. Poleg omenjenega večkratnega
prihoda do merilnika je sedaj izločena tudi napaka pri prepisovanju podatkov, hkrati pa so odčitani podatki
lahko izvoženi direktno v obračunski
program, uporabnik pa dobi mesečni
račun za dejansko porabljeno količino
vode. V primeru nekontroliranega iztoka voda pa je le-tega možno ugotoviti v krajšem času.
Omenjeni sistem omogoča odčitavanje, ko se merilniku z oddajnikom približamo (peš ali vožnja mimo
objekta) na predvideno razdaljo, ki je
v dosegu radijskega oddajnika.

Vsi vgrajeni vodomeri podjetja
Mariborski vodovod so opremljeni s
črtnimi kodami, kar popisovalcu olajša delo. Pri popisu z odčitkom črtne
kode z ročnim terminalom vnese odčitano stanje vodomera.
V letu 2008 je Mariborski vodovod
v okviru ponovnega projekta vgradil

Komponente radijskega
sistema:
�
�
�
�
�

Radijski oddajnik;
Radijski sprejemnik;
Optična glava:
Ročni terminal (dlančnik);
Programska oprema.

www.revija-energetik.si

»Walk by« radio modul

»Drive by » radio modul

V naslednjih petih letih bo
Mariborski vodovod vsa gospodinjstva opremil z vodomeri na daljinsko
odčitavanje. Medtem ko se poraba
vode zdaj odčita le približno, bo po
novem odčitavanje na liter natančno. Uslužbenec vodovoda se bo dejansko z avtomobilom samo zapeljal
mimo blokov ali hiš in naprava, podobna dlančniku, bo samodejno odčitala porabo posameznega gospodinjstva. Če kateri od vodomerov ne
bi odreagiral, bo to naprava samodejno zaznala. Vodomere je potrebno v
skladu z zakonodajo zamenjati vsakih
pet let. Zamenjave bodo predvidoma
potekale ciklično, vsako leto pa naj bi
jih zamenjali približno 20 odstotkov.
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ZAŠČITA
ENOSMERNIH TOKOKROGOV
V FOTOVOLTAIČNIH
ELEKTRARNAH
Primer izračuna preobremenitvene zaščite PV sistema
Viktor Martinčič, ETI d.d.
Na svetu je v obratovanju že na tisoče PV (fotonapetostnih – oziroma
»PhotoVoltaičnih« inštalacij različnih
moči - od tistih najmanjših moči nekaj 100W do več deset MW PV central.
To dejstvo bi nam morda dalo misliti,
da je določanje pravilne pretokovne
zaščite utečeno in rutinsko delo, vendar na žalost ni tako.
Če pogledamo stanje v praksi nekoliko podrobneje, vidimo da npr.
proizvajalci PV modulov za določen
tip priporočajo uporabo talilnega
vložka z nazivnim tokom 20 A, proizvajalci inverterjev prisegajo na 16A
talilni vložek, medtem ko inštalaterji
izberejo talilni vložek z nazivnim tokom 12 A.
Podobno je tudi pri izboru napetosti – nekateri izberejo nazivno napetost talilnega vložka na osnovi
podatka o napetosti odprtih sponk
instalacije (UOC INST - Open Circuit INSTalation) pri standardnih testnih pogojih (STC – standard Test Condition),
drugi si za osnovo izberejo maksimalno sončno sevanje, ki se lahko pojavi
na primer samo v Španiji….
Katero priporočilo je torej pravilno in katero pot naj izbere konstruktor pretokovne zaščite PV sistema?
Enega od odgovorov in eno od
možnih poti bomo poskušali prikazati v naslednjih nekaj korakih, kjer bo
prikazan primer izbora pravilne varovalke in navedeni bodo tudi razlogi za
določene odločitve.

Kot osnovo za izračun pravilne zaščite s PV talilnimi vložki si bomo izbrali inštalacijo srednje velike fotonapetostne elektrarne, s skupno močjo
30kW z devetimi stringi povezanimi
paralelno, v vsakem stringu je zaporedno vezanih 18 modulov.
Na na sliki 1. je grafično prikazano,
kaj je »fotonapetostna celica«, kaj je
»modul« in kaj je »string« oz. polje ali
angl. »array«.
Celica

Modul

Polje/String

Izbor pravilnega gPV talilnega vložka za zaščito 30 MW
sončne elektrarne, v kateri so

Slika 1

Za osnovo v tem primeru bomo izbrali kristalno-silicijev fotonapetostni
modul vršne moči 221 W,
proizvajalca BISOL d.o.o. iz
Prebolda in podatke o pretokovni zaščiti serije talilnih
vložkov CH10 PV proizvajalca ETI d.d. iz Izlak.
Podatki iz kataloga BISOL
d.o.o. so prikazani na slikah

Slika 2

2. in 3., električni podatki izbranega
modula so označeni z rumeno barvo.
Grafični prikaz obravnavane inštalacije je prikazan na sliki 4, obravnavali bomo PV sistem, ki je sestavljen
iz devetih stringov, v vsakem od njih
je zaporedno vezanih 18 modulov.
Po trije stringi so vezani na DC/AC inverter, torej za predstavljen PV sistem
rabimo tri DC/AC inverterje, ki so na
shemi označeni kot A, B, in C. Podatki,
potrebni za izračun vseh pomembnih parametrov PV sistema, pa so prikazani v Tabelah 1
in 2.

Slika 3.
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Tabela 2: Podatki izbrane inštalacije

Tabela 1: Podatki uporabljenega PV modula
Napetost vršne moči PMPP

UMPP MOD = 28,7 V

Število stringov

N=9

Napetost odprtih sponk

UOC MOD = 36,8 V

Število modulov v stringu

M = 18

Tok vršne moči

IMPP MOD = 7,7A

Kratkostični tok

ISC MOD = 8,3A

Napetost polja
UMPP MOD x M

UARRAY = 516 V

Temperaturni koeficient toka
ISC

α = 5,5mA/0C

Temperaturni koeficient
napetosti UOC

β = 120m V/ 0C

Maksimalna temperatura celice

44 0C

Tabela 1

uporabljeni PV moduli proizvajalca BISOL s podatki navedenimi v
tabelah 1. in 2., bo prikazan v naslednjih štirih korakih:

1. Določitev
nazivne napetosti
varovalke UPV MAX
Za določitev nazivne napetosti
varovalke je najpomembnejši podatek o napetosti odprtih sponk
modula – glej tabelo 1. Ta napetost se seveda lahko pojavi v pri-

Napetost odprtih sponk stringa
UOC MOD x M

UOC ARRAY = 662 V

Temperatura v razdelilni omari

70 0C

Najnižja dovoljena okoliška
temperatura

-25 0C

Sevanje

1200 W/m2

Tabela 2

DC/AC inverter (A) (SMA Sunny Mini)

PV Moduli (A)

DC/AC inverter (B) (SMA Sunny Mini)

PV Moduli (B)

DC/AC inverter (C) (SMA Sunny Mini)

PV Moduli (C)

Slika 4

Javno električno omrežje

meru najnižje dovoljene temperature okolice (glej podatke
v tabeli 2), ki so jo še sposobni
prenesti vgrajeni moduli. To napetost bomo imenovali testna
napetost PV sistema UTPV MAX (ne
pa nazivna napetost !!) in je seveda višja od maksimalne napetosti odprtih sponk stringa. Vsa
oprema, torej tudi talilni vložki,
morajo biti dimenzionirani na to
napetost.
Določanje UTPV MIN pri -250C

>
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poteka torej po naslednjem postopku:
□□ vsi podatki za točko MPP, torej Maksimum Power Point ali »Točka
Največje Moči« veljajo za +25 0C
□□ STC (Standard Test Condition)
pomeni standardne testne pogoje pri
sevanju 1000 W/m2, okoliško temperaturo +250C. in spektralno porazdelitev
(AM – Air Mass) 1,5
□□
ΔT=50 0C (razlika med najnižjo dovoljeno temperaturo -25 0C in
STC temperaturo +25 0C)

Izračun:
IN MIN = IMPP MOD / K TH / A2 / K25
IN MIN = 7,7/ 0.90 / 0.90 / 1
IN MIN ≥ 9,5A
Izberemo IN = 10 A (kot naslednjo
standardno vrednost nazivnega toka
talilnega vložka)

Dovoljena osvetljenost je 1200 W/
m2, torej moramo vrednost kratkostičnega toka preračunati na to vrednost
osvetljenosti in sicer:
ISC’ = 8,34 x 1,2= 10 A
Sklep: Vidimo, da po izračunu kratkostičnega toka ob upoštevanju raz-

Izračun za en modul:
UOC MOD STC ≥ UOC MOD + (β x ΔT)
UOC MOD STC ≥ 36,8V + (120 mV/0C x
500C)
UOC MOD STC ≥ 36,8 V +(6V)
(Napetost odprtih sponk modula
je pri -25 0C je lahko za 6V višja od tiste pri 25 0C)
UOC MOD STC ≥ 42,8V
Maksimalna (teoretično) dosežena
napetost stringa je torej
UP MAX ≥ = UOC MOD STC x M
UTPV MAX ≥ = 42,8 x 18 = 770 V
V primeru MPP toka modula 7,7A
in napetosti odprtih sponk celeotnega stringa 770V, torej kot preobremenitveno zaščito PV modulov izberemo
CH10 gPV talilne vložke ETI, nazivne
napetosti vsaj 770V, kar v praksi pomeni izbor 1000V/900V d.c. talilnih
vložkov.
Izračun nazivnega toka talilnega vložka je predstavljen v naslednji
točki.

2. Določitev nazivnega
toka PV talilnega vložka
Standardne testne okoliščine (STC
- Standard test conditions, glej podatke v tabeli 3.) so seveda pomembne
tudi pri izračunu »pravega« nazivnega
toka talilnega vložka, torej

Slika 5

V naslednjem delu preračunavanja bo potrebno izbrani nazivni tok
preveriti »reducirati« še enkrat, tokrat
z redukcijskimi faktorji, povezanimi
s temperaturnim koeficientom toka
Isc, vplivom okoliške temperature in
maksimalne dovoljene temperature
celice.
Dobljeni »reducirani« tok bomo
imenovali IN RED in mora biti višji od
kratkostičnega toka modula ISC’.

3a. Določitev
nazivnega toka talilnega
vložka
IN RED = IN x K TH x A 2 x K 25 = 10 x 0,90 x
0,90 x 1 = 8,1 A
Pri izračunu kratkostičnega toka
ISC’ upoštevamo razliko med STC temperaturo +25 0C in maksimalno temperaturo celice, ki je 44 0C, torej je temperaturna razlika ΔT=190C
ISC’ = ISC MOD x (1+(ΔT x α))= 8,3 x (1+
19 x 5,5 10-3) = 8,34 A

Tabela 3

Tabela 3: Podatki uporabljenega PV modula
Temperatura okolice 70 0C (glej karakteristiko temperaturne odvisnosti ETI PV talilnih vložkov na sl. 5)

KTH = 0,9

Faktor ciklične obremenitve (za gPV talilne vložke)

A2 = 0,9

Prilagoditveni faktor (zaradi večjega števila varovalčnih K25 = 1
ločilnikov v razdelilni omari)
(samo trije talilni vložki v eni skupini)

lične temperature
na podatke STC ni
potrebno določati
novega nativnega
toka.

Slika 6

4. Določitev izklopnih
časov izbranega talilnega
vložka
Osnovni kratkostični tok stringa izračunamo po enačbi
ISC STRING’’ = ISC MOD x (N-1) = 8,3 (9 1) = 66 A
Pri izračunu kratkostičnega toka
string-a ISC STRING’ moramo seveda
upoštevati tudi razliko med STC temperaturo +25 0C in maksimalno temperaturo celice, ki je 44 0C, torej je temperaturna razlika ΔT=19 0C
ISC STRING’ = ISC STRING’’ x (1+(ΔT x α))=
66,4 x (1+(19 x 5,5 x 10-3)) = 73A
Dovoljena osvetljenost je 1200 W/
m2, torej moramo vrednost kratkostičnega toka stringa preračunati na to
vrednost osvetljenosti in sicer:
ISC STRING = ISC STRING’ x 1.2 = 73 x 1,2
= 88 A
Izklopni časi pri ISC STRING’’ in ISC STRING
so prikazani na sliki 7.
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tS = 0,7ysy tS = 1,8 s

y

'yy
Slika 7

ISCSTRING'' = 66A
ISCSTRING = 88 A

y

Viri:
1. ETI d.d. Izlake, interni merilni rezultati, slikovno in izobraževalno gradivo,
2. Prospektni material BISOL d.o.o., http://bisol.si
3. U.Hass, SIBA DE, »Just four steps to getting the PV fuse that suits your needs«
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SONČNA
E LE K TR AR NA
Gorenje v okviru programa Solar
ponuja investitorjem celostno
ponudbo izvedbe sončne
elektrarne na ključ ter fotonapetostne module in druge solarne
komponente priznanih proizvajalcev. Program Solar je bil
razvit znotraj Divizije ekologije,
energetike in storitev, ki v zadnjih letih pomembno pridobiva
na veljavi. Program Solar pomeni
logično nadaljevanje aktivnosti
Gorenja na področju energetike
in ekologije, hkrati pa predstavlja
novi odgovor Gorenja na svetovni megatrend aktivne usmerjenosti v ekološko naravnane
proizvode in poslovanje, za kar
si v Gorenju prizadevajo na vseh
področjih svojega delovanja.
Program Solar, ki uspešno povezuje znanje in izkušnje iz posameznih
dejavnosti Gorenja, naj bi se v skladu
s pričakovanim razvojem panoge razvijal izredno hitro in se v nekaj letih

razvil v vodilnega ponudnika sončnih
elektrarn na Balkanu.
Sončna elektrarna je skupek naprav, ki pretvarjajo sončno energijo
v električno. Sestavljena je iz fotonapetostnih modulov, konstrukcije, prilagojene načinu montaže modulov in
razsmernikov. Seveda so tukaj še drugi ključni elementi, brez katerih elektrarna ne more obratovati, kot so kabelske povezave, zaščitni elementi,
spojišča vej, stikalne omare, merilnooddajno mesto, nadzorni sistem, itn.
Fotonapetostne module lahko praktično nameščamo povsod, pri tem
moramo paziti le, da izberemo takšno mesto, ki ima čim bolj optimalno osončenost skozi celo leto (ustrezen naklon in usmerjenost proti jugu,
ni senčeno zaradi okoliških objektov
in je fizično dovolj nosilno, da nosi
breme modulov in podkonstrukcije v
najrazličnejših vremenskih pogojih).
Eden najpogosteje uporabljenih načinov montaže modulov je montaža
na strehe objektov, ki so lahko ravne
ali pa naklonske. V prvem primeru je

Za postavitev štirih sončnih elektrarn v Velenju, s skupno vršno močjo 200 kWp, je Gorenje izkoristilo tudi
nadstreške na visokoregalnem skladišču Navis …

potrebna postavitev modulov v vrste,
da se zagotovi optimalen naklon, za
naklonske strehe pa je prav tako potrebna korekcija naklona modulov, v
kolikor je naklon same strehe precej
»neoptimalen«.
Načeloma lahko postane lastnik
sončne elektrarne vsak, ki ima za to
primerno zemljišče ali streho. Po preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih lastnosti objekta, strokovne
ekipe Gorenja Solar pripravimo idejno zasnovo s simulacijo za konkreten
objekt, ki opredeljuje način postavitve elektrarne, vršno moč in predvideni letni donos električne energije.
V tem primeru najprej z namenskim
simulacijskim programom izrišemo
objekt, nastavimo dejansko orientiranost in naklon strehe ter »namestimo«
module. Tako izvedemo simulacijo na
podlagi povprečnih letnih meteoroloških podatkov za posamezen kraj
in dejansko uporabljene komponente elektrarne. Upoštevamo tudi morebitno senčenje dreves in podobnih
motečih predmetov. Senčenje fotonapetostnih modulov predstavlja večjo
težavo, kot pri ostalih načinih izkoriščanja energije sonca. Zaradi tega je
pomembno, da fotonapetostne sisteme načrtujemo tako, da moduli
ne bodo senčeni oz. bodo čim manj.
Da lahko ovrednotimo izgube donosa električne energije, lahko uporabimo namensko programsko opremo.
Izračun bo natančen toliko, kolikor
realnejše podatke bomo vnesli kot
osnovo, kar pa ni vedno enostavno,
saj lahko imamo opravka z zelo »razgibanimi« objekti, ki povzročajo senčenje. Kljub temu lahko naredimo dokaj
natančen model sistema, ki nam bo
dal uporaben podatek, ali je morebi-
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in na ravno streho z naklonsko podkonstrukcijo na proizvodnih objektih
Gorenje I.P.C. in programa Mekom v Šoštanju.

… na rob strehe na razstavno prodajnem salonu Gorenje v Velenju…

tno senčenje dovolj zanemarljivo, da
se izgradnja elektrarne vseeno izplača in da ne bi prihajalo zaradi delnega
senčenja do okvar na sistemu. Na sliki
vidimo primer senčenja modulov na
strehi hiše (levo spodaj), ki ga povzroča večje drevo. Izračun je narejen na
dan 21. december ob 9. uri. Za ovrednotenje izgub naredimo simulacijo
za vse možne azimute in zenitne kote
sonca skozi vso leto in se na podlagi
rezultatov odločimo, ali je postavitev
elektrarne smiselna.
Najpomembnejši podatek za investitorja je, koliko električne energije (kilovatnih ur) bi proizvedli in odda-

Model simulacije senčenja

li v omrežje. Na podlagi teh podatkov
lahko pripravimo tudi prikaz povprečnih prihodkov za daljše obdobje
(15 let pri zagotovljenem odkupu…),
glede na odkupno ceno električne
energije.
Investitorju lahko pomagamo do

POSTANITE
PARTNER SONCA.
www.gorenje.com/solar

Strešna postavitev v Parižljah 24,38 kWp

ugodnega financiranja, pridobitve
vseh ustreznih dovoljenj in soglasij,
pri pripravi projektne dokumentacije
in prevzamemo celotno izvedbo del
na terenu.

Investirajte v lastno sončno elektrarno in si zagotovite varno,
zanesljivo in donosno naložbo. Za vas in v sodelovanju z vami nudimo
celovito storitev – od prve zamisli in izračunov, prek projektiranja in
ﬁnanciranja, do končne izvedbe in vzdrževanja. Blagovna znamka
Solar Skupine Gorenje je dokaz kakovosti, ki jo zagotavljamo v skladu
z najstrožjimi evropskimi predpisi.
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LUMARJEVA HIŠA S
CERTIFIKATOM INŠTITUTA
PASSIVHAUS
Maribor, 2. julij 2010 – Podjteje
Lumar IG d.o.o. je kot prvo v
Sloveniji pri Passivhaus inštitutu
v Nemčiji certificiralo plus energijsko hišo, ki so jo postavili za slovenskega vrhunskega telovadca Mitjo
Petkovška. S tem certifikatom so
potrdili, da hiša izpolnjuje vse stroge pogoje za pravilno in kakovostno pasivno gradnjo. »Certifikat
inštituta Passivhaus iz Nemčije pomeni še eno potrditev naše vizije,
razmišljanja in razvoja nizkoenergijskih in pasivnih objektov. Na
portalu Passivhaus inštituta je objavljenih 1380 objektov, od tega
1280 stanovanjskih, plus energijska hiša Mitje Petkovška bo prva iz
Slovenije,« je z zadovoljstvom dejal komercialni direktor podjetja
Marko Lukić.
Pridobitev certifikata je relativno zahteven postopek, saj podrobno
analizira vse ključne detajle. Kvaliteta
bivanja in majhna poraba toplote za
ogrevanje je lahko zagotovljena le, če
so pri projektiranju in izvedbi pasivnih
hiš upoštevani prav vsi detajli. »Sedaj

Mitja Petkovšek s partnerico

se je še enkrat potrdilo, da je vlaganje
v razvoj nujno potrebno, saj je bilo
najprej potrebno razviti in optimirati
vse detajle, ki so jih v fazi certificiranja tudi preverili. Brez dodelanih detajlov bi certificiranje trajalo bistveno
dlje oziroma je vprašljivo ali bi izpolnjevali vse pogoje pasivne gradnje, ki
jih postavlja Pasivhaus inšitut,« dodaja Lukić.
To je že drugi certifikat, ki ga
je podjetje Lumar pridobilo od
Passivhaus inštituta. Konec lanskega
leta so namreč pridobili certifikat za
njihovo tehnologijo pasivne gradnje
s konstrukcijskim sistemom Lumar
Pasiv, ki je bil razvit prav za gradnjo
v pasivnem standardu. Ta certifikat
potrjuje, da so izvedbeni detajli, ki
jih podjetje Lumar uporablja pri gradnji pasivnih hiš, projektirani brez toplotnih mostov. »Če prvi certifikat zagotavlja pravilno projektirane detajle
za našo celotno tehnologijo gradnje,
smo z drugim certifikatom potrdili to
tudi na konkretnem primeru,« zaključuje Lukić. S tem certifikatom je Mitja
Petkovšek tudi upravičil zaupanje Eko

sklada, ki mu je za gradnjo njegove
plus energijske hiše namenil nekaj čez
16.000 evrov.

O Inštitutu Passivhaus iz
Darmstadta:
Inštitut Passivhaus je leta 1996
ustanovil dr. Wolfgang Feist kot neodvisni raziskovalni inštitut. Danes je
Inštitut Passivhaus vodilni inštitut za
raziskave in razvoj pasivne ter nizko
energijske gradnje. Zaposlujejo fizike,
matematike in inženirje, ki raziskujejo in vodijo razvoj za visoko učinkovito porabo energije. Inštitut je razvil
tudi programsko opremo “Passivhaus
Projektierungs Paket” (PHPP - Passive
House Development Package), program, ki danes velja kot osnova za
projektiranje pasivnih hiš in doseganje energetskih standardov pri gradnji pasivnih hiš.

Več informacij:
Nataša Teraž,
tel.: 02 421 67 50,
elektronska pošta:
natasa.teraz@lumar.si

hiša Mitje Petkovška

PASIVNO
JE Z NAMI
AKTIVNO

S PONOSOM VAM PREDSTAVLJAMO
CERTIFICIRANO HI·O LUMAR PASIV

PASIV

Zato, ker se zavedamo da je visoka kakovost
bivalnega ugodja najpomembnej‰a lastnost
va‰ega novega doma. Zato, ker se zavedamo
pomena energijske uãinkovitosti in trajnostnega
razvoja. Zato, ker Ïe imamo potrebno znanje
in izku‰nje na tem podroãju kar potrjuje tudi
certifikat in‰tituta Passivhaus.
PASSIV
HAUS

geeignete

geprüfter
Anschluss

Komponente

Dr. Wolfgang Feist

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

Živeti najbolje!
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KONTROLIRAN
OBLOK ZAGOTAVLJA
BOLJŠE
ZVARE
Hitro rastoče zahteve in spremembe na trgu silijo proizvajalce opreme v vedno nove izzive in inovativnost. Soyer
Bolzenschweisstechnik GmbH, eno vodilnih podjetij na področju inovacij in proizvodnje pri varjenju vijakov in čepov, predstavlja nove možnosti. Razvili in patentirali so postopek varjenja v
radialno simetričnem magnetnem polju - SRM (Schweissen in
Radialsymmetrischem Magnetfeld).
Pri SRM postopku se, enako kot pri induktivnem varjenju
čepov, vžge oblok z odmikom od obdelovanca. Že vzpostavljen oblok se nato kontrolira s pomočjo radialnega simetričnega magnetnega polja. Klasično varjenje čepov brez SRM ima
nekontrolirano magnetno polje obloka (iskanje najkrajše poti
med električnima poloma). Pri SRM postopku se oblok prisilno
vrtinči okoli osi vijaka oziroma čepa, ki ga varimo. Rezultat se
kaže v enakomerno in kakovostno zavarjenem vijaku. Za zaščito zvara se uporablja zaščitni plin (mešanica Ar+CO2).
Postopek ima celo vrsto prednosti. Ena pomembnejših je
bistveno manjša potrebna energija v primerjavi z varjenjem
brez SRM (po podatkih do 50 % manj energije). Ta prednost se
v praksi kaže v obliki manjših deformacij in temperaturnih con.

Visoka kakovost in homogenost zvara
je ena od prednosti SRM postopka.

SRM postopek je možen samo
s posebno Soyer varilno
opremo in prilagojenim
gorilnikom

Prerez zvarnega spoja – konvencionalni
način s keramičnim obročem: viden je
nehomogen zvar in prehod materiala.

Za razliko od konvencionalnega ,
je pri SRM postopku prehod materiala
homogen
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Manjša nevarnost prevarjenja pločevine
Pri varjenju vijakov na tanke pločevine, je bistveno manjša verjetnost, da jo
bomo »prežgali«. SRM postopek odpravlja tudi najpogostejši problem, ki nastaja pri varjenju čepov: nekontrolirano uhajanje. Nov postopek je pred tem nezaželenim učinkom povsem varen, saj je oblok kontroliran s pomočjo magnetnega
polja, ki onemogoča, da bi oblok nekontrolirano »pobegnil«. Pri SRM postopku je
oblok radialen in simetričen. Na ta način je termična energija enakomerno porazdeljena po celotni spojni površini vijaka, kar omogoča varjenje vijakov večjega
premera na tanjšo pločevino. Zvarni spoj (zvarni obroč) okoli vijaka je manjši in
lepši. Pomembna prednost je tudi masni kontakt. SRM postopek je na nesimetrično priključitev masnega kontakta skoraj neobčutljiv postopek.
Naštete prednosti SRM postopka se po besedah strokovnjakov kažejo tudi v
manjši poroznosti zvara, večji trdnosti, večji nosilnosti in v manjšemu številu napak pri upogibnih testih.

Pooblaščeni distributer
in serviser za Slovenijo:
VIRS d.o.o.
Industrijska ulica 4B
SI-9220 Lendava
Tel: +386 (0)2 574 24 54
Fax: +386 (0)2 574 24 46
E-mail: info@virs.si
www.virs.si

Uporabne prednosti kakovostnih zvarov
Za SRM postopek se za zaščito zvara uporablja zaščitni plin in ne keramični
obroči. To je zelo velika prednost za avtomatiziranje postopka, saj je do sedaj bilo
slednje skoraj nemogoče zaradi uporabe keramičnih obročev, katere je treba ročno natikati na vijake. Velika prednost je tudi možnost varjenja v prisilnih legah.
SRM postopek je najbolj edinstven v tem, da omogoča tudi varjenje matic, in
sicer od M6 do M12.
SRM postopek je primeren za varjenje vijakov od M4 – do M16 iz CrNi in konstrukcijskega jekla ter matic M6-M12 iz CrNi.

SRM postopek je v induktivnem varjenju edini, ki omogoča varjenje matic!

Zelo visoka nosilnost zvara pri SRM
postopku
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OKOLJU PRIJAZNO JE
ODLIČNO IN SEDAJ
TUDI – DOSEGLJIVO
Ekološko ravnanje in skrb
za okolje v današnjih dneh
nista več vrlina redkih podjetij in maloštevilnih osveščenih posameznikov, pač
pa postajata pomemben del
poslovanja gospodarskih
družb in način življenja
vseh nas. Le z odgovornim
pristopom do okolja bomo
lahko ohranili naravne danosti, ki nas obdajajo. Tega
se zaveda tudi Nova KBM,
ki s svojim delovanjem in
ponudbo kaže svojo okoljsko osveščenost. Fizičnim
in pravnim osebam namreč
ponuja možnost financiranja okolju prijaznih naložb.

Nova KBM v vseh svojih delovnih
procesih skrbi za čim manjši vpliv na
naravno pokrajino, saj verjame, da
je zagotavljanje trajnostnega razvoja dragocen prispevek, ki ga ljudje

ustvarjamo s pravilnim odnosom do
naravnega okolja. Zato banka preudarno izbira investicije v opremo,
prostore, računalniško infrastrukturo,
ogrevanje in hlajenje, ki v najmanjši možni meri obremenjujejo okolje.
Hkrati pa med zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji spodbuja
uporabo elektronske pošte in elektronskih bančnih poti, kar dolgoročno
bistveno zmanjšuje porabo papirja. Hkrati
vedno znova išče
nove
načine,
kako bi zaščitila zeleno okolje
in pripomogla
k zmanjševanju vplivov na
podnebje.

Kje leži priložnost v
varovanju okolja za
podjetnike?
V vedno večji ekološki osveščenosti človeka leži prihodnost našega planeta, kar pa predstavlja odlično priložnost tudi za podjetnike, ki se odločijo
za omenjeno pot. Številni razmišljajo
o postavitvi lastnih sončnih elektrarn,
zato je Nova KBM za okoljsko zavedne
podjetnike in zasebnike, ki želijo uresničiti tovrstne načrte, pripravila ugodne kredite. Krediti za obnovljive vire
energije so namenjeni investicijam
v izgradnjo sončne elektrarne, ki
lahko postane tudi donosen vir dobička. Kredit je namenjen malim in mikro

podjetjem ter zasebnikom, odlikuje
pa ga ugodna spremenljiva obrestna
mera in doba odplačila do kar 15 let.

Eko krediti za izpolnitev
eko želja
Nova KBM želi ekološko ravnanje omogočiti tudi osveščenim posameznikom pri odločanju
za različne investicije. Tako je v svojo
bogato ponudbo vključila Eko kredite
treh vrst: Osebni eko, Avtomobil eko in
Stanovanjski eko. Osebni Eko kredit
je namenjen nakupu energetsko varčnih gospodinjskih aparatov (razred A
in A +) ali kurilne naprave na lesno biomaso (polena, sekanci ali palete) z
učinkovitim toplotno–tehničnim izkoristkom. Avtomobil Eko kredit bo
razveselil vse, ki kupujejo okolju prijazna električna ali hibridna motorna
vozila ali pa svoj tudi več kot 10 let star
avtomobil menjajo za novejšega, ki že
ustreza ekološkim standardom. Vsem,
ki si želijo novega varčnega doma, pa
bo Stanovanjski Eko kredit zagotovo več kot dobrodošel. Namenjen je
vsem, ki kupujejo, urejajo, prenavljajo ali pa gradijo dom z okolju prijazni-
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mi ter energetsko varčnimi materiali.
Kredit je moč najeti za gradnjo ali nakup energetsko varčnih in pasivnih hiš, naprav in sistemov
za ogrevanje prostorov, toplotnih postaj za priklop na
omrežje daljinskega ogrevanja
in še za mnogo
drugih različnih
načrtov in želja,
povezanih z ekološkimi naložbami.
Vse nove komitente, ki bi pri banki žele-

li odpreti osebni ali poslovni račun,
čaka Dobrodošlica paket. V paketu
so zbrane številne ugodnosti, med
drugim tudi polovično nadomestilo za identifikacijsko kartico za
opravljanje transakcij preko spletne banke Bank@
Net in Poslovni
Bank@Net.
Posameznikom je
poleg tega na voljo tudi brezplačna
izdaja Monete, za 0,1
% višja obrestna mera za

sklenitev prvega depozita z ročnostjo
nad eno leto ter številne druge ugodnosti. Podjetnikom pa nudijo brezplačno odobritev kratkoročnega kredita, brezplačna svetovanja v okviru
Podjetniškega centra, mesečno elektronsko obveščanje o EU razpisih in
številne druge ugodnosti.
Nova KBM pri oblikovanju svojih storitev skrbi, da se prilagajajo potrebam vsakega posameznika.
Dobrodošlica paket in krediti za ekološke naložbe so zato prav gotovo
odlična izbira za uresničevanje najrazličnejših želja in ciljev.

VGRADNJA SPECIALNIH FOLIJ ZA ZVOČNO
IZOLACIJO PRED UDARNIM ZVOKOM
Dvoslojna izredno odporna zvočna izolacija proti udarnem zvoku se uporablja za notranje in zunanje tlake s plavajočim estrihom.

Opis
Polaganje elastičnega materiala med plavajoči estrih,
na katerega polagamo talne obloge in nosilni zid, zmanjšuje širjenje zvoka zaradi hoje in udarcev δL’w (udarni zvok)
in povečuje izolacijo proti zvoku, ki se širi po zraku Rw.
Zvočno izolacijska folija je izdelana iz netkanega poliesterskega blaga, je vodoodporna in zrakotesna. Tako zapolnjuje pore, ki se lahko pojavijo pri gradnji in skozi katere se širi
zvok po zraku. Folija tudi preprečuje, da bi cementna masa,
ki jo pri izdelavi tlaka razporedimo po izolacijskem materialu neprodušno obdala vlakna netkanega materiala, zaradi
česar bi ta izgubil svojo elastičnost.
Netkano blago je elastična ločilna plast med togimi elementi, estrihom in podložnim tlakom, ki zmanjšuje prenos
vibracij, ki jih povzroča hoja na obloženemu estrihu in tudi
vibracij estriha zaradi hrupa, ki se širi po zraku. Vlaknata
struktura netkanega blaga predstavlja še dodatni element,
ki poveča izolacijske sposobnosti materiala proti zvoku, ki

se širi o zraku. Izolacijski materiali z zaprto celično strukturo
to onemogočajo. Netkano blago deluje kot vzmet v fizikalnem modelu »vzmet – masa«, pri čemer maso predstavlja
plavajoči estrih. Relativno nizka obremenitev plavajočega
estriha pomeni, da so elastični materiali (na primer gumijasta folija) v specifičnih primerih izredno dinamično togi in
niso sposobni dušiti zvočnih vibracij, ki jih povzroča hoja,
medtem ko imajo mehkejši materiali (dvoslojna odporna
zvočna izolacija) primerno dinamično togost, ki je v ustreznem razmerju z nizko obremenitvijo tlaka.
Zmanjšane ravni hrupa (L’n,w) zaradi hoje, podani parametri:
•
•
•

Ln,w,eq,R = 76 dB
m’ = 100 kg/m2 – površinska masa estriha
s’ = 14,5 MN/m3 – dinamična togost dvojne folije

Izračun:
f0 = 160 (s’/m’)0,5 = 160 (14,5/100)0,5 = 61 Hz….resonančna
frekvenca
δLw =30 log (f/f0) + K = 30 log (500/61) + 3 = 30 dB
f = 500 Hz
K=3
L’n,w = Ln,w,eq,R - δLw + K = 76 – 30 + 3 = 49 Hz
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SODOBNI
ELEKTRIČNI KOTLI
Električna energija je predragocena za ogrevanje, zato
je njena uporaba upravičena le v primerih, ko ni drugih možnosti za ogrevanje. Sodobne električne kotle odlikuje izredno nizka masa kotla (1,2 do 4 kg) in male dimenzije (310
do 400 mm). Moči kotlov znašajo od 0.5 kW do 30 KW. Na
sliki 1 sta prikazana kotla TERMO BLOK EKONOMIK 3F in
EKONOMIK 03.

Tehnični podatki za kotel
EKONOMIK 3F

yy jakost toka: 2,5 – 25 A

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy moč: 0,5 do 5 kW

yy premer 98 mm

Tehnični podatki za kotel
EKONOMIK O3:
yy električna napetost: 220 V +10 V izmen.
yy frekvenca: 50 Hz (izmenični tok)

yy delovni tlak: do 2 bara
yy maksimalna temperatura 90 °C
yy maksimalno temperatura v sistemu: 70 °C
yy medij : voda (5 -15 kOhm)
yy masa kotla: 1,2 kg
yy dolžina 310 mm
yy premer 45 mm

električna napetost: 220/380 V izmen.
frekvenca: 50 Hz (izmenični tok)
jakost toka: 2,5 – 57 A
moč: 0,5 do 15 kW
delovni tlak: do 2 bara
maksimalna temperatura 90 °C
maksimalno temperatura v sistemu: 70 °C
medij: voda (5 -15 kOhm)
masa kotla: 2 kg
dolžina 270 mm

Za centralno ogrevanje manjših stanovanj, počitniških
hiš ipd., lahko vgradimo električni kotel za samostojno ogrevanje ali v povezavi s kaminom, plinskim ali oljnim kotlom
in toplotno črpalko (bivalentni način obratovanja - možnost
koriščenja cenejše električne energije, krmiljen odjem). Kotli
so izdelani v kompaktni izvedbi z vsemi elementi za centralno ogrevanje. Elementi termo bloka so sledeči :
yy kotlovna avtomatika (kontaktor, A - meter,varovalka),
yy termostat (delovni in varnostni),
yy manometer,
yy ventil za polnjenje in praznjenje instalacije,
yy varnostni ventil,
yy ekspanzijska posoda,
yy avtomatski odzračevalni ventil,
yy dozator za pripravo elektrolita,
yy obtočna črpalka.
V omarici za avtomatiko priključimo kotel, obtočno črpalko, naležni termostat in sobni termostat.

Lična omarica
(900 x 600 x 250 mm)

Termoblok
»EKONOMIK 3F«

Termoblok
»EKONOMIK 03«

V primeru, ko ne pride v poštev kotel EKONOMIK 03, uporabimo kotel STANDARD, ki ima vgrajen prenosnik toplote in
v sistemu ni vode, temveč olje ali druge tekočine. Moč kotla
znaša 5 kW, masa 1,2 kg, dolžina 310 mm in premer 45 mm.
(bg)
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TOPLOTNA IZOLACIJA –
ZAŠČITA OKOLJA IN
VARČEVANJE Z ENERGIJO
Gradnja je težak udarec za okolje
in bistveno zaniha naravno ravnovesje. Približno 40 % skupne porabe energije porabimo za ogrevanje stavb. To
predstavlja dvakrat toliko onesnaževanja okolja kot ga onesnaži promet.
Rezultati so sproščene ogromne količine CO2, ki obremenjujejo atmosfero in povzročajo učinek tople grede. Fasadni sistemi so optimalna
rešitev za znižanje stroškov ogrevanja.
Zmanjšujejo količino odpadnih snovi
v zraku, omogočajo ekonomično rav-

nanje z energijskimi viri in prispevajo
k varovanju okolja. Predstavljajo pomemben in nujno potreben prispevek k varovanju okolja.
Sodelujte pri oblikovanju prihodnosti z uporabo fasadnih sistemov.
Z uporabo fasadnih sistemov se
zmanjša izguba energije pri ogreva-

nju za več kot 60%. Pomen fasadnih
sistemov bo v prihodnosti vedno večji: boljša in debelejša toplotna izolacija pomeni znižanje rabe energije
za ogrevanje, s tem pa sta povezana čistejše okolje in prijetnejše bivanje. Fasadni sistemi so naložba, ki se
obrestuje.
Udobnost bivanja – prijetno počutje človeka v določenem prostoru
je odvisno predvsem od temperature prostora. V hladnih prostorih naše
telo oddaja toploto zaradi sevanja, izhlapevanja in konvekcije, zato bivanje
v takih prostorih ni udobno. V primeru
različnih prostorov z enako temperaturo, vpliva na prijetnost bivanja temperatura sten in stropov. Le toplotna
izolacija sten zagotavlja, da so stene
enakomerno temperirane - tople in
brez toplotnih mostov in to pri vsakem vremenu.

Fasadni sistemi so naložba, ki se
obrestuje, zato za nasvet pri izbiri
pravega pokličite TERMO SGD d.o.o.
in svetovali vam bodo pri izbiri pravega sistema, ki ga tudi cenovno ugodno izvedejo. S pet letno garancijo pa
vam garantirajo kvaliteto vgrajenih
materialov in samo izvedbo.
Avtor članka: Milena Tkauc

TERMO SGD d.o.o.
Šešče pri Preboldu 48a
3312 PREBOLD
Tel.: 03/705-30-57
Gsm: 041/642-643
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PRIHRANITE DO 50 %
PITNE VODE
Pitna voda postaja zelo draga zadeva. V zadnjih 20 letih, se je procentualno podražila več kot vsa goriva :
Cene bencina so se v tem obdobju dvignile za cca. 150 odstotkov, cena pitne
vode, pa za kar 350 odstotkov. Z okoli
130 litrov porabe vode na dan po osebi je to kar precejšen strošek in velika obremenitev za okolje. Vedeti moramo, da v današnjih časih pitna voda
do naših pip ne priteče sama od sebe.
Za zmanjšanje porabe pitne vode
in s tem zmanjšanje mesečnih stroškov ter zmanjšanje obremenjevanja
okolja, lahko tudi mi nekaj storimo.
Z uporabo deževnice za splakovanje
WC školjk, pranje perila, pranje avtomobila in zalivanje vrta prihranimo do
polovice dragocene pitne vode, ne da
bi pri tem trpelo naše udobje.

Vse za dobro kvaliteto
vode
Večina gospodinjstev še vedno
uporablja dragoceno pitno vodo za
WC kotličke, pranje perila ali zalivanje
vrta. Z enostavno vgradnjo podzemnega rezervoarja npr. CARAT in dodatne opreme pridobite enostaven
ter cenovno ugoden sistem za uporabo deževnice. Glede na vedno višjo
cene vode, se vam nakup hitro povrne. Za normalno delujoč sistem potrebujete: rezervoar s teleskopskim
pokrovom, ki je poravnan s terenom,
filter s katerim se deževnica preden le
ta vstopa v rezervoar očisti, ter črpališče za distribucijo vode do porabnikov. Rezervoarji so dovolj močni, da
jih lahko ob pomanjkanju prostora
na vrtu vgradimo tudi v parkirišče ali

dovozno pot. Še več informacij o sistemih za deževnico, poiščite na teh
straneh.

Enostavna priključitev in
izvedba
Priključitev dveh največjih porabnikov pitne vode - WC kotlička in
pralnega stroja na sistem za izrabo
deževnice, priporočamo vsem novograditeljem in vsem, ki se loteva-
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jo večjih gradbenih posegov v hiši (
prenova kopalnic ipd. ). Za uporabo
deževnice v hiši je potrebna namestitev dvojnih cevovodov do porabnikov. Za tiste, ki pa želijo uporabljati
vodo samo za zalivanje, pranje avtomobila in čiščenje okrog hiše, pa poleg namestitve rezervoarja z vgrajenim filtrom in potopnim črpališčem
ponujamo tudi elemente za enostaven in udoben odjem vode kjerkoli
na vrtu.

VISOKO KAKOVOSTNE
BIOLOŠKE ČISTILNE
NAPRAVE
Vrhunske male
čistilne naprave za čiščenje
odpadnih voda iz
gospodinjstev

lja, kot ga klasična greznica. Prednost
je tudi v tem, da je z biološko čistilno
napravo manj stroškov, medtem, ko je
treba klasično greznico mesečno čistiti, kar narekuje tudi mesečen odvoz..
Investicija v biološko čistilno napravo
je skoraj enaka investiciji v primerno
veliko greznico z zaprtim sistemom,
ki je sicer še dovoljena, je pa manj primerna zaradi višjih stroškov mesečnega odvoza oz.čiščenja. Ob izpolnjevanju nekaterih zahtev, pa je možno
vašo staro greznico preurediti v čistilno napravo.
Čeprav se zdi odstranjevanje odpadnih vod iz gospodinjstev zaradi
številnih uredb, zakonov in predpisov,
ki se jih mora upoštevati, na prvi pogled zapleteno, je zadeva dokaj enostavna. Pri nakupu bodite previdni saj

Ekološka osveščenost vodi v iskanje čistejših, energijsko manj potratnih in za naravo manj obremenjujočih rešitev. Biološke čistilne naprave
so nadomestilo za klasične greznice,ki
so ekološko nesprejemljive. Iz biološke čistilne naprave priteče prečiščena voda in zato ne obremenjuje oko-

je ponudba čistilnih naprav na slovenskem trgu velika. Pred nakupom se
prepričajte ali naprava ustreza vsem
predpisom, ki se ta trenutek zahtevajo
ob vgradnji čistilne naprave ( potrdilo
o skladnosti, certifikat o moči čiščenja,
certifikat o vodotesnosti rezervoarjev,
certifikat o nosilnosti rezervoarja ).
S pravim partnerjem in pravilno izbranim sistemom boste trajno pridobili, saj odpade draga kanalščina, kot
tudi visoki stroški čiščenja odpadnih
voda iz klasičnih greznic . Pokličite
naše strokovnjake in skupaj bomo našli primerno rešitev za vas.

ARMEX ARMATURE d.o.o.,
Ivančna Gorica
Tel. 01/78 69 270,
01/78 69 260 ,
info.armex@siol.net
www.cistilnenapravedezevnica.si

IZKORIŠČANJE TOPLOTE
KONDENZATA
Za koriščenje kondenzacijske toplote – izparkov
je vgrajen cevni prenosnik
toplote moči 44 kW. Pretok
kondenzata znaša 73 kg/h in
izparkov 122 kg/h. Prenosnik
je vgrajen neposredno v
cev DN 300 za izparke.
Sistem povezave prenosnika omogoča v zimskem obdobju kondenzacijo izparkov v višini 60 % in s tem za
enak delež zmanjšano količino odvedenih izparkov v okolico. Po drugi
strani pa segreje ogrevalno povratno

Slika 1: Način vgradnje prenosnika toplote
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vodo, ki je bila do sedaj predgrevana s
prenosnikom toplote v rezervoarju od
70 °C na 93 °C. Količina izparkov v okolje znaša 49 kg/h (do sedaj 122 kg/h).
Sistem je varovan na sekundarni strani z varnostnim ventilom DN 15.
Prenosnik toplote je cevne izvedbe, z vgrajenimi »umirjevalnimi« in
»usmerjevalnimi« jeklenimi deflektorji ter lijakom za odvod kondenzata. Parametri prenosnika pri zunanji

temperaturi – 20 °C so sledeči:
Primer:
izparki iz rezervoarja kondenzata:
vstop: mk =122 kg/h
t0 = 100 °C v prenosnik
izstop 1:mk = 73 kg/h kondenzata 0 =
98 °C v rezervoar
izstop 2 m0 = 49 kg/h izparkov t0 = 98
°C v okolje
Sekundar:
povratek ogrevne vode iz radiatorske-

ga ogrevanja (t1 = 70 °C)
mv = 0,45 kg/s
vstop/izstop: t1/t2 = 70/ 93 °C
toplotna moč: 44 kW
Prenosnik je dimenzij f 300 x 2600.
Cevni snop in deflektorji so izdelani iz
nerjavnega jekla. Prenosnik in cevno
omrežje je toplotno izolirano s stekleno volno v Al oklepu.

TOPLOTNA CEV ZA
KORIŠČENJE ODPADNE
TOPLOTE
V livarski tehnologiji - livarskih pečeh, kotlih na fosilna
goriva, motorjih z notranjim zgorevanjem, lahko odpadno
toploto dimnih plinov koristno uporabimo. Temperatura dimnih plinov znaša od 150 °C do 1200 °C . Uporaba toplotne
cevi za koriščenje toplote dimnih plinov (rekuperacija toplote) omogoča povečanje učinkovitosti, prihranek goriva ter
zmanjšanje emisije toplogrednih plinov in ostalih onesnaževalcev (CO, NOx, SO2) v okolico. Čim višja je temperatura
dimnih plinov, tem večje so toplotne izgube in posledično
je manjša tudi učinkovitost.

Slika 1: Pregled tehnologij za rekuperacijo toplote

1. Pregled tehnologij za rekuperacijo
Poznane so različne tehnologije za rekuperacjo toplote (slika 1).
Tehnologija toplotne cevi ni edina, je pa najbolj učinkovit sistem za koriščenje odpadne toplote. Toplotna cev lahko
prenese sto krat več energije kot na primer baker.

2. Toplotna cev
Toplotna cev je naprava, ki absorbira in prenaša toploto
brez gibljivih delov, zato je vzdrževanje minimalno. Pri se-
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plošča za
ločevanje medijev

ogreti medij

grevanju spodnjega dela toplotne cevi, se tekočina v njej
uparja. Nastala para se zaradi razlike tlakov v vakuumski cevi
giba z nadzvočno hitrostjo proti gornjemu delu cevi, kjer
kondenzira in oddaja toploto v okolico. Kondenzat se nato
vrača v cono uparjanja in ciklus se zaključi. Temperatura
vzdolž cevi je enaka, proces je izotermičen.

3. Izvedba prenosnika

ohlajeni
dimni plini

vroči dimni
plini

Prenosnik za koriščenje odpadne toplote iz dimnih plinov je sestavljen iz snopa toplotnih cevi (slika 2). Potrebni
podatki za dimenzioniranje površin prenosnika toplote so:
vrsta goriva, poraba goriva, pretok in temperatura dimnih
plinov ter podatki o dimniku (premer in višina).
Opisan sistem se lahko koristi za predgretje svežega zraka za izgorevanje v kotlovskih postrojenjih, predgretje napajalne vode kotla, vračanje odpadne toplote iz raznih tipov
industrijskih peči in proizvodnjo električne energije v ORC
turbinah (Organic Rankine Cycle).
(bg)

www.revija-energetik.si
Slika 2: Toplotne cevi v ohišju toplotnega prenosnika
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IZBOLJŠANJE TOPLOTNE
ZAŠČITE OVOJA ZGRADBE
V določenih primerih je vgradnja
toplotne izolacije na notranji strani zidu edini spremenljiv način izboljšanja bivalnih razmer. Izvedba
notranje toplotne izolacije je tudi
smiselna tudi na površinah tistih
notranjih zidov, ki mejijo na prostore s slabim ogrevanjem, ali take, ki
se ne ogrevajo (hodniki, stopnišča,
shrambe, garaže, itd).
Za dobro počutje v prostoru je
pomembno, da imajo obodne površine prostora in tudi zunanji zidovi čim višjo površinsko temperaturo. V prostoru, kjer temperature
obodnih površin niso ustrezne, se
ne počutimo dobro, čeprav je temperatura zraka v predpisanih mejah.
Če so površinske temperature na zidovih nižje od 13 °C, se pri normalni
vlagi in zunanji temperaturi zraka 15 °C pojavi še plesen na stikih sten
s stropom ali tlemi ter tudi za pohištvom, ki se tesno prilega zunanjim
stenam. Ker zunanji zidovi predstavljajo pri običajnih stanovanjskih hišah po obsegu največje izpostavljene površine, jih moramo primerno
toplotno zaščiti.
Pri sanaciji površin obodnih konstrukcij oziroma vgradnji toplotne
izolacije zato ne gre samo za prihranek energije, temveč tudi za fiziološki vidik - vidik bivanja oziroma ugodnega počutja. V sestavku je
prikazana sanacija zunanjega zidu stene bivalnega prostora, kjer je ležišče nameščeno ob zunanji steni in
slabo toplotno izolirano.

A. Toplotna izolacija
na notranji strani zidu in
vgradnja obloge
S toplotno izolacijo na notranji
strani se precej spremenijo osnovne
karakteristike zidu v fizikalnem pome-

nu, pri tem pa se dosega enaka toplotna prehodnost zidu kot pri toplotni
izolaciji z zunanje strani. Prav tako dosežemo enake površinske temperature notranjih stenskih površin. Prostor
se hitro ogreje, se pa temu primerno,
tudi hitreje ohladi. Pri gradnji toplotne
izolacije z notranje strani lahko pohištvo nameščamo ob zunanje stene,
ne da bi tvegali pojav plesni. Na sliki št.1 je prikazana namestitev ležišča
ob zunanji steni, ki je slabo toplotno
izolirana.
Zamenjava pozicije ležišča in namestitve ob notranji steno bi bila tudi
možna rešitev, vendar je v tem prime-

ru potrebno omare postaviti ob zunanje stene. Zaradi slabega kroženja
zraka ob steni, lahko pride do pojava plesni.

B. Izračun toplotnih
difuzijskih karakteristik
obstoječe stene
Preden se lotimo sanacije zidu je
smiselno preveriti difuzijske karakteristike obstoječe stene. Izračun izvedemo po veljavnem standardu SIST ISO
1025. Za izračun, ki je prikazan v tabeli
št.1 je upoštevana zunanja temperatura - 10 °C.
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TABELA ŠT.1. Sestava konstrukcije obstoječe stene:

sloj

material

debelina
(cm)

gostota
kg/m3

spec.top.
J/(kgK)

top.prev.
W/(mK)

dif.up.

masn.vl. %

maks.m.v
%

1700

1050

0,85

15

2,0

5,0

1

cem.ap.malta

2

2

opečni blok 1400

29

1400

920

0,61

6

2,2

5,0

3

plem.fas.malta

5

1850

1050

0,70

15

2,7

5,7

Tnot = 22 °C……….. rel.vlažnost 60%
Tzun = - 10 °C………..rel.vlažnost 90%
Izračuna toplotna prehodnost, brez upoštevanja toplotnih mostov znaša U = 1,35 W/
m2K >0,6 W/(m2K)
Konstrukcija ne ustreza veljavnim standardom za toplotno prehodnost.
Izračun difuzije vodne para:
gostota vstopa v konstrukcijo: 0,360 g/m2
gostota izstopa iz konstrukcije: 0,137 g/m2
količina kondenzirane vodne
pare:
0,223 g/m2
količina kondenzata po 60 dneh
navlaževanja:
320,98 g/m2
povečanje vsebnosti vlage:
0,459 %
izračunana vsebnost vlage:
2,659 %
dovoljena vsebnost vlage:
5,0 %
gostota dif.toka v obdobju
izsuševanja:
0,816 g/m2
čas, potreben za izsušitev
konstrukcije:
21,3 dni
največji, dovoljeni čas, potreben
za izsušitev:
60 dni
Kondenzacija nastopi v ravnini 3.
Navlaževanje je v dovoljenih mejah.
Izsuševanje je v dovoljenih mejah.
Iz izračuna je razvidno, da konstrukcija ustreza veljavnim standardom za
difuzijo.

BIODOM kotli

Prednosti kotlov BIODOM 27
NOVO
• prihranki pri ogrevanju (tudi do 50 %),
• visoki izkoristki kotla nad 92 %,
010!
• samodejni vklop in izklop kotla,
MODEL 2
• samodejno prilagajanje moči glede na
potrebe po ogrevanju,
• tiho delovanje in mala poraba električne energije,
• integriran pretočni grelnik sanitarne vode,
• ni bojazni za nastanek legionele,
• vgrajena oprema za avtomatsko kroženje
tople sanitarne vode,
• vse v eni napravi, preprosta montaža,
• varčna poraba pelet, slovenska kakovost,
• možnost podaljšanja garancije kotla,
• izkoristite ugodno financiranje za nakup kotla BIODOM 27,
• kotli BIODOM 27 so opravičeni do nepovratne subvencije EKO SKLADA.

kotel BI-FIRE

Toplovodni kotel BI-FIRE na pelete in polena

niji

NOVO v Slove

Prednosti kotlov BI-FIRE
• dva ločena kurišča,
• prihranki pri ogrevanju (tudi do 50 %),
• komfort, estetika in udobje,
• samodejni vklop in izklop kotla,
• samodejno prilagajanje moči,
• regulacija kotla omogoča različne načine izgorevanja
biomase: polena, peleti, avtomatski vklop pelet ko
zgorijo polena ali hkratno gorenje polen in pelet),
• Novo: atestiran in patentiran varnostni sistem
SECURE TOP (odprti sistem, brez pritiska v ogrevalnem
sistemu in omogoča samodejno polnjenje kotlovske vode),
• preprosta uporaba in montaža,
• na razpolago so različni barvni odtenki.

K sodelovanju vabimo inštalaterje vodovodnih in centralnih instalacij. Pokličite nas za dodatne informacije!
Obiščite nas na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki bo potekal od 8.9.2010 do 15.9.2010. Čakamo vas na zunanjem razstavnem prostoru (pri hali G).
Pooblaščeni serviser, montažer in distributer kotlov BIODOM je Gipo d.o.o., Pristaniška ulica 45, 6000 Koper, T: 05 66 26 751, F: 05 6626 757, E: info@gipo.si, W: www.gipo.si
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C. Sanacija obstoječe
stene z vgradnjo toplotne
izolacije
Vgradnja toplotne izolacije z notranje strani v veliko primerih lahko
pomeni tudi neugodnost, ker se z njo
in oblogo zmanjšujejo tlorisne površine prostorov. Zaradi teh razlogov se
običajno izdelujejo čim tanjša stenske
obloge. Za obloge notranjih stenskih
površin oziroma njihovih toplotnih
izolacij uporabljamo lesene plošče
(iverice), deske na pero in utor ali tanke mavčno - kartonske plošče debeline 10 do 15 mm. Običajna debelina
toplotne izolacije znaša 5 cm. Manjše
debeline so lahko problematične, ker
je potrebno upoštevati tudi debelino oziroma širino odmika lesenih letev od zunanjega zidu. Te letve tvorijo konstrukcijo za pritrjevanje oblog
in tudi za pritrjevanje parne zapore. Omenjeni odmik znaša 1 do 2 cm,
med letve se vstavijo lamele iz mineralne volne, da se onemogoči stik
lesa s površino zunanjega zidu, kar
bi predstavljalo toplotni most. Na sliki št.2 sta prikazana dva načina vgradnje obloge na toplotno izolacijo. V
prvi varianti je za oblogo uporabljena mavčno - kartonska plošča debeline 15 mm, v drugi varianti pa je za
oblogo uporabljena obloga iz lesa.
Debelina toplotne izolacije iz mineralne volne znaša 5 cm.
Pri oblaganju sten s toplotno izolacijo na notranji strani se lahko pojavi tudi neugodnost, da se na stikih že
saniranih sten s površinami, ki so le linijsko izpostavljene zunanjim vplivom (notranje stene, stropi, podi) pojavi kondenzacija vodne pare. Ti stiki
so še vedno predstavljajo pasove z
precej nizkimi površinskimi temperaturami (slika št.3).
Rešitev tega problema oziroma izboljšana varianta je prikazano na sliki 4. Na stiku sanirane stene s stropom se vgradi tanjši sloj toplotne
izolacije (lamele iz mineralne volne
debeline 1 do 2 cm), obloga pa je ponavadi iz lesa.
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TABELA ŠT.2. Sestava konstrukcije toplotno izolirane stene :

sloj

material

debelina
(cm)

gostota
kg/m3

spec.top.
J/(kgK)

top.prev.
W/(mK)

dif.up.

masn.vl.   %

maks.m.v
%

1,5

900

840

0,210

12

1,8

5,8

0,020

2700

940

203

800.000

0,0

0,0

5

18

840

0,040

1

12,5

25,0

1

mavčno - kart.pl.

2

Al folija 0,2

3

mineralna volna

4

cem.ap.malta

2

1700

1050

0,85

15

2,0

5,0

5

opečni blok 1400

29

1400

920

0,61

6

2,2

5,0

6

plem.fas.malta

5

1850

1050

0,7

15

2,7

5,7

Tnot = 22 °C
Tzun = - 10 °C

rel.vlažnost 60 %
rel.vlažnost 90 %

Izračuna toplotna prehodnost,
brez upoštevanja toplotnih mostov znaša
U = 0,485 W/m2K <0,6 W/(m2K)
(konstrukcija ustreza veljavnim standardom za toplotno
prehodnost).
Izračun difuzije vodne para:
yy gostota vstopa
v konstrukcijo: 0,005 g/m2
yy gostota izstopa
iz konstrukcije: 0,005 g/m2
Ni kondenzacije
Navlaževanje je v dovoljenih
mejah.
Izsuševanje je v dovoljenih
mejah.
Iz izračuna je razvidno,
da konstrukcija ustreza
veljavnim standardom za
difuzijo.
Pri vgrajevanje toplotnih izolacij na notranji strani je posebno pomembna izvedba parnih zapor oziroma parnih ovir. Vgrajevanje parne
zapore namesto parne ovire je odvisna od tipa zunanje stene (zidu), kot
tudi klimatskih razmer, v katerih je
objekt postavljen ter tudi klimatskih

pogojev v samih prostorih objekta. Natančen izbor materiala je zato
možen le z izračunom difuzijskih karakteristik glede na omenjen pogoje. Za splošno orientacijo velja naslednje pravilo ali napotek: Čim bolj
nepropustna za paro je zunanja konstrukcija objekta, na katero je z notranje strani vgrajena toplotna izolacija in čim bolj nepropusten za paro
je material toplotne izolacije, tem večji difuzni upor mora nuditi sloj pred
toplotno izolacijo proti prostoru oziroma oblogi.
Oblaganje sten z notranje strani
je tudi možno z kaširanimi ploščami
(RIGITERM). Te plošče iz mavca imajo
že vgrajeno toplotno izolacijo iz mineralne volne ali polistirenske pene.
Zaradi preprečevanje kondenza moramo za mavčno ploščo vgraditi parno zaporo.
Plošče je možno pritrditi na konstrukcijo iz lesenih letev 30/50 mm ali
pa se konstrukcija izdela iz posebnih
kovinskih UW ali CD profilov. Dodatno
lahko mavčne plošče lahko spajamo
tudi s kitanjem ali zaščitnimi trakovi.
Zaradi višjega specifičnega upora polistirena (stiropora) pri prehodu
pare načeloma ne potrebujemo parne zapore, kadar oblagamo zidove, ki
dobro prepuščajo pare (zidani zid iz
normalne opeke). Pri za paro nepropustnih materialih, iz katerih je zgra-

jena masivna stena (beton, klinker, naravni kamen) in ko je na zunanji strani
za paro nepropusten omet, pa se parni zapori ne moremo izogniti. Kot parne ovire se uporabljajo Al folije in tudi
polietilenske folije. Pri kaširanih ploščah RIGITERM so lahko Al folije oziroma polietilenske folije na natronskem
papirju že vgrajene. Z vgradnjo mavčno kartonskih plošč na masivno steno dosežemo tudi poboljšanje dušenja zvoka. Poboljšanje je odvisno od
oddaljenosti obloge od masivne stene in zavisi tudi od mase samih plošč.
Za dušilni material v vmesnem prostoru je potrebno uporabiti materiale, ki
vpijajo zvok (npr.mineralna volna). Z
oblogo v oddaljenosti 5 cm od masivne stene lahko dosežemo poboljšanje
dušenja zvoka za 15 dB.
Difuzijski izračun za sestavljeno
konstrukcijo je prikazan v tabeli št.2.
Pri izračunu je upoštevana klasična
mavčno kartonska plošča debeline 15
mm in toplotna izolacija iz mineralne
volna debeline 5 cm.
Stenska obloga je lahko tudi masivna - zidana in se običajno izdela iz
raznih zidakov ali opečnih plošč. Pri
takšni izvedbah je potrebno, da je
obloga na ustrezen način povezana
s steno, predvsem zaradi tega, da ne
pade v prostor v primeru potresa.
(bg)

76
September 2010

IZRAČUN SKUPNE IMISIJSKE
VREDNOSTI RAVNI HRUPA
STROJNIH INSTALACIJ
Vire hrupa, ki se pojavljajo pri ogrevalnih, ventilacijskih in klimatskih napravah lahko razdelimo na aktivne
vire, ki zvočne efekte povzročajo s svojim delovanjem
(gorilniki, ventilatorji, obtočne črpalke, kompresorji hladilnih naprav) in pasivne vire hrupa, ki jih povzroča gibanje zraka (hrup v kanalih, hrup na rešetkah, hrup na
difuzorjih itd). Resen problem lahko predstavlja širjenje
hrupa v proste prostore, ki predstavljajo odmevni prostor. Za izračun je izbrana atrijska tuljava, ki ima na zgornjem robu več hrupnih virov in bi lahko predstavljala odmevni prostor. Izmerjeni hrup prometa znaša 69 dB.
Najprimernejši način redukcije hrupa je potrebno
predvideti že v fazi projektiranja hladilnega in ogrevalnega sistema, ker so vse kasnejše akustične obdelave mnogo dražje in ponavadi z njimi ne dosežemo potrebne akustične efekte.
Strukturalne vibracije, ki se pojavljajo pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih in ostalih mehanskih sistemih
in se lahko prenašajo direktno na kanale in preko njih v
ostale dele konstrukcije zgradbe v obliki strukturalnega
hrupa, v tem članku niso obravnavane.

1. Hrup strojnih naprav
Prikazana je preveritev zvočne zaščite pred hrupom,
ki ga povzročajo ogrevalne in hladilne naprave. Za naš
primer predpostavimo, da se hrup prosto širi proti stanovanjski zgradbi na jugu, ki je oddaljena 40 metrov. Bližnja
mansardna okna na vzporednem bloku so oddaljena 20 m.
Odbijanje hrupa od vzhodne stene strojnice je preprečeno z
ustrezno absorpcijsko oblogo zidu. Hrup se prenaša v atrij, v
katerem so na stenah atrija odprtine za prezračevanje.

1.a. Klimatske naprave v strojnici 1
Viri hrupa v so:
� klimat 1 Lw = 58 dB
� klimat 2 Lw =.58 dB

Izračun hrupa v strojnici:
Lges = 10 lg

Li/10

= 10 lg (2 x 10 0,1x 58 + 10 0,1x 52 + 10 0,1x 54)

= 62,23 = 63 dB
Protihrupno pregrado v strojnici je zasnovana iz 20 cm
betona in 5 cm oblogo iz heraklita, ki ima Rw,R = 58 dB. Strop
je obložen v pasu 1,0 m pred zidom. V prostoru je še spuščen strop, ki ima Rw,R = 60 dB. Bočni prenos hrupa je oviran
z ustrezno sestavo poda. Podatki iz projekta.
Skupna masa stropa znaša 830 kg/m2, Rw,R = 62 dB.
Za izračun vpliva vzdolžne mase (upoštevam strop, pod in
steno) velja:
mL,Mittel = 0,33 ( m1 +m2 + m 3) = 700 kg/m2 ....podatki iz
projekta
Izolirnost sistema z bočnim prenosom znaša:
R´w,R= - 10 lg(10 - 0,1 Rw,R +

0,1 R Lw,R,i

´

)

R´w,R= - 10 lg(10 - 0,1 x 58 + 10 - 0,1 x 60 + 10 - 0,1 x 62) = 54,92 =
55 dB
Preverjanje največje dovoljene vrednosti ravni hrupa v strojnici z upoštevanjem bočnega prenosa po stropu, podu in
steni znaša:
Lw,R,2 = Lw, R,1 - R´w,R = 63 - 55 = 8 dB
Izračuna vrednost je bistveno manj, kot je dopustna raven
hrupa, ki znaša 40 dB.
Izračun hrupa v strojnici, če upoštevamo absorpcijo v prostoru izračunamo po enačbi:
LH = Lw -10 lg (A/A0) + 6 dB
Lw = Lges = 65 dB
A0 = 1,0 m2 - primerjalna površina
A = Sa1S1 + a2S2 + a3S3 + a4S4 + a5S5 = ekvivalentna absorpcijska površina

� klimat 3 Lw = 52 dB

ai = absorpcijski koeficient »i« - površine pri 500 Hz,
vzeto iz tabel

� klimat 4 Lw = 54 dB

Si = obodna površina prostora v m2
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Iz projekta sledi:
Steney-ya1S1y=y184yxy0,04y=y7,36ym2

obložena s absorpcijskimi oblogami iz heraklita. Hrup na fasadi kompresorja ocenimo po enačbi:

Oknay-ya2S2y=y32yxy0,10y=y3,2ym2

Lp,I = Lw - 20 lg (r/r0) - 11dB = 75 - 20 lg 40/1,0 - 11 = 32 dB

Vratay-ya3S3y=y7yxy0,08y=y0,56ym2
Stropyinypody-ya4S4y=y2yxy168yxy0,02y=y6,72ym2
Heraklityoblogay-ya5S5y=y26,y5yxy0,4y=y10,6ym2
Skupaj: A = 28,44 m2
LH = 63 - 10 lg (28,44/1,00) + 6 dB = 63 - 14,54 + 6 = 54,46 =
54,5 dB

1.b. Klimatske naprave v strojnici 2
Viri hrupa so:
� klimat 1 Lw = 62 dB
� klimat 4 Lw =.58 dB
� aksialni ventilator Lw = 56 dB
Lges = 10 lg

Li/10

= 10 lg (10 0,1x 62 + 10 0,1x 58 + 10 0,1x 56) =

64,13 = 65 dB
LH = 65 - 10 lg (28,44/1,00) + 6 dB = 65 - 14,54 + 6 = 56,46 =
56,5 dB
Izboljšanje je za 8, 5 dB, če upoštevamo absorpcijo v prostoru.
Glede na zgoraj navedeni izračun privzamem, da skozi okna
prihaja hrup 57 dB.

1.c. Hrup v kotlovnici
V kotlovnici je najmočnejši vir hrupa gorilnik, ki pa ima
vgrajeno primerno protihrupno oblogo, tako da ob upoštevanju absorpcije prostora znaša LH = 51 dB.

2. Hrup iz dimnika
Na osnovi meritev emisije hrupa na izhodu dimnika je
znan podatek, da ta znaša na vrhu dimnika 61 dB, ki pa na
razdalji 10 m pade na vrednost 57 dB. Okna na mansardi na
vzporednem bloku so oddaljena od ustja dimnika 20 m.
Imisijsko vrednost hrupa lahko izračunamo po enačbi
za točkovne vire:
Lp,I = Lw - 20 lg (r/r0) - 11 dB = 61 - 20 lg 20/1,0 - 11 = 23, 97 dB
Izračunana vrednost hrupa ni kritična.
V enačbi pomeni:
� r = oddaljenost imisijskega vira od točkovnega vira
� r0 = primerjalna dolžina, ki znaša 1, 00 m

3. Naprava za proizvajanje ledu
Najmočnejši vir je kompresor, ko ima zvočno moč Lw =
75 dB. Hrup se prosto širi proti vzporednemu stanovanjskemu bloku, ki je oddaljen 40 m. Bližnja okna mansarde, ki
so oddaljena 20 m niso problematična, ker sta med njimi in
strojnico dva hranilnika ledu in so tako okna v zvočni senci.
Odbijanje hrupa od vzhodne sten kotlovnice je preprečeno s primerno absorpcijsko oblogo. Da se emisija hrupa ne
poveča na stenskih elementih ob atriju, je stena proti atriju

Hrup, ki ga povzroča naprava za proizvajanje ledu je mnogo manjši, kot znaša izmerjeni hrup 69 dB zaradi prometa.
Da se hrup kompresorja ne bi prenašal v atrij, zato je k
steni ob atriju postavljena protihrupna pregrada iz heraklitne obloge.

4. Atrijski prostor in viri hrupa k izbrani
imisijski točki
Za izračun vzamemo atrijsko tuljavo, ki ima na zgornjem
robu več hrupnih virov in lahko predstavlja odmevni prostor.
Slika 1 prikazuje atrijski prostor in vire hrupa k izbrani
imisijski točki.
Emisija hrupa v atrijski del oziroma viri hrupa so:
� klimat 1 - izpuh zraka Lw = 50 dB
� klimat 4 - zajem zraka Lw = 38 dB
� klimat 3 - zajem zraka Lw = 49 dB
� aksialni ventilator - Lw = 57 dB
Izračun hrupa v strojnici je prikazan v točki 1a. Razen tega
hrupa se še hrup prenaša preko rešetk, kar bo obravnavano
kot hrup v atriju.
Imisijska točka opazovanja je izbrana na sredini južne no-

>
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tranje stene, zaradi največjega števila neposrednih hrupnih
vplivov. Pri izračunu so upoštevani robni pogoji a, b,c, in d:
99 vsi severni viri so združeni v enega s skupno vrednostjo
na najkrajši razdalji (»a«),
99 vsi zahodni viri so združeni v enega s skupno vrednostjo
na najkrajši razdalji (»b«),
99 južni viri so vključeni posredno - odbiti 100 %, brez upoštevanja absorpcije notranjih površin (»c«),
99 učinek dimnika je upoštevan neposredno (»d«).

4a. Severna stran atrija - določitev
nadomestnega skupnega vira strojnih
naprav
Lges,a = 10 lg

Li/10

= 10 lg (2 x 10 0,1x 56 + 10 0,1x 49 + 10 0,1x 38

+10 0,1x 50 ) = 61,6 = 62 dB
Razdalja do emisijske točke znaša ra = 23 m.

4.c. Hrup iz južne strani atrija
Lges,c = 10 lg (2 x 10 0,1x 570 + 10 0,1x 48) = 60 dB
Razdalja do emisijske točke znaša rC = 2 x 21 m = 42 m

4.d. Hrup iz dimnika
Ld = 61 dB
Razdalja do emisijske točke znaša rd = 35 m

4.e. Skupna imisijska vrednost ravni hrupa
v izbrani točki:
Učinek neposrednih virov hrupa izračunamo za vsako
steno atrija posebej. Južni viri hrupa so vključeni posredno
oziroma odbiti 100 %, brez upoštevanja absorpcije notranjih površin. Rezultati so sledeči:
- severna stena:
Lp,I,a = 62 - 20 lg 23 -11 = 23,76 dB
- zahodna stena:

4b. Zahodna stran atrija - določitev
nadomestnega skupnega vira strojnih
naprav

Lp,I,b = 57 - 20 lg 25 -11 = 18 dB

Lges,b = 10 lg (2 x 10 0,1x 30 + 10 0,1x 57) = 57 dB
Razdalja do emisijske točke znaša rb = 25 m

- odbiti viri iz južne stene:

- dimnik:
Lp,I,d = 61 - 20 lg 35 -11 = 19,11 dB
Lp,I,c = 60 - 20 lg 42 - 11 = 16,53 dB
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4.f. Imisija na izbrani točki opazovanja
(na frekvenčni vrednosti 500 Hz)
Lges =10 lg (10 0,1x 23,76 + 10 0,1x 18+ 10 0,1x 19,11 +1 0 0,1x 16,53 ) =
26,30 dB
Iz rezultatov je razvidno, da je oblika atrija dovolj visoka
oziroma da odmev ni problematičen. V prostorih atrija bo
zadoščala zasteklitev predvidenih prostorov z zvočno izolacijo oken 30 dB.

5. Zaključek
Pri preveritvi zvočne zaščite objekta je upoštevana metodologija izračuna, ki je predpisana z 11. členom Pravilnika
o zvočni zaščiti stavb (Ur.list št. 14/99) in sicer metodologija, ki jo predpisuje standard SIST DIN 4108 (1989) dodatek:
Zvočna zaščita v visokogradnji.
(bg)
Viri:
Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur.list RS št.14/99
DIN SIST 4109
DIN EN 12354
DIN EN 717 - 1 (1996)
Gogel M: Bauphyisik fur Baupraktiker

KONDENZACIJA VODNE
PARE NA POVRŠINI
OKENSKIH STEKEL
Znan je problem pojavljanja površinske kondenzacije na
steklih in okenskih profilih in problem zidne plesni pri zamenjavi oken. Za nizkoenergijske hiše je značilno, da je potrebno za manjšo rabo energije za ogrevanje poleg dobre
toplotne izolacije zagotoviti tudi dobro tesnost ovoja oziroma čim manjšo prepustnost za zrak. V starih zgradbah je
vlaga skupaj s toplim zrakom uhajala skozi netesna mesta na
oknih v okolje, po drugi strani pa je skozi ta mesta prihajal
v notranjost hladen zrak z bistveno manjšo količino vlage.
Starejša okna imajo najpogosteje dvojno zasteklitev in
prevelike toplotne izgube. Dodaten vzrok toplotnih izgub je
še neprimerno tesnjenje oziroma so vzrok netesne reže ob
okenskih okvirjih. Zamenjava starih oken z sodobnimi precej zmanjša toplotne izgube. Vgradnja sodobnih oken, ki so
manj prepustna za zrak, je pri obstoječih zgradbah precej
spremenila bivalne navade. Prostore je zato potrebno dodatno prezračevati, hkrati pa ne smemo zniževati temperature
v prostoru, kar bi to lahko privedlo do znižanje površinskih
temperatur obodnih elementov ter nastanek površinske
kondenzacije in plesni.
Pogostost pojava kondenzacije vodne pare na površini
stekla je odvisna od površinske temperature notranje površine stekel, glede na absolutno vlažnost zraka oziroma temperature in relativne vlažnosti zraka. Na steklih se pojavlja
kondenzat, če so površinske temperature neustrezne glede
na vlažnost zraka v prostoru.
Če želimo odpraviti kondenzacijo na notranjih površinah zidu in oknih, je potrebno zvišati temperaturo površin

ali znižati relativno vlažnost zraka (najbolje oboje hkrati).
Temperaturo površin zvišamo z izolacijo zunanjega zidu in
izolacijo okenskih špalet. Izolacija okenskih špalet bistveno
vpliva na pojav kondenzata na notranji strani zidu in okolice okna. Ustrezne površinske temperature zasteklitve dosežemo z uporabo stekel z nizko toplotno prehodnostjo.
Znižanje relativne zračne vlažnosti pa dosežemo s pogostim prezračevanjem prostorov, kar je posebej pomembno
pri zamenjavi oken.

1. Toplotna prehodnost zasteklitve
in okna
V ogrevanih prostorih je potrebno vgraditi zasteklitev s
toplotno prehodnostjo Ust ≤ 1, 0 W/(m2K) s faktorjem prehoda sončnega sevanja najmanj 0, 55 (g - vrednost). Toplotna
prehodnost okna (stekla + okvir) v odvisnosti od materiala okvirjev ne sme biti večja od 1,2W/(m2K). Za pasivne hiše
znaša ta vrednost 0,8 W/(m2K). Deklarirana g - vrednost oziroma faktor celotnega sončnega sevanja se podaja v odstotkih vrednost skupnega prehoda sončne energije skozi
zasteklitev. Določen del sevalne energije sonca steklo odbije (ER), del jo absorbira (absorpcija energije EA), preostanek
pa prepusti (transmisija energije - ET), kar je nazorno prikazano na sliki 1 - A. Na sliki 1 B in 1 C je prikazana delitev vpadne sončne energije za toplotno zaščitno in sončno zaščitno
steklo z mehkim nanosom ( steklo »sc« - soft coated). Opis
te zasteklitve bo razložen v nadaljevanju.
Absorbirana energija ogreje steklo, ki pri ohlajanju ome-
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njeno energijo oddaja navzven (qz) in navznoter (qn). Faktor
celotnega sončnega sevanja oziroma g - vrednost sestavljata dva deleža energije: direktno prepuščena (ET) in sekundarno oddana (qn), kar izrazimo z enačbo:
g = ET + qn (%)
Na diagramu slika 2 A je prikazana toplotna prehodnost
zasteklitve v odvisnosti od plinskega polnjenja in prostora
med stekli.
Ekvivalentna toplotna prehodnost predstavlja seštevek toplotnih izgub in dobitke sončnega sevanja.
Za določitev ekvivalentne toplotne prehodnosti je
potrebno upoštevati še dobitke sončne energije, v odvisnosti od lege zasteklitve. Pasivna izraba sončne energije
prispeva k boljši energijski bilanci zgradbe, kar omogočajo
velike zastekljene površine, ki so obrnjene na jug in zahod.
Pravilnik bazira na metodi izračuna po standardu SIST EN
832, kjer v členu 4.2. določa potek izračuna tudi sončnih dobitkov skozi zastekljene površine. Nemška zakonodaja prav
tako predpisuje racionalno izkoriščanje energije in upošteva
sončne dobitke pri izračunu energijske bilance neke zgradbe na podlagi Ueq po enačbi:
Ueq = Uw - (g.S) (W/m2K)
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V enačbi pomeni:
Uw - toplotna prehodnost okna (W/(m2K))
g - skupni prehod sončne energije (faktor sončnega sevanja)
S - pridobljena sončna energija v odvisnosti od smer, v
katero je obrnjeno okno (Jug: 2,4 W/(m2K); Vzhod/Zahod:
1,65 W/(m2K); Sever: 0,95 W/(m2K))
V kolikšni meri se bo površinska kondenzacija vodne pare
pojavila, je odvisno od površinske temperature notranje površine stekla in relativne vlažnosti v prostoru. Temperatura
stekla na notranji strani okna je odvisna od klimatskih pogojev (zunanje temperature, temperature prostora) ter lastnosti stekel in plina, ki ga rabimo za polnjenje prostora
med stekloma.
Zasteklitveni aluminijasti distančnik med stekloma, povzroča velik toplotni most, ki nastane zaradi večje toplotne
prevodnosti aluminija (l = 200 W/mK) v primerjavi z zrakom
ali plinskim polnjenjem v preostalem delu zasteklitve. Vpliv
distančnika sega v območje 15 cm od oboda zasteklitve proti sredini. Pri zasteklitvi velikosti 1,0 m2 se izraža vpliv velike
toplotne prevodnosti aluminijastega distančnika praktično
že na polovici njene zasteklitve. Toplotne izgube preko takega distančnika lahko predstavljajo tudi do 10 % in več celotnih toplotnih izgub skozi okno, površinske temperature
okenskega stekla pa so v tem področju precej nižje kot v
osrednjem delu in znašajo lahko samo 8° C ( pri zunanji temperaturi –10 °C, temperaturi prostora 20 °C in toplotni pre-

hodnosti zasteklitve 1,1 W/(m2K). Relativna vlažnost bi morala biti v tem pod 45 %, saj bi drugače na obodu okna, kjer
je vpliv distančnika znaten, že nastala kondenzacija.
Ker je okenski okvir na mestu stika med zasteklitvijo in
okvirom zožen, lahko prihaja do toplotnega mostu in površinske kondenzacije na notranji površini šipe. Tako tudi veliko število komor pri PVC profilu na tem mestu ne pride do
prave veljave.
Zaradi teh težav, imajo najsodobnejša okna namesto
aluminijastega distančnika vgrajen distančnik iz toplotno
izolacijskega materiala (na primer trdega silikona ali votlega polikarbonata, ki ima toplotno prevodnost približno 0,25
W/mK. Vgrajujejo se tudi distančniki, pri katerih je toplotni
most prekinjen z vložkom iz umetne snovi. Toplotna prevodnost takšnih distančnikov je manjša od 0,6 W/mK.
Na sliki 2 B so prikazani trije primeri zasteklitve (izolacijsko steklo, toplotno zaščitno z nanosom, trojna zasteklitev) s prikazom temperature na notranji strani stekla pri zunanji temperaturi  –10 °C in notranji temperaturi
prostora + 20 °C.
Ker skozi okna vstopa sončna toplota v objekt, so toplotne izgube skozi okna predvsem odvisne od orientacije
oken (sever, jug, vzhod, zahod) in tudi od števila zasteklitev.
Z zvišanjem števila zasteklitev se zmanjšujejo toplotne izgube, obenem pa upadajo tudi sončni dobitki zaradi sončnega
obsevanja, tabela 1 [1].
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Tabela 1

U - vrednost
(W/m2K)

Vrsta stekla

g - vrednost
(%)

Ekvivalentna top. prehodnost Ueq (W/m2K)

Prepustnost
svetlobe LT (%)
JV - JZ

SV - JV

SZ - SV

5,8

enojno steklo

87

91

4,13

4,65

5,14

3,0

izolacijsko steklo

77

82

1,52

1,98

2,41

1,6

toplotno zaščitno

72

76

0,22

0,65

1,05

1,3

toplotno zaščitno

62

76

0,11

0,48

0,83

1,1

toplotno zaščitno

68

76

- 0,01

0,22

0,66

0,7

trojna zasteklitev

48

66

- 0,22

0,07

0,34

0,5

iplus 3C

42

64

- 0,31

- 0,05

0,18

S - sever, J - jug, V - vzhod, Z - zahod
Negativna vrednost ekvivalentne toplotne prehodnosti pove, da v trajanju kurilne sezone skozi takšno okno več energije dobimo kot pa jo izgubimo.
Optimalna varianta bi torej bila, da za severno fasado predvidimo večje število stekel in manjše odprtine kot za južno fasado.

gova temperatura zniža, bo določen del vlage kondenziral.
Temperaturo rosišča (Tr) oziroma kondenzacijo vodne pare
lahko dosežemo pri izolacijskem steklu na različnih mestih
in sicer:
�
�
�
�

2. Vzroki za površinsko kondenzacijo na
okenskih steklih
2.1. Temperatura rosišča (Tr)

Temperatura rosišča - točka rosišča (Tr) je eden najpomembnejših kakovostnih kriterijev izolacijskega stekla, saj
zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Rosišče je tista temperatura, pri kateri zrak ali plin doseže 100 % relativno vlago.
Če se pri nespremenjeni vsebnosti vodne pare v zraku nje-

v MSP - prostoru med stekli,
na notranji - sobni strani,
na zunanji površini,
na toplotnih mostovih.

Za pravilno izdelano izolacijsko steklo je predvidena
temperatura rosišča (Tr) v prostoru med stekli (MSP) pod
- 60 °C. Takšno temperaturo dosežemo z uporabo ustreznega aktivnega sušilnega sredstva in odličnim robnim
tesnjenjem.
Do kondenzacije vodne pare na notranji – sobni površini izolacijskega stekla lahko pride v teh primerih:
yy topel zrak se ob stiku s hladno površini naglo ohladi in
pri tem se del vodne pare na površini stekla kondenzira (topel zrak lahko veže nase več vlage kot hladen),
yy hladen zrak se dodatno navlaži (v kuhinjah, spalnicah,
vlažnih prostorih), zato lahko v teh prostorih na hladnih steklenih površinah že v relativno kratkem času pride do kondenzacije vodne pare.
Z uporabo toplotno zaščitnih stekel lahko kondenzacijo
vodne pare na notranji - sobni strani v znatni meri zmanjšamo. Na diagramu na sliki 3 je razvidno, da bi se pri toplotno
zaščitnemu steklu z nizkim koeficientom toplotne prehodnosti (Ust = 1,1 W/(m2K)) pojavil kondenzat v MSP šele pri
zunanji temperaturi - 43 °C. Pri tem je upoštevana temperatura v prostoru 21 °C in relativna vlažnost 50 %. Če pa je v
prostoru velika vsebnost vlage, je potrebno prostor večkrat
dnevno pravilni prezračevati.
V nekaterih primerih lahko pride do kondenzacije vodne
pare tudi na zunanji površini toplotno zaščitnih izolacijskih
stekel. Ta pojav je mogoč predvsem v jutranjih urah, ko se
steklo ohladi na temperaturo, ki je nižja od temperature rosišča. Vzrok pojava kondenzacije vodne pare (rosenja) je v
tem, da v času nočnega nižjega režima ogrevanja, zaradi doZaključek članka na 84 strani
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Nagradna križanka št. 5
SESTAVIL
EDI
KLASINC

MODEL
SEATA

UGLED

DRAGO
BAJT

DIVJA
MAČKA

KAZALEC
NA SONČNI
URI

GRIL,
MUREN

VMESNA
ZARODNA
PLAST
ČLAN OF

KLADA,
TNALO

BAJKA
MEJNI
PREHOD

4

CELJE
NAŠA
PEVKA
ŽAGAR

2

OBREŽNA 5
OPORA
MOSTA

SEKANJE,
SEČNJA
(REDKO)

8

MANJŠI
BAT
SKLADATELJ
(UROŠ)
7

OSNUTEK

POTOVALNI
NAČRT

BOTER

GLAS OB
STRELU
PTICA, KI
JE DOBILA
PERJE
SAMARIJ

STEKLENA
POSODA
PODOBNA
VRČU

10

KRAŠKA
KOTANJA

ŠPORTNO
LETALIŠČE
PRI
MARIBORU

LJUDSTVO

KUHARJEV
POMOČNIK
PRI ŽARU

SORODNIK
ZAMORSKIH
MAČK

LUKNJA
V TLEH

2

3

4

5

6

7

8

9

3

10

11

11

Vpiši nagradno geslo

� 1. nagrada: torbica za prenosni računalnik
� 2. nagrada: majica (T-shirt)
� 3. nagrada: majica (T-shirt)
Nagrajenci nagradne
križanke št. 4,
81. št. revija
Energetik

1.nagrada
Katja Cepec
Ugasle Peči 4
2391 PREVALJE

Spoštovani bralci revije Energetik!
IZKORISTITE PRILOŽNOST!
Strokovnjaki bodo odgovarjali na
vprašanja iz področja ogrevanja,
klimatizacije, prezračevanja, solarne tehnike in gradbene fizike (toplotne in zvočne izolacije, pasivne
in nizkoenergijske hiše itd).

OČITANJE

NOVINARKA 19
ERCEG
KEMIČNA
PRVINA
KRAJ PRI
SEŽANI
OBLJUBA
ZAKONA

TOVARNA
NA
TEZNEM

1

KRAJ PRI
SODRAŽICI
6

GOBICE 1
V USTIH
DOJENČKOV
MERILO

STANE
HEBAR

IZDELOVALEC
SIRA

DEL
OSTREŠJA

9

PTUJSKI
SLIKAR

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

DRUŽABNA
IGRA

ŠPORTNA
EKIPA
ANGLEŠKI
PLEMIČ

VAS PRI
TOLMINU

NAŠ
ZGODOVINAR
(METOD)

OLGA
GRACELJ

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 8. 10. 2010 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

2.nagrada
Andreja Hauptman
Ulica talcev 1/c
1410 Zagorje

3. nagrada
Celar Jože
Strahinj 97 a
4402 Naklo

Vprašanja pošljite
na naslov
revije Energetik ali elektronski naslov:
bojan.grobovsek1@siol.net.
V VSAKI REVIJI
BOMO ODGOVORILI NA
TRI VPRAŠANJA.

ZNAMKA
ORANŽADE
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bre toplotne izolativnosti notranjega stekla, prehaja do zunanjega stekla zelo malo toplote. Rosenje pa ob prvi sončnih žarkih hitro izgine.

3. Zaključek
Kondenzacija vodne pare (površinskega kondenzata) na
okenskih steklih je odvisna od temperature površin in oziroma klimatskih pogojev, pojavi pa se lahko tudi na mestih toplotnih mostov. Z uporabo umetnih materialov za izdelavo
distančnikov, ki imajo manjšo toplotno prevodnost, rešimo
problem toplotnega mostu. Izračuni površinskih temperatur pokažejo, da že minimalna toplotna izolacija okenskih
špalet v debelini 2 do 3 cm v veliki meri prepreči površinsko kondenzacijo. Pri nameščanju toplotne izolacije okenskih špalet je pomembno, da ne onemogočimo odtekanje
vode iz okenskih profilov v zunanjost.
Ustrezne površinske temperature zasteklitve dosežemo
z vgradnjo sodobnih stekel z nizko toplotno prehodnostjo.
Na tržišču so že dostopne zasteklitve s toplotno prehodno-

stjo 0, 5 do 0,7 W/(m2K), ki se vgrajujejo predvsem v pasivne hiše. .
Za ustvarjanje ugodnih bivalnih razmer v prostoru je
potrebno prostore ogrevati in prezračevati. Spodnjo meja
ugodja je pri približno pri 30 % relativne vlažnosti. Pri temperaturi zraka 20 °C je območje ugodja med 40 in 60 % relativne vlažnosti. Prostore je potrebno prezračevati iz zdravstveno - higienskih razlogov. Spodnja meja izmenjave
zraka znaša 0,7 izmenjave na uro. Ustrezno mikroklimo zagotovimo z zadostnim in pravilnim prezračevanjem.
Ogrevanje izvajamo po principu prekinjenega kurjenja,
to je z občasnim znižanjem temperature. Zaradi soodvisnosti temperature in relativne vlažnosti zraka, temperaturna
razlika naj ne preseže 4 K. Ker so vse sodobne energijsko
učinkovite zgradbe zrakotesne, terjajo temu ustrezen način
in režim prezračevanja prostorov. Potrebno stopnjo izmenjave zraka lahko dosežemo s prisilnim prezračevanjem z
izmenjavo toplote ali pa s kontroliranim naravnim prezračevanjem.						
(bg).

Dimenzije oglasnega prostora

∕1

1

celostranski
oglas
(ovitek ali vložek)

∕2

1

188 x 218 mm

celostranski
oglas

∕3

1

v zrcalo revije:
180 x 253 mm

tretjina
strani

∕4

četrtina
strani
127 x 65 mm

oglasna
pasica
180 x 30 mm

pokončni
polstranski
oglas
90 x 253 mm

∕3

1

180 x 85 mm

1

Cenjeni oglaševalci!
Za objavo oglasa in strokovnega članka
lahko pokličete po telefonu:
040 580 519
041 889 942
ali pošljete vaše povpraševanje
po e-pošti: olga.poslek@gmail.com

∕2

1

180 x 130 mm

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka za
obrez

naslovnica

polstranski
oglas

pokončna
tretjina
strani
60 x 253 mm

∕4

1

pokončna
četrtina
strani
85 x 127 mm

