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RABA TOPLOTNE ENERGIJE,
TOPLOTNE IZGUBE
Majhne toplotne izgube
zahtevajo ustrezen ogrevalni
sistem, katerega nadaljnji razvoj
je opredeljen s ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.
Evropska unija je sprejela vrsto
direktiv, med katerimi je tudi
direktiva o energijski učinkovitosti stavb. Direktiva zahteva
podajanje celovitih energijskih
lastnosti stavb, v obliki končne
ali primarne energije, namesto
v obliki potrebne energije, po
novem pa bo ta omejitev izražena v obliki celotne energije
za delovanje stavbe ali kar primarne energije. Pri načrtovanju
nizko energijskih objektov upoštevamo določene nizko energijske standarde. Te standarde
dosežemo z različnimi izvedbami stavb, instalacij v njej, formami in materiali.
Nizko energijske in pasivne
hiše, zgrajene po nizko energijskih standardih, imajo ob uporabi kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo toplote
majhne toplote izgube. Te znašajo na kvadratni meter ogrevane površine med 10 – 20 W/
m2 kW. Povprečna vrednost toplotne prehodnosti zunanjega
ovoja pasivne hiše (zunanjih
sten, oken, strehe in tal) znaša
pod 0,2 W/(m2K).
Gradnja pasivne hiše pomeni približno 75 % prihranka
končne energije v primerjavi z
zgradbo, grajeno po predpisih
iz leta 1995. Končna raba energije je seštevek energije, potrebne za ogrevanje in pripravo
tople sanitarne vode ter hišne
električne energije.
Letna raba energije za ogre-

vanje za starejše stavbe znaša
preko 200 kWh/(m2leto).
Za zgradbe, zgrajene po
letu 1995, se je ta poraba zaradi uvedbe strožjih predpisov
zmanjšala na tretjino. Takšen
trend zmanjševanja porabe
energije se še vedno nadaljuje,
kar potrjujejo že zgrajene nizko
energijske hiše (NEH), ki porabijo za ogrevanje manj kot 50
kWh/(m2leto) in 3-litrske hiše,
ki porabijo za ogrevanje manj
kot 30 kWh/(m2leto). Najmanj
porabijo pasivne hiše (PH) in sicer manj kot 15 kWh/(m2leto).
Dovoljene vrednosti skupne letne porabe primarne
energije so določene glede na
razmerje A/Ve (skupna površina zgradbe /skupna prostornina zgradbe). Za pasivno hišo velja qp,sk ≤ 120 kWh/m2a.
Standardni ogrevalni radiatorski toplovodni sistem, grajen
po predpisih iz leta 1995, sestavlja dovoljuje maksimalne toplote izgube na kvadratni meter ogrevane površine približno
100 W/m2. Enodružinska hiša
stanovanjske ogrevalne površine 100 m2 potrebuje toplotni
vir moči 10 kW. Značilnosti takšnega sistema so pomanjkljiva
toplotna izolacija, slabo prezračevanje in že omenjen velike toplotne izgube.
Za pasivno hišo znašajo,
glede na nizkoenergijske standarde, maksimalne toplote izgube (transmisijske + prezračevalne) 10 W/m2. Vendar pa so
transmisijske izgube le del izgub in s povečevanjem izolacije
zmanjšujemo le del celotnih izgub. Da zmanjšamo izgube za-

radi prezračevanja, je potrebno
samo izrabiti toplotno energijo, ki jo vsebuje že segreti zrak
v prostoru in ga moramo zaradi izrabljenosti odvajati. Z realizacijo kontroliranega prezračevanja dovajamo v prostor sveži
zrak, ki ga pred vstopom v bivalni prostor segrejemo s toploto izrabljenega zraka in ga nato
segretega dovajamo nazaj v
prostor. Že ohlajen izrabljen
zrak pa odvajamo iz objekta.
Enodružinska hiša stanovanjske ogrevalne površine 100 m2
potrebuje toplotni vir moči le 1
kW. To pomeni, da klasična kotlovnica za tako malo toplotno
moč ni več potrebna. Za pasivne
hiše je značilna takšna arhitektura, da v čim večji meri omogoča izkoriščanje sončne energije
za ogrevanje v zimskem času. Z
uporabo solarne energije (SSE)
lahko pokrijemo 40 do 60 % potreb po energiji za pripravo tople sanitarne vode. Toplotno
črpalko zrak/voda ali zemlja/
voda koristimo za ogrevanje in
prezračevanje. Vgradnja toplotne črpalke omogoča tudi hlajenje prostorov v letnem času.
Nadaljnje prihranke dosežemo s prisilnim prezračevanjem in z vgradnjo naprav
za vračanje toplote odtočnega zraka (kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo toplote in zemeljskim kolektorjem
- prenosnikom toplote). Tako
imenovani kompaktni toplotni moduli zagotavljajo ogrevanje in pripravo vode na malem
prostoru. Potrebna ogrevalna
telesa so zato vedno manjša, s
talnim ali stenskim ogrevanjem

pa lahko pokrijemo vse potrebe
po toploti.
Analize stanja manjših kurilnih naprav v RS so pokazale, da
preko 20 odstotkov porabljenega goriva uide skozi dimnik.
Zahteve, ki jih postavljajo novi
predpisi glede izkoristka ogrevalnih kotlov, nam narekujejo sanacijo obstoječih kurilnih
naprav.
Toplotne izgube so zakonsko omejene tako za nove, kot
za obstoječe kurilne naprave.
Od skupnih izgub kotla, predstavljajo največji delež izgube s
toploto dimnih plinov. Sanacija
obstoječih ogrevalnih kotlov
lahko vključuje primarne in sekundarne ukrepe.
Med primarne ukrepe prištevamo vse ukrepe, ki so povezani z dimenzioniranjem in
nabavo novih kurilnih naprav.
Sekundarni ukrepi pa so vezani na pravilno izbiro sodobne
regulacijske opreme, ki jo lahko vgradimo na obstoječe, še
ne zastarele kotle, pri čemer
je pomembna tudi optimalna
nastavitev gorilnikov. S takšnimi ukrepi zagotovo dosežemo
manjše emisije škodljivih snovi
v ozračje in tudi zmanjšanje izgub s toploto dimnih plinov. Na
kotlu, ki obratuje s slabim izkoristkom, tudi dobro nastavljen
gorilnik ne pomeni znatnega
prihranka goriva, zato se je v
tem primeru potrebno odločiti za nabavo nove kurilne naprave, po možnosti takšne, kjer
bomo lahko izkoriščali tudi kondenzacijsko toploto.
(bg)
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IZKORISTIMO ENERGIJO
SONCA TUDI NA
OBSTOJEČIH ZGRADBAH
Moderno, a tudi potrebno je govoriti in osveščati o varčevanju z energijo, CO2 izpustih, pasivni gradnji, aktivni hiši in podobno. Večinoma pa
takšni prispevki govorijo predvsem o
novogradnjah. Kaj pa obstoječe hiše, v
katerih živimo že dolgo vrsto let in še
bomo ? Ko so se gradile, ni bilo takšnega poudarka na pravilni orientiranosti, izolaciji, dobri postavitvi oken za
pridobivanje toplote. Vendar lastniki takšnih hiš lahko precej naredite v
smeri prihranka energije, boljšega počutja in seveda zmanjšanju stroškov.
Eden od ukrepov, ki na prvi pogled
izgleda zahteven, pa temu ni tako, je
vgradnja sprejemnikov sončne energije, s katerimi si segrevamo sanitarno vodo. Za ogrevanje vode namreč
potrošimo tudi do 40 % porabljene
energije v takšni hiši. In solarni sistem
pokrije do 70 % letne rabe energije za
ogrevanje sanitarne vode.
Kako se lotiti vgradnje solarnega sistema na obstoječi hiši? Slovenci
smo takšni, da želimo precej natančno vedeti vse preden se posvetujemo
s strokovnjakom ali izvajalcem. In zato
nekaj nasvetov ne bo odveč.
Najprej bomo gledali kakšne sprejemnike sončne energije vgraditi. In
na trgu jih je res veliko. Za večji del
Slovenije so uporabni tako imenovani zaprti sprejemniki, kjer lahko vodo
zmešamo s sredstvom proti zmrzovanju. To nam prepreči marsikakšno težavo, saj praktično po vsej Sloveniji
temperatura pozimi lahko pade pod

ničlo. Odločitev za sprejemnike, ki so
postavljeni na nekakšne nosilce na
strešni konstrukciji je vprašljiva, saj
vam močno kvarijo izgled vaše hiše.
Če ima streha vaše hiše eno strešino
obrnjeno približno na vzhod, jug ali
zahod, se odločite za sprejemnike, ki
so vgrajeni v strešno konstrukcijo. To
pomeni, da so praktično potopljeni v
ravnino strehe, bolje zaščiteni pred
vetrom, ki sicer ohlaja sprejemnike
ter enostavni za vgradnjo. Na trgu so
takšni modularni sprejemniki, ki se na
strehi sestavijo v celoto, s tem se prilagodijo vašim potrebam in ne potrebujejo dvigala pri vgradnji in je strošek
vgradnje manjši. Za štiričlansko družino sta običajno dovolj 2 sprejemnika

po 2,5 m2 torej skupaj 5 m2 površine.
Ker so takšni sprejemniki, vgrajeni v
strehi, tudi povezovalne cevi ne potrebujejo preboja strehe, je pa pri obstoječih hišah včasih potrebno sprejeti
dejstvo, da je potrebno te cevi speljati nadometno. Po povezovalnih ceveh se pretaka energija od sprejemnika do hranilnika toplote. Tudi tukaj
ni potrebnih večjih sprememb, če le
imamo prostor za 300 l hranilnik, ki je
premera približno 60 cm in višine 180
cm. Pretok vode lahko speljete tako,
da gre hladna voda najprej v solarni
in iz njega v že obstoječi bojler. S tem
se izognete prevelikim spremembam
v obstoječi napeljavi, predvsem, če je
obstoječi hranilnik še povsem upora-

Slika 1: Sprejemniki sončne energije, ki se modularno sestavljajo na strehi so tudi enostavni za vgradnjo.
Pri izvedbi ne potrebujemo avtodvigala.
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Slika 2: Vgradnja v streho zagotavlja enoten izgled na strehi. Sprejemniki so potopljeni v ravnino strehe
in bolje zaščiteni pred vetrom, ki sicer ohlaja sprejemnike.

ben. Takšna kombinacija bo učinkovito delovala, saj bo sonce segrelo vodo
v solarnem hranilniku, le ta pa se bo
v obstoječem le dogrela če bi to bilo
potrebno.
Torej, priporočam vam sprejemnike sončne energije, ki se modularno
vgradijo v strešno konstrukcijo, ni nujno, da spremenite vse s postavitvijo
solarnega hranilnika toplote in izvedbo prepustite dobremu izvajalcu.
Upam, da vam bo nekaj teh praktičnih nasvetov koristilo pri odločitvi
in izbiri vašega solarnega sistema in s
tem prihranitvi kar nekaj evrov. Kako
je s subvencijami, pa se pozanimajte
na EKO skladu.
Vojko Golmajer

3. FotovoltaičnA
konferenca SLO-PV 2010 je bila
zelo uspešna
Tretja fotovoltaična konferenca na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z
naslovom SLO-PV 2010, se bo
zapisala kot ena bolj uspešnih,
tako po mnogoštevilni udeležbi, kot po dobro izbranih strokovnih temah. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je bila
s pomočjo Odbora za znanost
in tehnologijo pri OZS, dne 28.
09. 2010, partner te konference,
ki je bila po oceni organizatorjev izjemno uspešna in predstavlja pomemben dogodek na
področju energetike še zlasti na
področju fotovoltaike, ki je v
velikem svetovnem razcvetu.
Dogodka so se udeležili tudi
številni obrtniki in podjetniki. Organizatorji konference so
bili: Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani, Slovenska
tehnološka platforma za fotovoltaiko in PV-NMS-NET. Na
konferenci so bili predstavljeni
globalni trendi fotovoltaike v

raziskavah, industriji in na trgu,
govorili so raziskavah in razvoju
fotovoltaike v Sloveniji, izzivih
in ovirah priključevanja sončnih elektrarn na omrežje ter
o fotonapetostnih sistemih in
sončnih elektrarnah v Sloveniji,
predstavljeni pa so bili tudi primeri iz prakse. V okviru konference je potekala tudi okrogla
miza »Priložnost, izzivi in pasti
pri umeščanju sončnih fotonapetostnih elektrarn«, na kateri so izpostavili predvsem problematiko gradbenih dovoljen
za postavitev fotonapetostnih
elektrarn in vprašanje ali so ta
res potrebna. Predsednik organizacijskega odbora konference je bil mednarodno priznani strokovnjak prof.dr. Marko
Topič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, s
katero je OZS leta 2007 podpisala dogovor o medsebojnem
sodelovanju. Konference se je
udeležilo preko 200 udeležen-

cev, med katerimi so bili številni visoki predstavniki ministrstev, direktoratov in industrije.
Sodelovanje OZS na tem dogodka potrjuje dejstvo, da se
vedno bolj vključujemo v številne aktivnosti, ki so povezane z energetiko. V letošnjem
letu je OZS kot soorganizator
sicer sodelovala tudi na mednarodni energetski konferenci
»Komunalna energetika«, ki je

potekala od 11. do 13. maja 2010
na FERI – Univerze Maribor.
Prisotnost Odbora za znanost
in tehnologijo pri OZS tudi na
tej konferenci pa je še toliko večjega pomena za aktivno vključevanje OZS v razvoj na področju energetike, še zlasti pa
fotovoltaike.
Janez Škrlec,
inženir mehatronike

6
November 2010

OTVORITEV HE MOSTE –
OKOLJU PRIJAZNA
ENERGIJA
Otvoritev obnovljene HE Moste
je bila 4.10.2010 – Gre za edini večji
objekt za proizvodnjo električne energije na Gorenjskem, Hidroelektrarno
Moste, katere obratovanje je bilo zadnja leta ogroženo zaradi pritiska
premikajočih se zemeljskih plasti na
steno podzemne strojnice, ki mu je z
obnovo podaljšana življenjska doba.
Savske elektrarne Ljubljana (SEL) so z
16,8 milijonsko investicijo zagotovile
proizvodnjo dragocene vršne energije iz obnovljivih virov v obdobju, potrebnem za izgradnjo nove elektrarne
na varnejši lokaciji. V okviru obnove
pa načrtujejo tudi čiščenje strupenih
usedlin izpred pregrade akumulacijskega jezera.
Na novinarski konferenci sta direktor Savskih elektrarn Ljubljana, Drago

Polak in vodja HE Moste, Anton Koselj,
predstavila energetski in okoljski vidik
obnove, kot del razvojnega projekta
HE Moste. Predstavila sta tudi priprave na čiščenje talnega izpusta na pregradi HE Moste, ki je kot del sanacije
predvideno v letu 2010. Blaž Jasnič,
tehnični direktor železarne Acroni, je
predstavil načrt prenovljenega odlagališča talilniških odpadkov, ki ga
bodo izvajali sočasno s čiščenjem talnega izpusta. Na kratko o predstavitvi.
Hidroelektrarna Moste, zgrajena leta 1952 v povojni Jugoslaviji kot
prva elektrarna na reki Savi, je še danes edina akumulacijska elektrarna
v Sloveniji. Njena ključna prednost
je, da lahko obratuje po potrebi porabnikov in pripomore k brezhibnemu delovanju Slovenskega elektroe-

Uradna otvoritev obnovljene strojnice HE Moste. Na sliki ministra Rok Žarnić in Darja Radić (foto l.p.)

nergetskega sistema v času največje
porabe električne energije. Kot edini večji proizvodni elektroenergetski
objekt na Gorenjskem, je pomemben
vir za napajanje porabnikov z električno energijo iz obnovljivega vira.
Obstoječo podzemno strojnico
elektrarne obremenjuje premikanje
zemeljskih plasti, zato Savske elektrarne Ljubljana (SEL) dolgoročno razmišljajo o preselitvi HE na novo lokacijo. Da bi v obdobju, potrebnem
za preselitev, zagotovili zanesljivo in
kakovostno proizvodnjo, so celotno
opremo, ki ji je začelo teči že tretje
amortizacijsko obdobje, nadomestili z novo. Pri obnovi so SEL uporabile znanje in operativne sposobnosti
svojih strokovnjakov. S 16,8 milijonsko investicijo so v 1. fazi obnove od
leta 2008 do leta 2010 obnovili celotno elektro-strojno opremo in iz tri
agregatne elektrarne prešli na dvo
agregatno. Večji del stroškov je predstavljalo vlaganje v novi turbini, generatorje in energetske transformatorje.
Na mestu opuščenega tretjega agregata so izvedli ojačitve strojnice z armiranobetonsko konstrukcijo in na ta
način ublažili pritiske, ki jih povzroča
plaz na stavbo strojnice. Skupna navidezna moč dveh novih agregatov,
18 MVA, je sicer za spoznanje manjša, kot pred obnovo (22,5 MVA), letna
proizvodnja pa bo kljub temu, zaradi
vgrajene nove sodobne opreme, ostala enaka kot pred obnovo (59 milijonov kWh).
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Novinarska konferenca ob otvoritvi HE Moste. Na sliki od leve proti desni: Blaž
Jasnič (železarna Acroni), Drago Polak (direktor SEL) in Anton Koselj (vodja HE
Moste) foto l.p..

Novo vgrajena oprema in tehnologija obnovljene HE Moste, poleg proizvodnje kakovostne električne energije, zagotavlja tudi večjo okoljsko
sprejemljivost. Posebni čistilni filtri,
ki iz vode uspešno odstranijo vse nečistoče, omogočajo, da se odpadna tehnološka voda iz elektrarne v reko Savo
vrača čista.

Ogled novo vgrajene opreme in tehnologije obnovljene HE Moste. Na sliki od
leve proti desni: Lea Polajnar (koordinatorka revije in sekretarka SIEM) Danilo
Brdnik (podpredsednik OOZ Maribor in SIEM) in Bojan Završnik (vodja elektro
vzdrževanja) foto l.p.

Naslednji korak, ki ga Savske elektrarne načrtujejo v okviru obnove, je
zahteven okoljski projekt. Gre za dodelavo zapornic talnega izpusta pregrade in čiščenje kontaminiranih usedlin pred talnim izpustom v pregradi
akumulacijskega jezera. Usedline, zaradi potencialne nevarnosti spiranja
naprej po strugi Save, onemogočajo

odpiranje talnega izpusta, pomembnega varovalnega ukrepa za razbremenitev pregrade akumulacijskega
jezera v primeru visokih voda. Savske
elektrarne nameravajo v okviru izvajanja projekta obnove odstraniti okoli
8.000 m3 mulja pred talnim izpustom
moščanske pregrade in jih kontrolirano odložiti ob rob akumulacije, v po- >

Kako naj vem, koliko
dejansko porabim?

Siemeca – delitev stroškov po dejanski porabi
Merjenje in spremljanje porabe energije je osnova varčevanja. Zanesljiv in
fleksibilen sistem je pogoj za optimizacijo porabe vaših energentov. Siemeca vam
zagotavlja, da boste dosegli pravično delitev stroškov v vašem objektu.
Siemeca – več informacij na tel: 01 4746 211, faks: 01 4746 195

www.siemens.si/sbt
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sebej formirana manjša jezerca, kjer
se bodo škodljivi trdni delci usedli na
dno, voda pa se bo skozi več kaskadnih jezerc po naravni poti očistila in
odtekala nazaj v akumulacijo. Savske
elektrarne Ljubljana so uspele vključiti v projekt sanacije usedlin tudi občino Jesenice in železarno Acroni. SEL
imajo pomembno vlogo pri oskrbi in
čiščenju vodotoka Save in njenih brežin, z uravnavanjem pretokov pa prispevajo k poplavni varnosti v primeru
velikih povodnji.
Obnova je del dolgoročnega projekta sanacije in doinštalacije HE
Moste. Uresničitev te vizije predstavlja
izgradnja nove elektrarne, 2 km pod
obstoječo. Z njo ne bo zagotovljena
samo dolgoročno zanesljiva proizvodnja, temveč bo zaradi dodatno pridobljenega padca terena in povečanih pretokov bistveno povečana tudi
njena moč. Z doinštalacijo iz obstoječih 13 MW na 48 MW pa se bo proizvodnja iz 59 milijonov kWh na 99 milijonov kWh dragocene vršne energije
tako rekoč podvojila.
Z okoljskega vidika zahteva doinštalirana elektrarna tudi izvedbo po-

Nova turbina HE Moste (foto l.p. )

sebnega izravnalnega bazena za lovljenje njenih obratovalnih valov.
Projekt predvideva izgradnjo le-tega v sonaravni obliki jezera, z urejeno
okolico za športno rekreacijske aktivnosti. Izravnalno jezero bo okolje varovalo pred obratovalnimi valovi elektrarne in preprečilo nadaljnjo erozijo
bregov struge Save, kot jo poznamo
danes. Posebni varovalni nasipi njegovih brežin pa bodo trajno zaščitili
tudi biotope, ki so trenutno zaščiteni
le deklarativno.
Savske elektrarne v duhu Modrega
sožitja uspešno usklajujejo energetski
in okoljski vidik projekta razvoja HE
Moste. Pristopajo mu z visokimi standardi in družbeno odgovornim ravnanjem, ki se odraža v sodelovanju
z občinskimi upravami, lokalnim gospodarstvom in prizadevanjih po sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Po novinarski konferenci je sledila
uradna otvoritev obnovljene strojnice HE Moste na kateri sta sodelovala
tudi prof.dr. Roko Žarnić, minister za
okolje in prostor ter mag. Darja Radić,
ministrica za gospodarstvo. Otvoritev
je bila v prostorih HE, nad novo turbi-

Ogled ojačitve strojnice z armiranobetonsko
konstrukcijo. Na sliki Danilo Brdnik in
Bojan Završnik (foto l.p.)

no v prostoru, kjer so novi energetski
transformatorji. Ministra, ostali slavnostni govorniki in vsi vabljeni med
katerimi je bil tudi podpredsednik
OOZ Maribor (in SIEM) g. Danilo Brdnik
so se z veseljem nasmejali zanimivim
šaljivim vložkom igralcev, ki so uprizorili dogodke iz preteklosti in sedanjosti na poseben satiričen način. Sledil je
skupen ogled obnovljenih prostorov
HE Moste in pogostitev v prijetnem
ozračju gorenjskega, s soncem obsijanega šotora nad elektrarno.

Pregrada akumulacijskega jezera (foto l.p.)

w w w.revija- energetik .si

Leonida Polajnar
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KAKO DOBITI DIJAKA
(VAJENCA)
V OBRATOVALNICO
Izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje obrt, je izredno dinamično.
Hitre spremembe v gospodarstvu in
organizaciji dela ter pojav novih poklicev zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema in institucij, ki so
vključene v izobraževanje. Prav tako
se morajo tudi delodajalci kar najhitreje prilagajati tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe
po poklicno izobraženih kadrih, ki

imajo primerne poklicne kompetence in sposobnosti za uspešno delo v
posamezni stroki, so vse večje in večje. Po vzoru dualnega sistema, so se
izobraževalni programi prenovili in s
tem postali tudi evropsko primerljivi. Prav tako pa je nastalo nekaj novih izobraževalnih programov, ki so
rezultat povpraševanja na trgu dela.
Obrtništvo z novimi in prenovljenimi
programi nase prevzema večjo odgovornost za izobraževanje. V srednje

poklicno izobraževanje je z novimi in
prenovljenimi programi uveden minimalni pogoj (24 tednov) praktičnega
usposabljanja z delom, ki ga morajo
dijaki/nje opraviti v delovnem procesu. Vsi dijaki/nje v srednjem poklicnem izobraževanju, morajo v treh letih izobraževanja opraviti najmanj 24
tednov praktičnega usposabljanja z
delom pri delodajalcih s katerimi imajo sklenjene učne pogodbe. Praktični
pouk, ki se izvaja v šoli, pa se lahko >
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v dogovoru z delodajalcem in šolo
nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu. Tako
se lahko praktično usposabljanje z delom poveča na maksimalno 50 tednov
v treh letih izobraževanja.
Obrtno-podjetniška
zbornica
Slovenije na svoji spletni strani (www.
ozs.si) vodi register učnih mest. Za
umestitev delodajalca v register je potrebna verifikacija pogojev za izobraževanje na učnem mestu. Postopek
verifikacije obratovalnice je obvezen
za vse delodajalce, ki izobražujejo dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ne glede na sklenjeno učno
pogodbo (individualna učna pogodba delodajalec - dijak, kolektivna
učna pogodba delodajalec - šola in
stara vajeniška pogodba delodajalec
- vajenec).
Postopek verifikacije se začne z
vložitvijo vloge, ki jo dobite na spletni strani, na Območni obrtno-podjetniški zbornici ali na zahtevo po elektronski ali navadni pošti. Izpolnjeno
vlogo skupaj z zahtevanimi prilogami,
ki so navedene na dnu vloge, pošljete na naslov OZS. Če je vloga popolna, se postopek nadaljuje z organiziranjem komisije, ki opravi pregled
obratovalnice, o katerem je delodajalec predhodno obveščen. Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije je
za opravljanje verifikacij imenovala 3-članske komisije, ki so imenovane za vsak poklic posebej. Vsako
komisijo sestavljajo imenovani predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, imenovani predstavnik
ustrezne strokovne sekcije, ki je imenovan glede na regijo in imenovani predstavnik srednje poklicne šole,
ker mora vsaj eden izmed članov izpolnjevati izobrazbene pogoje za uči-

telja praktičnega pouka. Komisije na
podlagi veljavnih kadrovskih in materialnih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja ugotavljajo, ali
obratovalnica izpolnjuje te pogoje. Na
podlagi zapisnika o pregledu se obratovalnici, ki ustreza predpisanim pogojem, izda odločba o izpolnjevanju
pogojev in reprezentančno potrdilo.
Bojazen, da obratovalnica ne bi izpolnjevala vseh pogojev, je sicer prisotna,
vendar na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ugotavljamo, da predpisanih pogojev ne izpolnjuje le izredno
majhen delež obratovalnic. Pri oblikovanju minimalnih kadrovskih in materialnih pogojev, poleg predstavnikov
posameznih strokovnih sekcij Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, sodeluje tudi Center Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje.
Bodoči delodajalci oziroma izobraževalci morajo biti pozorni predvsem
na pogoj pridobljene pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je obvezen
pogoj za mentorja vajencem oziroma
dijakom. Ker prihaja do težav, ko je
potrebno registrirati učno pogodbo,
pozivamo vse, ki bi želeli izobraževati
vajence ali usposabljati dijake in tega
pogoja ne izpolnjujejo oziroma nimajo opravljenega mojstrskega izpita,
da si to izobrazbo pridobijo pred vložitvijo vloge. Seminarje za pridobitev
pedagoško-andragoške
izobrazbe
organizira Izobraževalni center OZS,
tudi na OOZ Maribor. Naslednji najbližji termin je od 15. do 19. novembra 2010 v prostorih OOZ Maribor na
Titovi c. 63. Prijavnico pa lahko najdete na spletni strani www.ponudbaobrti.com (strokovno usposabljanje
članov in delavcev).
Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije pa na svojih spletnih straneh www.sklad-kadri.si in v Uradnem
listu RS objavlja vsako leto javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom v višini dobrih
7 milijonov evrov. Predmet razpisa je
sofinanciranje stroška plače mentorja
in nagrade vajenca, dijaka ali študenta

v višini med 350 in 1.000 evri. Rok za
prijavo delodajalcev je viden v razpisni dokumentaciji.
Namen razpisa je spodbujanje
vključevanja delodajalcev v izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom.
Cilj razpisa pa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom
na ustrezno opremljenih učnih mestih
za vajence in dijake, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne
pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o
praktičnem izobraževanju.
Predvidena višina spodbude za
opravljeno celotno praktično usposabljanje z delom pri enem delodajalcu
je med 500 EUR in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, oziroma med
350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju in med 800 EUR in 1.000 EUR
na študenta v višjem strokovnem izobraževanju. Končna višina je odvisna
od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom
določi minister za šolstvo in šport.
V zaključku navedenih informacij
pa lahko še opozorimo, da ima Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto
2010/2011. Sofinanciranje sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, ne sme pa biti nižja od
38,33€ za dijaka. Pomembno pa je, da
rok za prijave traja do porabe sredstev,
vendar najdlje do 31.3.2011. (Javni razpis je bil objavljen na spletni strani
OOZ Maribor).
Za vse dodatne informacije in
svetovanja s področja izobraževanja
pa se lahko obrnete tudi na G. Mitja
Korunovskega; samostojnega svetovalca na OZS ( tel: 01 58 30 818).

Leonida Polajnar
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EKOLOŠKA ZAVEST
ZA BOLJ ČISTO
PRIHODNOST
Vlaganje v trajnostno naravnane
projekte, katerih namen je čimbolj
razbremeniti okolje in ga ohranjati za
naše zanamce, postaja vedno bolj nujen aspekt sodobnega življenja posameznikov in podjetij. Kljub temu velja,
da tovrstne tehnologije in projekti ponavadi zahtevajo precejšnja sredstva
za realizacijo.

Izberite si pravega
finančnega partnerja
Pri trajnostno naravnanih projektih je zato pomembno, da izberete
banko, ki ima na voljo ugodno ponudbo kreditov za ekološke naložbe,
ki vam bo ponudila dobre pogoje in
ki bo prisluhnila vašim željam. Simon

Hvalec, izvršilni direktor uprave Nove
KBM za področje
vzhodne Slovenije,
je pojasnil, kako poteka njihov pristop k
strankam: »V Novi KBM
prisegamo na osebni pristop
in individualno obravnavo vsakega komitenta. Le tako lahko zadovoljimo posamične zahteve kreditojemalca,
ki se odloči za našo ponudbo. Zaradi
vse večjega pomena trajnostno naravnanih projektov smo se v Novi KBM odločili, da tako za fizične kot za mala in
mikro podjetja ter zasebnike pripravimo posebno ponudbo kreditov za ekološke naložbe, s katerimi želimo vsakomur omogočiti tisto, kar bo zagotovilo
izpolnitev njegovih specifičnih potreb
in želja.«

Skrb za naravo pri
novogradnji ali obnovi

Simon Hvalec, izvršilni direktor uprave Nove
KBM za področje vzhodne Slovenije, poudarja,
da je pri nagovarjanju kreditojemalcev
učinkovit le oseben pristop banke.

»Ker energetska učinkovitost doma
prehaja iz trenda v nujo, Nova KBM
okoljsko osveščenim kreditojemalcem
ponuja poseben EKO stanovanjski
kredit. Namenjen je vsem, ki kupujejo,
urejajo, prenavljajo ali pa gradijo dom
z okolju prijaznimi ter energetsko varčnimi materiali. Ker pa je kredit namenski, se ga lahko porabi za gradnjo ali nakup energetsko varčnih in pasivnih hiš,
naprav ter sistemov za ogrevanje prostorov, toplotnih postaj za priklop na
omrežje daljinskega ogrevanja ter še za
mnogo drugih različnih načrtov in želja,
povezanih s skrbjo za okolje. Doba odplačevanja je do 15 let, obrestna mera je

do 0,5 odstotne točke nižja od redne
ponudbe, kreditojemalec pa
lahko dodatnih
20 % zneska kredita
dobi v gotovini izplačanega na osebni račun,« o EKO
stanovanjskem kreditu pravi Simon
Hvalec.

Ekološka osveščenost
v vsakdanjem življenju
Ekološka osveščenost se širi tudi v
vsakdanje življenje, zato so v Novi KBM
pripravili EKO osebni kredit, ki vsem
komitentom in nekomitentom omogoča nakup energetsko varčnih gospodinjskih aparatov (razred A in A +)
ali kurilne naprave na lesno biomaso
(polena, sekanci ali palete) z učinkovitim toplotno–tehničnim izkoristkom.
Doba odplačila je do 5 let, obrestna
mera pa je fiksna in za 0,5 odstotne
točke nižja od redne ponudbe.

EKO tudi pri izbiri
avtomobila
Vedno večje je tudi povpraševanje
po okolju prijaznejših avtomobilih. Za
ta namen je Nova KBM oblikovala EKO
avtomobil kredit, z dobo odplačila
do 7 let in obrestno mero, ki je za 0,5
odstotne točke nižja od redne ponudbe. Poraba sredstev je namenska, kreditojemalec pa lahko EKO avtomobil
kredit tako kot vse EKO kredite Nove
KBM odplačuje sam ali pa skupaj s kreditno sposobnimi družinskimi člani. >
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Primer izračuna najema EKO kreditov Nove KBM
EKO OSEBNI

EKO AVTOMOBIL

EKO STANOVANJSKI

Znesek kredita

2.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

Število obrokov

12

60

180

Obrestna mera

6,50%*

6 mes EURIBOR + 2,40%**

6 mes EURIBOR + 2,20%**

Stroški odobritve

35,00 €

70,00 €

138,00 €

Oblika zavarovanja

plačilo stroškov odplačevanja

Stroški zavarovanja

31,07 €

336,37 €

Stroški zastave pri notarju***

EOM

12,61

4,77

3,47

Mesečna obveznost

172,59 €

273,19 €

212,20 €

Skupni znesek odplačila

2.137,17 €

16.797,44 €

38,334,85

Hipoteka

* Pri informativnem izračunu je bila
uporabljena fiksna obrestna mera.
** Pri informativnem izračunu je
bila uporabljena spremenljiva obrestna mera, izračunana na osnovi referenčne obrestne mere 6-mesečni
EURIBOR v višini 1,146% in pribitkov
2,40% in 2,20%.
*** Stroški zastave nepremičnine
pri notarju, ki jih kreditojemalec plača v skladu z vsakokrat veljavno notarsko tarifo, niso vključeni v izračun
EOM (efektivne obrestne mere).
Izračun je bil narejen na dan 4. 10.
2010. EOM (efektivna obrestna mera)
se lahko spremeni, če se spremeni obrestna mera, stroški odobritve
in zavarovanja oz. datum odobritve
kredita.

Na splet po ugoden nasvet
Ponudba vseh EKO kreditov Nove KBM
je predstavljena na spletni strani
www.nkbm.si/krediti,
več informacij pa je mogoče dobiti tudi
na brezplačnem telefonu 080 17 50
in v poslovalnicah
Nove KBM.

Svetlobni viri za zunanjo
razsvetljavo
Za zunanjo razsvetljavo uporabljamo
sledeče vrste svetlobnih virov:
yy visokotlačne živosrebrne sijalke (zunanja razsvetljava cest, ulic itd),
yy visokotlačne natrijeve sijalke (so svetlobni viri, ki intenzivno zamenjujejo VT
Hg sijalke, ki imajo precej boljši svetlobni izkoristek, vendar manj kvalitetno
barvo svetlobe – rumeno),
yy svetilne cevi (reklamna razsvetljav),
yy visokotlačne metalhalogenidne sijalke (so nadgradnja VT Hg, za stadione, smučarske proge, specialna področja notranje razsvetljave),

yy nizkotlačne natrijeve sijalke (za osvetljevanje predorov).
yy Novosti na področju zunanje razsvetljave so sledeče:
yy Prehod iz VT Hg – razsvetljave na VT
Na razsvetljavo.
yy Delna nočna redukcija, kjer osvetljenost zmanjšamo do 40% (upad
prometne konice v nočnem času).
Najpogostejša nočna ura uporabe
delne redukcije je med 23.00 do 5.00.
Izvajamo jo s posebno regulacijsko
dušilko.
yy Nove svetilke s sodobnejšo optiko.

yy Uporaba t.i. varčnih žarnic, namesto
obstoječe 80 W sijalke je nova 36 W, namesto 125 W pa se uporabi 55 W sijalka.

Tabela 2 prikazuje primerjavo proizvedenega svetlobnega toka VT Hg in VT Na sijalke.
VT Hg

VT Na

Moč sijalke (W)

250

250

Proizveden svetlobni tok (lm)

13.500

33.000

Moč sijalke (W)

125

100

Proizveden svetlobni tok (lm)

6.300

10.000

Nov trend na področju zunanje razsvetljave
je odpravljanje nekaterih starih pomanjkljivosti obstoječih sistemov: senzorika, slabe
kabelske povezave, nepravilno nameščeni
senzorji itd.
(gb)
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SVETOVALNO PRODAJNI
DNEVI PODJETJA
WEISHAUPT
Celje
Svetovalno prodajni dnevi, kakor so jih poimenovali v podjetju
Weishaupt, so potekali od 8. do 10.
septembra, na njihovem sedežu v
Celju. Tudi našo ekipo je slogan vabila: »Znanje in zanesljivost podjetja«,
privabil na obisk in pogovor v Celje.
Zaščitna sončno rumeno oranžna barva podjetja se je odrazila v prijaznem
sprejemu ga. Sandre Kiker in g. Borisa
Gojkoška, ki sta nas popeljala skozi
poslovne prostore in seznanila z novostmi na proizvodno prodajnem področju. Skozi ogled razširjenega učno
– razstavnega dela smo spoznavali
celoten asortiman ponudbe izdelkov
ogrevalne tehnike.
Blagovna znamka Weishaupt je še
vedno vodilna na področju proizvodnje oljnih in plinskih gorilnikov, ki zajema proizvodnjo za male in velike porabnike vse do specialnih industrijskih
gorilnikov, moči od 12 kW do 17.000
kW. Na tem področju so dosegli izje-

mno kakovost, ki jo odlikuje: visoka
unčikovitost, nizke emisijske vrednosti, sodobna avtomatska tehnika, tiho
obratovanje, prostorske variabilnosti, mikroprocesorski krmilniki, odlične cene in dolga življenjska doba. Vsa
proizvodnja pa je prilagojena tako porabniku, kakor tudi okolju, z upoštevanjem varčne porabe energentov.
Nenehna širitev programa tudi na
ostala področja ogrevalne tehnike,
kot so :
yy stenski plinski kondenzacijski
kotli,
yy talni oljni in plinski kotli,
yy solarni sistemi z lastnimi
kolektorji.
Solarni kolektorji se odlikujejo z
odlično energijsko bilanco, ki je dosežena z visokim absorbcijskim nanosom, dobro toplotno izolacijo, visoko
svetlobno propustnostjo solarnega
stekla, robustno izvedbo in enostavno montažo. Vse to so odlike, ki jih ne

Uvodni pozdrav-od leve proti desni: ga. Sandra Kiker, g. Boris Gojkošek,
g. Bojan Grušovnik in ga. Cvetka Grušovnik

bi smeli prezreti na tržišču tako končni
porabniki, kot instalaterji.
- in na koncu tudi prodor v krmilno merilni in regulacijski tehniki, zahteva stalno izobraževanje poslovnih
parterjev.
V svojih prostorih v Celju so razširili
izobraževalni del, namenjen izvajanju
strokovnega šolanja poslovnih partnerjev, ki lahko pridobljena teoretična znanja preizkušajo tudi praktično
- na sami opremi podjetja.
Pri pregledu razstavljenih produktov smo ugotovili, da si na podjetju
prizadevajo za kakovostne izdelke, ki
sledijo svetovnim smernicam na področju ogrevalne tehnike, z upoštevanjem energetske varčnosti. Skupni
imenovalci njihovih produktov so prijaznost do okolja, varčnost, moderna
tehnologija, kar potrjuje dejstvo, da
so vse njihove naprave bolj prijazne
tudi do samih uporabnikov.
Da pa je poudarek na dobrem so- >

Ga. Cvetka Grušovnik, g. Boris Gojkošek, (levo), g. Bojan Grušovnik (desno)

14
November 2010

Učilnica Weishaupt

delovanju z vsakim posameznikom,
se lahko prepričate ne samo ob vstopu v poslovne prostore v Celju, temveč tudi v samih izdelkih in podpornem znanju, ki ga nudijo zaposleni
tako končnim porabnikom, kakor tudi
poslovnim partnerjem. To nam je
skozi vso druženje dokazal g. Boris
Gojkošek. Zastopajo namreč stališče
celostne podpore, kar pomeni, da se
ne sme zgoditi, da tako kupec, kot instalater ali kot projektant, ne bi dobili konkretnega in točnega odgovora, kako pravilno uporabiti, instalirati,
vgraditi določeno opremo in doseči
optimalne učinke po vgradnji.
Tudi pri servisnih storitvah, kjer

Razgovor s predstavniki podjetja Weishaupt

smo porabniki izredno občutljivi , saj
nam vgrajene naprave ogrevalne tehnike odpovedo ravno takrat, ko jih najbolj potrebujemo, so Weishauptovi
sodelavci in njihovi pooblaščeni serviserji vedno pripravljeni pomagati.
Servisna mreža je dosegljiva vseh
7 dni v tednu, 24 ur na dan. To je izjemen dosežek, saj lahko s tako gosto prepredeno servisno mrežo hitro
in strokovno pomagajo ter rešujejo
okvare. Veliko težav lahko rešujejo z
uporabniki kar telefonsko, vendar je
podjetje Weishaupt pripravljeno takoj
priskočiti na pomoč z obiskom serviserja na objektu. Pohvalno je tudi skladišče rezervnih delov, ki so stalno na

zalogi, kar je ponovna potrditev izredno profesionalnega sistema podpore servisiranja že vgrajenih ogrevalnih
naprav.
V več kot 60 državah na svetu zaposluje podjetje 2800 sodelavcev, kar pomeni potrditev slogana:
Weishaupt- TO JE ZANESLJIVOST. Od
vsega začetka je podjetje razvijalo in
ponujalo tržišču to, kar zna najbolje in
sicer energijsko varčne sisteme z visoko razvito obratovalno zmogljivostjo,
podprto s kakovostno tehniko, za vse
zahteve prihodnosti na področju racionalne izrabe energentov.
Tako proizvodi s svojo kakovostjo,
kot zaposleni z svojim znanjem, prijaznostjo in dostopnostjo, so nas prepričali, da je Weishaupt partner, kjer
lahko dobite visoko kakovostno opremo, kakor tudi kakovostno podporo
vašemu vgrajenemu ogrevalnemu
sistemu.

Morda je bolje, da vas
povabim, da se sami
prepričate in seznanite
z njihovimi izdelki na
sedežu podjetja v Celju,
ali pa se ustavite na
informacijah, ki jih nudijo
internetne strani podjetja.
Prepričajte se in
spoznali boste, da je
Weishaupt zanesljiv partner.
Morda je najboljša potrditev vgraditev opreme podjetja Weishaupt, v kotlovnici v Mariboru, kjer je podjetje
Uniprim d.o.o.-20.10.2010, instaliralo in predalo v obratovanje Weishauptov gorilnik WM-G10/3-A. (foto: Boris Gojkošek)

Bojan Grušovnik
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Geberit ProPlanner –
Projektiranje na drug
način
S programom Geberit ProPlanner lahko projektanti, arhitekti in inštalaterji zelo natančno in hitro načrtujejo vse
faze projekta sanitarne tehnike.

potrebnimi hidravličnimi izračuni inštalacij. Namenjena je
projektantom in inštalaterjem, zanjo pa je potrebna licenca, ki vam jo popolnoma brezplačno priskrbi Geberit prodaja d.o.o.
Geberit ProPlanner Light je sestavljen iz dveh modulov modula Duofix/GIS Light in modula Cevni sistemi. V Geberit
ProPlanner sta poleg teh dveh modulov še modul Duofix/
GIS, modul Schematic drawing-editor in modul Pluvia.

Prikaz modulov

Geberit ProPlanner

Geberit ProPlanner vsebuje celoten asortiman
Geberitovih izdelkov – inštalacije vodovoda, odvodnje,
ogrevanja, predstenski inštalacijski sistemi in sistem odvodnje meteorske vode. V njem so združeni vsi koraki planiranja na zelo pregleden način, ki omogoča prihranek časa in
je zelo enostaven za uporabo.
Ocena stroškov ter specifikacija in ponudba materiala
so izjemno pomembne in imajo veliko težo. Konkurenčnost
na tržišču je potreba, ki vsako podjetje sili k hitri izdelavi natančne ponudbe. Z Geberit ProPlannerjem je izdelava ponudbe Geberitovih izdelkov hitra, natančna in enostavna.
Od začetne ocene stroškov, pa do projektiranja in detajlnega načrtovanja, Geberit ProPlanner v svojih dveh verzijah - Geberit ProPlanner Light in Geberit ProPlanner, nudi
celovito podporo vsem procesom z največjo natančnostjo,
maksimalnim prihrankom časa in prijaznostjo uporabniku v
sklau z najnovejšimi tehnologijami Windows.
Geberit ProPlanner Light služi enostavni oceni materiala in stroškov. Izdelava ponudbe je učinkovita in enostavna,
uporabna pa je tako za inštalaterje, kot tudi za projektante,
arhitekte in trgovce.
Geberit ProPlanneer omogoča izdelavo ponudb z vsemi

Modul Cevni sistemi je namenjen planiranju inštalacij pitne vode, odpadnih voda in ogrevanja. Specifikacije materiala vsebujejo vse potrebne fitinge za izdelavo inštalacije. S
tem modulom lahko načrtujete inštalacije pitne vode s sistemi Geberit Mepla in Geberit Mapress, inštalacije odpadnih
voda s sistemi Geberit HD-PE, Geberit Silent db20 in Geberit
Silent-PP, za inštalacije ogrevanja pa lahko uporabite sistem
Geberit Mapress ogljikovo jeklo ali Geberit MeplaTherm. V
modulu so integrirani vsi aktualni Geberitovi izdelki, kot npr.
higiensko splakovanje in drugi.

Modul Cevni sistemi

Modul Duofix/GIS Light se uporablja za hitro, enostavno
in natančno načrtovanje Duofix in GIS zidov. Upošteva vsa
najnovejša pravila načrtovanja takšnih zidov in ponuja pogled v vseh treh projekcijah.
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Modul Duofix/GIS Light

Slika: DuofixGIS, podpis: Modul Duofix/Gis

Modul Schematic drawing - editor lahko uporabljate za
natančno grafično izdelavo vodovodnih inštalacij in inštalacij odpadnih voda. Modul ponuja tudi hidravlični izračun in
omogoča načrtovanje inštalacije z vsemi Geberitovimi cevnimi sistemi – Geberit Mepla, Geberit Mapress, Geberit PEHD, Geberit Silent db20 in Geberit Silent PP.

3D pogled v modulu Duofix/GIS

3D pogledov, hidravličnih pogledov, specifikacije materiala
ter ponudbe materiala in dela za izdelavo želenih inštalacij.
Geberit ProPlanner ponudi vsak detajl kot optimalen, jasno viden, avtomatsko pridobljen in skladen s CAD programi. Izračuni so vedno zasnovani na veljavnih standardih in
normah.
>
Modul Schematic drawing

Modul Duofx/GIS je podoben modulu Duofix/GIS Light,
dodatno pa ponuja pogled načrtovanih tidov ali prostorov
v 3D prikazu. Ta modul je povezan tudi z CAD programi in
omogoča uvoz in izvoz risb v CAD formatu.
In nenazadnje Modul Pluvia. Kot do sedaj, bodo elaborate za sistem Geberit Pluvia za vas izdelovali Geberitovi tehnični svetovalci in vam nudili vsestransko tehnično podporo
od projektiranja do montaže sistema Pluvia. Iz tega razloga
je ta modul izven Geberitove tehnične službe nedosegljiv.
Z uporabo programa Geberit ProPlanner vam je z nekaj
miškinimi kliki na voljo popolno dimenzioniranje in načrtovanje želene inštalacije, rezultate pa izpisati v enem od želenih formatov kot so RealDWG, Dataexpert ali Excel. Poročila
iz Geberit ProPlanner-ja dobite v obliki shematskih prikazov,

Modul Pluvia
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Tehnične zahteve za namestitev in uporabo programa Geberit ProPlanner
Geberit ProPlanner Light 2010

Geberit ProPlanner 2010

Operacijskii sistem:
Windows XP (32-bit) s Service Pack 2
Windows Vista (32-bit / 64-bit)
Windows 7 (32-bit / 64-bit)

Operacijski sistem:
Windows XP (32-bit) s Service Pack 2
Windows Vista (32-bit / 64-bit)
Windows 7 (32-bit / 64-bit)

PC z 1GHz (CPU hitrost), priporočamo 2GHz ali več

PC z 1GHz (CPU hitrost), priporočamo 2GHz ali več

Najmanj 2 GB prostega spomina HDD

Najmanj 2 GB prostega spomina HDD

Najmanj 1 GB RAM, za Windows Vista in Windows 7 priporočamo 2 GB

Najmanj 1 GB RAM, za Windows Vista in Windows 7 priporočamo 2 GB

Nujno potrebne komponente sistema (nahajajo se na namestitvenem
Nujno potrebne komponente sistema (nahajajo se na namestitvenem
disku Geberit ProPlanner-ja): Microsoft.NET Framework 3.5 z SP1, Microsoft disku Geberit ProPlanner-ja): Microsoft.NET Framework 3.5 z SP1, Microsoft
Windows Installer 3.1, Adobe Flash Player 10
Windows Installer 3.1, Adobe Flash Player 10
Grafična kartica z najmanj 64 MB

Grafična kartica z najmanj 64 MB

Ekran ločljivosti najmanj 1280 x 1024 Pixel (SXGA)

Ekran ločljivosti najmanj 1280 x 1024 Pixel (SXGA)

Priporočena ločljivost fonta 96 DPI

Priporočena ločljivost fonta 96 DPI
Internetni priključek (vrata 80 odprta)

Če želite predstavitev ali namestitev programa Geberit
ProPlanner se obrnite na naše tehnične svetovalce, ki vam
bodo predstavili način in enostavnost dela s programom
Geberit ProPlanner.

Geberit prodaja d.o.o.
Info.si@geberit.com
www.geberit.si

Zlato priznanje
sekciji elektronikov in
mehatronikov
Na največjem mednarodnem sejmu MOS 2010 je prejela sekcija zlato priznanje za celovito predstavitev novih
tehnologij s področij elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT)
in nanotehnologij. Priznanje je bilo podeljeno na podlagi
večletnega truda sekcije in v povezovanju sekcije s šolami, šolskimi centri, fakultetami, univerzami in znanstveno

Zlato priznanje Celjskega sejma – Občine Celje, sekciji elektronikov in
mehatronikov na sejmu MOS 2010. Levo na sliki je predsednik sekcije Janez
Škrlec, desno sekretar sekcije, Rudolf Wostner

raziskovalnimi inštituti. Na sejmu MOS 2010 se je sekcija
elektronikov in mehatronikov celovito predstavila skupaj s
svojimi partnerji: Institutom Jožef Stefan, fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor,
FE – Univerze v Ljubljani, ŠC Ptuj, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj,
ŠC Velenje, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, SERŠ Maribor,
podjetjem Audiologs iz Maribora, Gorosan iz Domžal, PS
iz Logatca, Miel Elektronike iz Velenja in podjetje Elektro
Počivavšek iz Domžal. Medijskimi pokrovitelji sekcije so: revija IRT 3000, Ventil, Avtomatika, Svet elektronike, Obrtnik
in drugi. Zlato priznanje je podelil Celjski sejem – Občina
Celje. Zlato priznanje potrjuje izjemni tehnološki razvoj sekcije na številnih področjih in odlično povezovanje gospodarstva in znanosti, ter šolske in akademske sfere. V kontekstu sejemske predstavitve je bil predstavljen tudi projekt
EnergyHub, oz. energetska tehnološka vozlišča. Podporo
strokovni in vsebinski predstavitvi zahtevnih tehnologij je
nudil Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno - podjetniški zbornici Slovenije. V okviru istega razstavnega prostora se je predstavila tudi sekcija elektro dejavnosti pri Obrtno
- podjetniški zbornici Slovenije.
Sekcija elektronikov in mehatronikov
pri OOZ Maribor in OZS
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KOTLI NAZIVNE TOPLOTNE
MOČI DO 90 kW
Nikola OSTRUŽNJAK, inž.

Nov kondenzacijski kotel Weishaupt Thermo Condens GB 90 je nastal zaradi potrebe po
zapolnitvi praznine od stenskega kondenzacijskega kotla WTC 60 in področja moči večje
od 60 kW. Visoko kakovost Weishauptovih proizvodov potrjuje s svojo konstrukcijo, uporabo najkakovostnejših materialov, premišljenim razporedom sestavnih delov in možnostjo modularne prilagoditve modernim sistemom ogrevanja.

Slika 1
Nov kotel WTC GB 90 ...

Telo (prenosnik toplote) novega kotla
Weishaupt Thermo Condens GB 90 je sestavljeno iz členov, izdelanih iz aluminijeve zlitine z
zelo učinkovitimi površinami za prenos toplote
na strani kurišča, kar omogoča zelo majhen volumen vode v kotlu, komaj 7,5 l (slike 1, 2 in 3).
Za nadzor stanja v kurišču sta predvideni dve revizijski odprtini ob strani, tako da je možen pogled v kurišče in na posode za kondenzat. Telo
kotla je dodatno obloženo z montažno izolacijo
za zmanjšanje toplotnih izgub v času, ko kotel ne
deluje. Kondenzat z dimnika se varno odvaja preko ločenega sifona pred vstopom v prenosnik toplote. Ločeni sifon zagotavlja kotlu dolgo življenjsko dobo sistema.
Sevalni gorilnik cilindrične oblike, ki zagotavlja izgorevanje homogene zmesi plina in zraka,
je izdelan iz kakovostnega kovinskega pletiva (slika 4). Enakomerno zgorevanje po celotni površini
gorilnika je brez hrupa,
kar še dodatno pripomore k večjemu zadovoljstvu uporabnika.
Zaradi razmeroma visokega tlaka na izstopu
dimnih plinov (do 157
Pa), se kotle lahko vgradi v kleti ali na podstrešje zgradbe, s priključkom

na zaprt (tlačni) sistem za odvod dimnih plinov,
ker znašajo pri temperaturah sistema ogrevanja
80/60 °C temperature dimnih plinov 58–68 °C,
pri temperaturah 50/30 °C pa samo 31–48 °C, kar
dopušča temperaturna odpornost dimnika, ki je
do 100 °C. Nadzor temperature dimnih plinov je
dvojni in neposredno povezan z upravljanjem
delovanja gorilnika. Kotel je serijsko opremljen
z dušilcem hrupa na vstopu zraka.
Elektronski sistem nadzora preko tipala dimnih plinov, tipala na dvižnem in povratnem
vodu v kotlu ter stikala za količino vode, izključuje potrebo po minimalnem pretoku vode, kar
zmanjšuje porabo električne energije obtočne
črpalke in izboljšuje celoten izkoristek delovanja.
Vse to je nameščeno na razmeroma majhni
površini 680 × 730 mm. Masa kotla 117 kg in njegove dimenzije omogočajo transport skozi razmeroma ozke prehode ali stopnišča do mesta
vgradnje.
Regulacijsko razmerje je 1:4,9, ki se pri povezavi v kaskado najmanj podvoji in se lahko s
kombinacijo različnih velikosti tudi razširi na zahtevano. Za večjo zanesljivost prenosa podatkov
so vodi za napajanje fizično ločeni (v posebnem
kanalu) od signalnih vodov nizke napetosti. V
osnovni izvedbi je z eBUS vmesnikom oz. analogno s pomočjo 0–10 VDC ali 4–20 mA omogočeno integriranje v sistem za upravljanje stavb.
Poleg tega so na razpolago še:
• trije multifunkcijski izhodi za upravljanje z
zunanjo črpalko, daljinsko javljanje motenj, upravljanje z zaklopko dimnih plinov v kaskadi ipd.,
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sistem za dovod zraka in odvod dimnih plinov (koncentrični)

zbirnik zraka s priključkom na varnostno skupino
zbirnik dvižnega voda iz aluminijeve litine

postaja za daljinsko upravljanje
stikalna plošča kotla
kontrolnik najnižjega tlaka plina

visoko učinkovit prenosnik toplote
iz zlitine aluminija in silicija

ventilator z regulacijo števila vrtljajev
enota Condensmanager

priključek na ekspanzijsko posodo
električna priključna omarica

zbirnik povratnega voda iz aluminijeve litine

Slika 2
... in v prerezu

• sistem diagnoze za interno in eksterno analizo okvar,
• barvno kodirani, mehansko in številčno kodirani vsi vtiči električnih spojev,
• osvetljen zaslon, ki olajša rokovanje.
Regulacija se izvaja z daljinskim upravljanjem
preko regulatorja WCM-FS, ki je lahko na vklopni
plošči kotla ali kot sobni termostat na ustreznem
mestu v prostoru. Modularno razširjenje za posamezno upravljanje z do sedem priključenih krogov, pri čemer ima vsak lastno regulacijo in upravljanje preko WCM-EM modula, se lahko dopolni
samo z dodajanjem potrebnih elementov, brez
zamenjave obstoječih. Zanimivo je, da se vsak
takšen krog lahko vodi preko lastnega tipala zunanje temperature in glede na lasten vremenski
in temperaturni program. Modul za komunikacijo WCM-COM je potreben, če želimo ogrevanje
kontrolirati daljinsko s pomočjo računalnika, preko mreže, spleta ali sistema GSM/GPRS. S pomočjo integriranega M-BUS pretvornika je mogoče
prenašati signale s plinomera ali števca toplotne
energije, tako da lahko uporabnik v vsakem trenutku nadzira ekonomičnost ogrevanja in naredi
potrebne popravke v nastavitvi.

Slika 2
... in sevalnega gorilnika

Slika 3
Izgled površine
prenosnika toplote ...
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ORODJA ZA ZATISKANJE
SPOJEV UPONOR
Opis orodij in napotki za vzdrževanje
Splošno
Uponor, kot vodilni proizvajalec
sistema večplastnih cevi, je sinonim
za kvalitetne rešitve v hišnih instalacijah. Sistem večplastnih cevi UPONOR
je odlična rešitev za zadovoljitev vseh
zahtev, najsi naj bo to pri vodovodu,
radiatorskih priključkih, ploskovnem
ogrevanju ali pri rešitvah za komprimiran zrak. Celovit asortiman izdelkov
omogoča izvedbo celotne instalacije
(od dvižnih vodov do iztočnih mest)
na enostaven in ekonomičen način.
Za izvedbo kvalitetnih zatisnih
spojev je potrebno uporabljati originalno zatisno orodje – zatiskovalnik in
zatisne čeljusti.

Zatiskovalniki
Pri zatiskovalnikih je na razpolago kar nekaj rešitev: od električnega, baterijskega pa do ročnega
zatiskovalnika.

Električni zatiskovalnik
UP75-230V
Električni zatiskovalnik omogoča
zatiskanje spojev do dimenzije 110
mm (slika 1). Poleg tega je pri električnem zatiskovalniku zatisna glava
brezstopenjsko vrtljiva, povratni gib
potisnega bata pa je, po uspešnem
zatisnjenju spoja, avtomatski in hitrejši od delovnega giba. V kompletu
z električnim zatiskovalnikom se nahaja tudi prostoren plastični kovček.
Vanj je moč zapakirati tudi zatisne čeljusti, posnemala, škarje za odrez cevi
in drugo.

Baterijski zatiskovalnik
UP75
Profesionalni baterijski zatiskovalnik (slika 2) ima enake zmogljivosti
kot električni zatiskovalnik (zatiskanje
spojev do dimenzije 110 mm), razlika

Slika 3: Mini baterijski zatiskovalnik
(komplet v kovčku)

je samo v teži in v viru napajanja (baterija). Baterija, ki se nahaja v kompletu
s polnilcem in prostornim plastičnim
kovčkom, zadostuje za zatisnjenje cca
150-ih spojev dimenzije 20 mm.

Mini baterijski zatiskovalnik
Že samo ime pove, da je mini baterijski zatiskovalnik (slika 3) nekoliko
manjši od obeh predhodnikov (električnega in baterijskega). Z njim je
možno zatiskati spoje do dimenzije
32 mm. Odlikuje ga brezstopenjsko
vrtljiva glava in enostavno rokovanje
zaradi manjše teže. Eno polnjenje baterije zadostuje za zatisnjenje cca 65ih spojev dimenzije 20 mm.

Ročni zatiskovalnik
Slika 1: Električni zatiskovalnik UP75-230V
(komplet v kovčku)

Slika 2: Baterijski zatiskovalnik UP75
(komplet v kovčku)

Ročni zatiskovalnik je namenjen
za zatiskanje spojev dimenzije do 20
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Slika 4: Ročni zatiskovalnik

mm in je zapakiran v ličnem, kovinskem kovčku (slika 4).

Zatisne čeljusti
Zatisne čeljusti v dimenzijah od
14 do 32 mm so opremljene z barvno oznako, ki je usklajena z barvno
oznako na fitingu (slika 5). S tem je
omogočena lažja prepoznavnost in
ujemanje (dimenzijsko) fitinga in čeljusti. Zatisne čeljusti 40 in 50 mm so
samostojne, zatisne čeljusti od 63 do
110 mm pa so sestavljene iz osnovne
enote ter posamične zatisne verige.
Osnovna enota je namenjena za vpetje posamične zatisne verige in je enaka za vse dimenzije (slika 6).

Slika 5: Zatisna čeljust z barvno oznako

Nekaj nasvetov za
varno in zanesljivo delo
z zatiskovalniki:
Zatiskovalnik se mora očistiti in
osušiti po koncu vsake uporabe preden se zatiskovalnik odloži v transportni kovček.
� Za zagotovitev pravilnega de-

Slika 6: Zatisna veriga z osnovno enoto

lovanja zatiskovalnika se mora zatiskovalnik vsako leto ali po opravljenih 10.000 ciklih zatiskanja
servisirati pri enem od pooblaščenih serviserjev.
� Zatisne čeljusti je potrebno
preventivno pregledati pri pooblaščenem serviserju na vsake 3 leta. >
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Kontrolni pregled se vrši skupaj z zatiskovalnikom. Opravi se vizuelni pregled čeljusti in praktični preizkus zatiskanja posebnega tulca.
� Bat, pritisni valjčki in njihova
vodila morajo biti redno naoljena v
majhni količini.
� Kontrolirajte postopek zatiskanja z zatiskanjem preizkusnih spojev ali pošljite zatiskovalnik in zatisne
čeljusti proizvajalcu, da se pregleda
ustreznost zatiskanja.
� Baterija, kot tudi polnilec, morata biti zaščitena pred vlago in tujimi
predmeti.
� Skrbite, da bodo zatisne čeljusti
vedno čiste. Umazanijo odstranite s
krtačo.

Tehnične karakteristike:
Baterijski UP75

Električni UP75

MINI baterijski

Ročni

Masa:

3,95 kg

3,3 kg

2,5 kg

1,2 kg

Čas zatiskanja:

4 - 7s

4 - 7s

3 - 4s

-

Potisna sila:

32 kN

32 kN

15 kN

-

Dimenzije spojev:

14 - 110mm

14 - 110mm

14 - 32mm

14 - 20mm

� V primeru, da ohišje poči, je potrebno zatiskovalnik poslati na pooblaščeni servis.
� Redno kontrolirajte vse sestavne dele da niso poškodovani in če delajo pravilno.
� Poškodovani kabel ali vtikač popraviti/zamenjati samo pri usposobljenemu serviserju.

Pooblaščeni serviser za
Uponorjeve zatiskovalnike in
čeljusti:
ISARIA d.o.o.
Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje
Tel.: (03) 5631 800
Fax: (03) 5631 802
Vili Zabret, TITAN d.d.

MIK zagotavlja
energijsko najvarčnejša,
nadstandardna
stanovanja v Sloveniji!
Kompleks Vojniška gmajna stoji na
in varčno bivanje v enem najsodobV sredo, 20. oktobra 2010, je
izjemni
lokaciji
v
zelenem
objemu
nanejših energijsko varčnih objektov v
podjetje MIK iz Vojnika predalo
rave
sredi
Vojnika,
v
neposredni
bližini
naši regiji zagotavljajo okolju prijazniključe prvim stanovalcem stanovseh storitvenih dejavnosti. Prijetno
mi materiali in funkcionalna zasnova
vanjskega kompleksa Vojniška
gmajna. Stanovanjski kompleks,
s 50 nadstandardnimi stanovanji, velja za enega najbolj
energijsko varčnih stanovanjskih
objektov v Slovenji, za katerega
bo izdelana tudi energetska
izkaznica. Slavnostne otvoritve
Vojniške gmajne sta se poleg
vodilnih predstavnikov podjetja
MIK, ki je investitor objekta, udeležila tudi župan Občine Vojnik
Benedikt Podergajs ter predstavniki družbe Primorje d.d.,
ki so pri projektu sodelovali kot
g. Robert Brajdih, g. Franci Pliberšek, g. Benedikt Podergajs
glavni izvajalci gradbenih del.
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stanovanj ter celotnega stanovanjskega kompleksa.
Stanovanjski kompleks Vojniška
gmajna je sestavljen iz dveh lamel z
ločenimi vhodi in skupnimi kletnimi
in garažnimi prostori. V kompleksu je
skupaj 50 nadstandardnih stanovanj
v velikosti od 37m2 do 125m2. Znotraj
ograjenega kompleksa je tudi manjši
park in otroško igrišče, zaradi trikotne
oblike objekta in lege pa temačnejših severnih stanovanj ni. Vsa stanovanja so klimatizirana, opremljena z
nadstandardno sanitarno opremo in
talnimi oblogami višjega cenovnega
razreda. Arhitekturna in funkcionalna zasnova kompleksa je v prvi meri
usmerjena v kakovost bivanja in energijsko varčnost objekta. Sama gradnja, kakor tudi uporaba izbranih nadstandardnih materialov in stavbnega
pohištva, zagotavljata kar 45 odstotkov manj toplotnih izgub, kot je standard za tovrstni tip objektov. Kljub
temu, da zakonska obveza še ne obstaja, bo za objekt Vojniška gmajna

Vojniška Gmajna

izdelana energetska izkaznica, iz katere bodo razvidni najpomembnejši
kazalci rabe energije v stavbi in kakovost toplotnih lastnosti stavbe.
Da gre za resnično izjemno kakovostno in energijsko varčno gradnjo,
zagotavlja tudi dejstvo, da so se v

MIK-u odločili podariti stanovanje
tistemu, ki bi prvi našel bolj energijsko učinkovito stanovanje po konkurenčni ceni, ki je že na prodaj in
po velikosti kompleksa ter standardu opreme ustreza nadstandardom
objekta Vojniška gmajna.
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KOTEL NA POLENA TR
TEMELJITO PRENOVLJEN
Podjetje WVterm je na sejmu Energetika 2010 v Celju
predstavilo prenovljen kotel na polena tip TR. Zaradi številnih sprememb na samem kotlu, do sedaj uporabljenI dizajn
ni več ustrezal. Zato so zunanjost kotla prenovili, da bi tako
lahko zaživele nove funkcije, konstrukcijske spremembe in
lastnosti kotla. Velik zagon za nove temeljite spremembe je
omogočila nova slovenska regulacija. Pristopili so k načrtovanju povsem nove regulacije z lambda sondo, ki omogoča
izboljšanje regulacije zgorevalnih procesov kotla in hkrati
daje možnost še za nadaljnji razvoj. Z novo regulacijo so nadomestili avstrijsko regulacijo, ki je bila zelo zanesljiva, a je
njen proizvajalec zaradi strahu pred prodajo kotlov TR na trgih EU ni hotel nadalje razvijati oz. dobavljati regulacije nove
generacije. Ostala podjetja v EU, ki uporabljajo to regulacijo, so dobila novo generacijo regulacij, podjetju WVterm ta
regulacija ni bila dostopna.
Nova regulacija slovenske proizvodnje omogoča, zraven
regulacije zgorevalnega procesa, še dodatno regulacijo ob
kotelske opreme. Regulacija vodi zgorevalni proces zelo stabilno in zagotavlja izkoristek goriv preko 92%. Posebnost
regulacije je brezstopenjska regulacija vrtljajev motorja,
nadzor delovanja in nastavitve na številnih nivojih, kontrolo pomembnih parametrov preko GSM, programiran vžig
goriva in vžig goriva preko GSM. Regulacijo kotla ima na displeju priključek za izmenljivi disk, preko katerega se lahko
prenesejo datoteke na osebni računalnik. Prenos podatkov
omogoča obdelavo podatkov na različnih nivojih delovanja
in spremljanje delovanje posameznih faz. S to regulacijo se
kotel uvršča v sam vrh tehnološko najbolj dovršenih kotlov
na polena v Sloveniji in na trgu EU. Kotel je v celoti sloven-

Nadzorna plošča toplotne črpalke na polena TR?

ski proizvod tako z vidika razvoja, kot z vidika proizvodnje,
kar kaže na visoko raven razvojnega in tehnološkega znanja.
Za zanesljivost delovanja skrbijo komponente najbolj renomiranih proizvajalcev na trgu EU.
Nov je tudi sistem za čiščenje cevnega registra, ki zagotavlja boljše vrtinčenje dimnih plinov in s tem večjo oddajo
toplote na vodo. Nov sistem vrtinčenja dimnih plinov dodatno povečuje izkoristek naprave. Izboljšan in bolj pregleden
je sistem ožičenja kotla, tako da ni potrebno več poseganje
pod opaž pri priklopu kotla. Izboljšana je izolacija kotla in
zaščita kabelskega snopa.

Z novo regulacijo postaja podjetje neodvisno in
ne vezano na konkurenčne klavzule, kar omogoča
prodajo na vseh trgih brez omejitve. Podjetje je že
sedaj izvažalo te kotle na tuje trge, vendar se bodo
sedaj izvozne možnosti še povečane. Tehnološki nivo
kotla TR negira ljudsko krilatico: tuji izdelki so boljši.
Pri kotlu TR velja nov rek: domači slovenski
proizvod je boljši od tujih.

Kotel na polena TR
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DESET UKREPOV ZA
ZMANJŠANJE RABE
ENERGIJE
� Velika poraba goriva je lahko posledica pomanjkljive
toplotne zaščite hiše ali neprimernih bivalnih navad. Vzrok
za povečano porabo goriva je lahko tudi zastarel ogrevalni
sistem, brez primerne regulacije ogrevanja. Raba energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode lahko, ob
upoštevanju nekaterih napotkov, bistveno zmanjšamo.
Pravila so sledeča:
� Če ogrevalni sistem ni primeren za vgradnjo toplotne črpalke namesto zastarelega kotla, se odločimo, če
imamo dovolj veliko površino grelnih teles, za zamenjava
starega kotla z novim NT (nizkotemperaturnim) ali kondenzacijskim kotlom. Rabo energije lahko na ta način
zmanjšamo za 30 do 40 % glede na stari kotel. Stari kotel
bi morali zamenjati z novim vsaj po 15 letih uporabe, saj
se finančni vložek, zaradi manjše porabe goriva, povrne v
kratkem času.
� Zmanjšanje temperature v prostoru za vsako 1
0
C pomeni zmanjšanje stroškov za ogrevanje za 6 %.
Temperatura v prostoru naj ne bi bil višja od 20 0C, oziroma maksimalno 22 0C. Ponoči je smiselno znižati temperaturo za 5 0C.
� Pri novejših ogrevalni sistemih je možna regulacija
v odvisnosti od stanja v prostoru (na primer dnevni sobi,
spalnici), v katerem se nahaja ustrezen regulacijski set. V
primeru, da imamo na zunanjem zidu ali v prostoru vgrajena temperaturna tipala, lahko z avtomatsko regulacijo
natančno uravnavamo želeno temperaturo v prostoru.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi pravilni nastavitvi ventilov, da zagotovimo ustrezen pretok ogrevnega medija (hidravlično uravnovešenje pretoka ogrevne
vode).
� Ogrevala morajo toploto v prostor oddajati neovirano, zato okoli ogreval ne sme biti ovir, ki preprečujejo kroženje zraka.
� Rolete in zavese morajo biti v nočnem času spuščene.
� V prostorih, ki jih ne ogrevamo, morajo biti cevi centralnega ogrevanja izolirane.
� Temperatura sanitarne vode naj ne bo višja od 60 0C.
� V ogrevalnem sistemu - instalacijah za ogrevanje ne
sme biti zraka, ki poslabša oddajanje toplote.
� Bistveno zmanjšanje rabe energije lahko dosežemo
s pravilnim prezračevanjem. Kratkotrajno intenzivno prezračevanje pomeni bistveno manj izgub kot delno odprta
okna. Pri prezračevanju se prostor ne sme preveč ohladiti,
da ne bi prišlo do nevarnosti nastanka plesni.
� Uporaba električnih grelnikov (zračnih »kaloriferjev«) predstavlja dodatno veliko rabo energije.
(bg)
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SISTEMI DALJINSKEGA
OGREVANJA NA LESNO
BIOMASO
Kurjenje lesa kot obnovljivega vira
energije je dosegljivo tudi tistim, ki živijo v urbanem okolju, nimajo svojega
gozda oziroma lesa, hkrati pa vseeno
želijo uporabljati ekološki in cenovno ugodni energent ter imeti visoko
raven udobja pri ogrevanju stanovanjskih ali drugih objektov. To možnost predstavlja hkratno ogrevanje
več objektov z vgrajenimi toplotnimi
postajami preko enega kurišča, tako
imenovani daljinski sistemi ogrevanja s primernimi kotli na lesno biomaso nazivnih moči od 100 kW do 1 MW.
Delovanje takšnih sistemov deluje popolnoma avtomatsko, kar omogoča sodobna ogrevalna tehnologija. V Sloveniji že deluje kar nekaj
sistemov daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso, precejšnje število le
teh pa je zasnovalo in izvedlo podjetje Biomasa iz Luč. Podjetje je ogrevalno tehniko proizvajalca Fröling iz
Avstrije v zadnjem obdobju vgradilo
za večje število investitorjev, ki so bodisi posodabljali ali na novo zasnovali
daljinski sistem ogrevanja. V nekaj primerih je kot investitor v daljinski sistem ogrevanja z namenom pridobivanja pomembnih izkušenj na področju
načrtovanja, izvedbe in upravljanja takšnih sistemov, nastopilo tudi samo.
Podjetje Fröling, proizvajalec sodobne ogrevalne tehnike na lesno
biomaso, je svoj prvi kotel na lesne
sekance z visokotemperaturnim izgorevanjem izdelalo že leta 1982, leta
1991 pa je podjetje osvojilo prvo nagrado v tekmovanju z inovacijsko
tehnologijo izgorevanja preko lambda sonde. Frölingovi sistemi se ne-

nehno nadgrajujejo in izboljšujejo, v
letu 2004 pa so bili tudi dobitniki nagrade za najboljšo inovacijo s kotlom
Turbomat.
Visokotemperaturna, s šamotom obložena izgorevalna komora,
z vgrajeno podajalno rešetko v kotlu
Turbomat ustvarja optimalne pogoje za izgorevanje vseh vrst lesne biomase. Zato v kotlu ne nastaja balast
in optimalno izgorevajo tudi vlažnejši materiali. Vpihovanje zraka v kotel
poteka preko petih zračnih loput, in
sicer primarni vpih na lesne sekance,
sekundarni vpih na lesni plin, če tega
ni dovolj, pa se vpihuje še terciarni
zrak. Poleg tega se z recirkulacijo dimnih plinov nazaj v kurišče na dveh
mestih povečuje tudi pretok toplote
preko toplotnih izmenjevalcev, hkrati pa se ne povečuje količine kisika v
kurišču. Takšen način delovanja kotla

Kotel na lesne sekance Turbomat 500kW

je izredno učinkovit tako pri zelo suhih, kot tudi vlažnih materialih. Z nadzorom temperature kurišča in ostalih
kisikov v dimnih plinih se zagotavlja
popolno in hkrati ekološko izgorevanje lesne biomase. Tako pridobljena
toplota potuje preko pokončnih toplotnih izmenjevalcev, ki omogočajo
samodejno čiščenje ogrevalnih površin, posledično nizke emisije prahu in
zelo visok izkoristek. Kotel je izoliran z
10 cm izolacije, ujeto toploto, ki se nahaja v tem plašču, pa je mogoče izkoristiti s funkcijo hlajenja plašča. Kotel
Turbomat odlikuje optimalna regulacijska tehnika, udobje, ki ga ponuja,
pa se v ničemer ne razlikuje od oljnih
in plinskih kotlov. Vse od dovajanja,
izgorevanja, do čiščenja in odpepeljevanja poteka popolnoma samodejno.
Prav zato je kotel Turbomat izredno
preprost glede vzdrževanja.
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Kurišče kotla na lesne sekance Turbomat

Podjetje Biomasa je takšne kotle
med drugim vgradila v sisteme daljinskega ogrevanja v Lučah, Solčavi,
Mozirju in Postojni, v posameznih
sistemih pa se poleg stanovanjskih
zgradb med drugim ogrevajo tudi
šole, vrtci, trgovski centri, športne
dvorane, upravne enote in poslovni
prostori. V vseh petih primerih investitor tudi prodaja energijo končnim
porabnikom.
Kot odličen prikaz prednosti, ki
jih prinaša sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, lahko uporabimo prav sistem v Postojni, kjer je v
skupno omrežje priklopljeno 36 večstanovanjskih objektov. Dotrajan sistem toplovodnega omrežja in strojni
del kotlovnice, predvsem pa ogrevalna tehnika na kurilno olje s povprečno porabo 400.000 l ELKO na leto, kar
je enako 4 GWh energijske vredno-

sti energenta na leto, je zahtevala rekonstrukcijo kotlovnice, ki pa je sami
etažni lastniki finančno niso zmogli
izvesti. Podjetje Biomasa je tako za
investitorja izvedlo rekonstrukcijo in
posodobitev celotnega sistema daljinskega ogrevanja in tako staro tehnologijo nadomestilo z novimi kotli na lesno biomaso primernih moči,
vgradilo je novo toplovodno omrežje,
ki je zamenjalo starega z izredno visokimi izgubami, poskrbelo pa je tudi
za vgradnjo toplovodnih postaj s krmilniki v objekte. Investitor je z etažnimi lastniki ob tem sklenil pogodbo o
zakupu kotlovnice, ki jim je jamčila v
povprečju 10 % nižji strošek ogrevanja v primerjavi s starim sistemom.
Poleg tega lastniki nimajo več stroškov z vzdrževanjem kurilnih naprav
in dimnikarskih storitev, energija pa
se plačuje glede na porabo za pretekli mesec. Sama poraba sistema je po
prenovi padla na cca. 2,4 GWh do 2,6
GWh letno.
Ob tem velja omeniti, da sodobni
sistemi daljinskega ogrevanja ne potrebujejo redno zaposlenih vzdrževalcev, saj delujejo avtomatsko, sam
sistem pa zahteva pri polnem obratovanju pregled le enkrat tedensko.
Sistem je povezan z nadzornim centrom podjetja preko GSM-vmesnika
ter internetne povezave. Pri tem igra
pomembno vlogo tudi ustrezen in hi-

tro odziven servis, ki poskrbi za odpravo morebitnih napak, če bi se te pri delovanju pojavile. Odzivnost je pri tem
še posebej pomembna v primeru sistemov, kjer ni dodatnega rezervnega
kotla.
Upravitelj daljinskega sistema
ogrevanja ima sicer daljinski nadzor
nad vsemi uporabniki v sistemu, preko katerega se vrši tudi popis števcev
toplotne energije. Poleg tega sistem
omogoča arhiviranje podatkov in nastavljanje parametrov toplotnih postaj uporabnikov, kar omogoča optimizacijo porabe energije pri končnem
porabniku, optimizacijo delovanja
kotlovnice in toplovodnega omrežja,
hkrati pa se poveča tudi izkoriščenost
delovanja kotlov.
Glede na svoje številne izkušnje,
pridobljene na področju načrtovanja, izgradnje, pa tudi upravljanja daljinskih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso, podjetje Biomasa že načrtuje številne nove projekte, ki bodo
udoben, ekonomičen, predvsem pa
ekološki način ogrevanja pripeljali v
območja, kjer to do sedaj ni bilo mogoče. Stare rešitve ogrevanja zamenjujejo nove, ekološke tehnologije, pri
tem pa ostaja naša prioriteta, da naravo ohranjamo takšno, kot nam je bila
podarjena.
Sašo Črešnik,
Biomasa d.o.o.
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3.000 odsevnih teles
za večjo varnost otrok v
cestnem prometu
Ljubljana, 18. oktobra 2010 Družba Butan plin je v sklopu akcije
Ministrstva za šolstvo in šport BODI
preVIDEN v preteklih dneh obiskal
skupno več kot štirideset slovenskih osnovnih šol in se tako vključil
v vseslovensko akcijo opozarjanja
na varnost otrok v cestnem prometu. Skupno je družba otrokom prvih
in drugih razredov donirala več kot
2.300 kresničk, 500 odsevnih trakov
in 200 odsevnih brezrokavnikov za
predstavnike posameznih razredov.
V Sloveniji je bilo leta 2009 zabeleženih dobrih 10 % manj prometnih nesreč kot v predhodnem letu.

je skupaj z lokalnimi policisti v preteklih dneh opozarjal učence slovenskih
osnovnih šol na pomen previdnosti v
prometu in upoštevanje varne poti v
šolo. Podjetje tako že tretje leto zapored donira otrokom slovenskih vrtcev
in osnovnih šol odsevna telesa in se
pridružuje vseslovenski akciji osveščanja o pomenu vidnosti otrok v prome-

tu, BODI preVIDEN. Predstavniki podjetja so tako obiskali osnovne šole v
osrednjeslovenski regiji, na celotnem
področju Primorske, na Gorenjskem,
Štajerskem in v jugovzhodni Sloveniji
ter skupno podelili več kot 3.000 odsevnih teles.

Povprečno je bila vsaka 134. prometna nesreča tudi nesreča s smrtnim izidom, kar pa je 46 manj kot leto prej.
Skupno v Sloveniji v tem obdobju beležimo 39.604 udeležencev v cestnoprometnih nesrečah, od tega je bilo
822 pešcev. Večina slednjih je bila lažje telesno poškodovana, kljub temu
pa smo v preteklem letu med pešci
zabeležili 24 smrtnih žrtev. (Vir: SURS:
Cestnoprometne nesreče, Slovenija,
2009)
Omenjeni podatki nas opomnijo, da moramo biti v prometu vselej
previdni, kar je tudi osrednje sporočilo akcije BODI preVIDEN. Butan plin

Tomaž Grm, generalni direktor
Butan plina je ob tej priložnosti dejal:
»Zavedamo se, da so pešci, še posebej
pa najmlajši, ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v cestnem
prometu. Poleg tega, da starši in šole
otroke osveščajo o previdnosti na cesti, k njihovi varnosti veliko pripomorejo tudi odsevni materiali. Veseli
nas, da tudi mi preko donacije kresničk, odsevnih trakov in brezrokavnikov, ki močno povečajo vidljivost
otrok na cesti, pripomoremo k njihovi
varnosti.«
Butan plin je tako z akcijo donacije odsevnih teles po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih stremel k cilju povečanja uporabe le-teh s strani pešcev,
predvsem otrok. V sklopu akcije je
želela družba Slovencem omogočiti oblikovanje zavesti o pomenu prometne varnosti, ki je ključnega pomena za zaščito naših otrok.
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Kompaktne fluorescenčne sijalke
Kompaktne fluorescenčne sijalke, na
tržišču znane pod imenom »varčne žarnice«, imajo najkrajšo tradicijo. So svetlobni viri majhnih dimenzij, ki na določenih mestih stanovanjskih prostorov
nadomeščajo žarnice z žarilno nitko.
Življenjska doba je od 8000 ur do 12000
ur, vzdržijo pa 500.000 vklopov, kar pomeni v gospodinjstvu okoli 10 let, če so
vključene povprečno 3,5 ure na dan. V
primerjavi z žarnicami z žarilno nitko
imajo petkrat boljši svetlobni izkoristek.
Raba energije je zaradi elektronskega
vžiga nižja, za isti svetlobni tok porabijo
do 80%manj električne energije. So pa
kar nekajkrat dražje od navadnih žarnic
z žarilno nitko. Ker na življenjsko dobo
vpliva število vklopov in izklopov ter
nizke temperature, niso priporočljive za
uporabo na stopniščih, hodnikih, balkonih, dvoriščih itd. Moteča je tudi njihova

barva svetlobe, čeprav jo dobimo v več
izvedbah barvne temperature. Vzrok je
v spremembah barv, problematični so
predvsem rdeči odtenki. Težave nastopijo tudi v primeru, kadar jo v istem prostoru kombiniramo npr. z navadno žarnico z žarilno nitko. Svetloba navadne
žarnice je v primerjavi s kompaktno sijalko preveč bela. Boljše rezultate dosežemo, če jo kombiniramo s halogensko
žarnico. Če upoštevamo njeno nabavno
ceno (ta je 10 – 15 krat višja od navadne
žarnice z žarilno nitko) in stroške porabe električne energije, znaša amortizacijska doba od 1900 do 4300 ur delovanja. Varčevalni učinek je torej nesporen,
bo pa potrebno v prihodnosti izboljšati
njene slabosti. Slabost fluorescenčne sijalke je tudi število vklopov in izklopov
in odvisnost svetlobnega toka od zunanje temperature. Pri nizkih tempera-

turah slabo svetijo ali sploh ne svetijo.
Primerni prostori so predvsem delavnice, lokali, avle in drugi delovni prostori.
Nove kompaktne sijalke so v obliki klasičnih žarnic (buče in svečke). Prav tako
so z uporabo amalgana dosegli še krajše vklopne čase predvsem pri nižjih temperaturah in maksimalni svetlobni tok
ne glede na položaj sijalke.
Ker kompaktne sijalke nameščamo
praviloma tam, kjer so bile prej navdane
žarnice z žarilno nitko, je zanimiva primerjava moči pri enaki svetilnosti za oba
svetlobna vira (tabela 1).
(bg)
Tabela 1: Primerjava navadne žarnice z žarilno nitko
s kompaktno sijalko
Navadna žarnica
z žarilno nitko –
moč v W

25

40

60

75

100

120

Kompaktna fluorescenčna sijalka –
moč v W

5

7

11

15

20

23
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Stanje interne
instalacije in
zagotavljanje pitne
vode na pipi
pri uporabniku
EU si je kot cilj do leta 2030 zadala,
da morajo njene članice zagotoviti na
svojem območju varno oskrbo s pitno
vodo, ki bo imela tudi zaupanje uporabnikov. Naš Pravilnik o pitni vodi, ki
sledi smernicam EU in obravnava pitno vodo kot živilo, od izvajalca javne
oskrbe s pitno vodo zahteva, da zagotavlja pitno vodo »na pipah oziroma
na mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda«, pozablja pa na nujnost
sočasnega zagotavljanja ustreznega
stanja internih vodovodnih instalacij,
od stanja katerih je v veliki meri odvisna tudi kvaliteta pitne vode na pipi.
V tem sestavku tako želimo opozoriti in usmeriti pozornost bralcev na segment oskrbe s pitno vodo, kateremu
se daje premajhna pozornost, ima pa
velik vpliv na varnost oskrbe – stanje
internih vodovodnih instalaciji objektov uporabnikov.

Osnovni cilj oskrbe s pitno
vodo
Uvodoma naveden cilj je preprost
in jasen, odvisen pa je od mnogih dejavnikov, oskrba s pitno vodo je namreč interdisciplinarna dejavnost in
odvisna od medsebojne usklajenosti vseh dejavnikov v prostoru. Nad
delom in ukrepi, ki jih izvajajo upravljavci bdi Zdravstvena inšpekcija
Ministrstva za zdravje, to izvaja še ob
nadzoru, ki ga izvaja upravljavec vo-

dovoda v vodovodnem sistemu in pri
uporabnikih, še dodaten nadzor tako
imenovan “monitoring” kvalitete pitne vode pri uporabnikih. V vodovodnem sistemu 17 občin, ki ga upravlja Mariborski vodovod, je bilo v
okviru internega nadzora v letu 2009
analiziranih kar 2.413 vzorcev pitne
vode. Kvaliteta je tako dobra, da lahko centralni del sistema, to je pretežni del Mestne občine Maribor, Ruše
in Selnica Ob Dravi, oskrbuje brez redne preventivne dezinfekcije. Vzrok
za neskladnost pa je največkrat stanje
internih instalacij v lasti uporabnikov
na mestih vzorčenja.

Ali veste kakšno je
stanje interne vodovodne
instalacije objekta v
katerem bivate?
Le malo uporabnikov se zaveda velikega vpliva interne instalacije stanovanjskih objektov na kvaliteto pitne
vode – kje smo že rekli? – na pipi, kjer
se voda pije! Temu problemu daje premalo pozornosti tudi širša skupnost.
Za pridobitev uporabnega dovoljenja
za nov objekt mora investitor izpolniti
niz pogojev, ki izhajajo iz zahtev gradbenega dovoljenja. Vsak objekt pa se
sčasoma stara, z njim pa tudi interna
vodovodna instalacija. Kako se stara
je odvisno od izbranega materiala. Pri
nas so najpogostejši izbran material

pocinkane cevi. Pri Mariborskem vodovodu se tega problema še kako zavedamo, saj ugotavljamo, da je pretežni del, v okviru notranjega nadzora
ugotovljenih neskladij pitne vode, posledica stanja internih instalacij.

Najpogostejši pojav, s
katerim se je srečal že
skoraj vsak naš uporabnik
je pojav rjavo - rdeče
obarvanosti pitne vode.
Obarvanost vode opazimo zjutraj
ali če vode dlje časa ne uporabljamo,
na primer, ko pridemo iz dopusta, potovanja ali daljše službene poti. Čim
dlje časa vode ne uporabljamo, tem
večja je verjetnost, da se bo obarvanost pojavila. Najhuje pa je če se obarvanost pojavlja vse pogosteje in je vse
bolj moteča ali pa je pojav, ki je stalno
prisoten.

Rjavo – rdeče obarvana voda iz interne
instalacije (Vir slike: Mariborski vodovod)

Vzrokov je lahko več, kot uporabniki najprej pomislimo na vodovodno
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omrežje. Lahko bi bil posledica dotrajanosti omrežja ali izvajanja vzdrževalnih in drugih del na vodovodnem
omrežju. Ta vzrok pa je dejansko še
najmanj prisoten, pitna voda se namreč v omrežje stalno črpa in je sveža
– v Mariboru na primer pride iz črpališča do zadnjega uporabnika v povprečju v manj kot šestih urah. Se pa
obarvanost pojavi ob večjih popravilih okvar na vodovodnem omrežju ali
ob izpadih električne energije in posledičnem izpadu črpalk pitne vode.
Vsi vemo, da takrat vodni tlak upade,
cevovodi se izpraznijo, ob ponovnem
polnjenju pa se seveda lahko zgodi,
da se pitna voda zaradi izpiranja sten
cevi tudi obarva. Vendar se prelomi in
izpadi električne energije ne dogajajo vsak dan, torej je vzrok za obarvanost iskati drugje – v stanju priključka
in predvsem stanju interne instalacije.
Najpogostejši vzrok je uporaba manj
kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v
interni instalaciji (pri uporabnikih), ki

rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh interne instalacije in iz
sten cevi odmaka rjo in vodni kamen.
Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče
obarvana voda, zaznati je možno tudi
drobne svetlo do temno rjave delce.
Prikazujemo nekaj primerov stanja
interne instalacije. Seveda gre le za
skrajne primere, ki pa nakazujejo perečo problematiko.
Prva fotografija kaže primer stanja
pocinkane cevi po preteku le desetih
let. Vidna je poškodba stika – navoja,
ki je v tem času že dotrajal:

Posledica takšne poškodbe je solzenje vode na spojih, omočenje okolice in nadaljnje pospešeno rjavenje
tega dela in okoliških delov instalacije.
Pitna voda iz takšne interne instalacije je praviloma že občasno svetlo rjavo
obarvana in na mrežicah pip se pojavljajo rjavo obarvani delci vodnega
kamna. Nadalje prikazujemo primer
dela instalacije starosti dvajset let:

Pocinkana cev 20 let od vgradnje
(Vir slike: Mariborski vodovod)

Pocinkana cev 10. let od vgradnje
(Vir slike: Mariborski vodovod)

Cev je bila izpostavljena tudi okolju - zemljini. Vidno je prerjavenje na
stiku. Posledice takšne poškodbe so >
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podobne kot v prejšnjem primeru, le
da je iztekanje hitrejše. Pitna voda iz
takšne interne instalacije je praviloma
že redno obarvana.
Nadalje prikazujemo primer dela
instalacije starosti trideset let, ki je v
celoti dotrajana:

Pocinkano koleno 30 let od vgradnje
(Vir slike: Mariborski vodovod)

Vidno je prerjavetje stene.
Posledice takšne poškodbe so podobne kot v prejšnjem primeru, le da
je iztekanje še hitrejše. Pitna voda iz
takšne interne instalacije je obarvana,
na mrežicah pip je prisotna velika količina rjavih delcev.

In kako lahko takšno stanje
preprečimo?
V primeru ugotovitve podobnega
stanja interne instalacije, kar pogosto
velja tudi za priključek, ki je tudi v lasti
lastnika stavbe, priporočamo ukrepe,
največkrat:
� redno izpiranje interne instalacije. Ko se voda iz interne instalacije v
celoti zamenja z vodo iz vodovodnega omrežja, obarvanost praviloma izgine. Seveda je izpiranje potrebno redno ponavljati, v čim slabšem stanju

je instalacija tem pogosteje moramo
izpiranje ponavljati.
� pregled in eventualno zamenjavo interne instalacije. Pregled naj
opravi za tovrstna dela usposobljena
organizacija oziroma inštalater. V kolikor je instalacija starejša in ji je življenjska doba potekla, je vsekakor potrebna zamenjava.
� pregled in eventualno zamenjavo priključka zaradi dotrajanosti ali preloma. Pregled in zamenjavo
lahko skladno z določili Pravilnika o
oskrbi s pitno vodo, glede na neposreden stik priključka z javnim vodovodnim omrežjem in možno ogrožanje
kvalitete pitne vode drugih uporabnikov, izvede le upravljavec vodovoda. V
kolikor je priključek starejši ali je njegova življenjska doba potekla, je vsekakor potrebna zamenjava.

Ko gradimo nov objekt
ali zamenjujemo
vodovodno instalacijo s
premislekom, izberimo
material, ki ga bomo
uporabili za izvedbo
interne vodovodne
instalacije
Na trgu je več vrst materialov,
predvsem so to pocinkane železne
cevi, polietilenske plastične cevi in bakrene vodovodne cevi.
Najcenejše in še vedno največ v
uporabi so pocinkane železne cevi.
Te pa imajo žal lastnost rjavenja, ki je
vzrok za nevšečnost – obarvanost pitne vode, o kateri smo danes pisali in

Voda iz interne instalacije pred in po izpiranju (Vir slike: Mariborski vodovod)

so iz tega vidika najmanj primerne. Kaj
hitro namreč vsaka pocinkana cev, ki
jo vgradimo v vodovodno instalacijo prične rjaveti. Iz tega razloga jih ne
priporočamo.
Nadalje so na razpolago sistemi iz
plastičnih cevi, ki ne rjavijo, imajo deklarirano visoko pričakovano življenjsko dobo – tudi do 60 let, nekoliko
smo le skeptični ob lastnih izkušnjah
s plastičnimi cevmi v vodovodnem sistemu, ki so tudi že po dvajsetih letih
bile dotrajane in jih je bilo potrebno
zamenjati.
Še najbolj primeren material za izvedbo vodovodne instalacije so bakrene vodovodne cevi. Te seveda ne
rjavijo, žal pa so te bistveno dražje,
ker so bakrene pa moramo biti pozorni predvsem na to, da imajo ustrezen
certifikat, da so namenjene uporabi za
instalacijo pitne vode. Te cevi v stenah
tudi zlahka odkrijemo z detektorjem
kovin in se izognemo njihovim poškodbam ob izvajanju različnih gradbenih del.
Vsekakor, za katerikoli material se
odločite, mora imeti ustrezne ateste,
tako za trajnost kot za uporabo za namen oskrbe s pitno vodo.
In še najpomembnejše – po poteku življenjske dobe interne instalacije
je potrebno le to praviloma zamenjati z novo. Zavedati se namreč moramo, da je kvalitetna pitna voda na pipi
uporabnika pogojena tudi s stanjem
interne instalacije, pogosto je namreč
čas, ki je potreben, da pitna voda priteče od mesta priključitve do pipe
uporabnika daljši kot tega, ki je potreben da pride od črpališča do priključka. Končno odločitev o času zamenjave sicer prepustimo strokovnjakom.
Mogoče pa bi bilo potrebno tudi
razmisliti, da bi na nivoju EU in državnem nivoju sprejeli ukrepe, ki bi ob
tem, da zahtevajo od javnih vodovodov zagotavljanje pitne vode na pipi
uporabnika, od lastnikov nepremičnin, zaradi varovanja zdravja uporabnikov pitne vode, zahtevali redno
vzdrževanje in pravočasno zamenjavo vodovodnih instalacij.
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KWB stavi na partnerski
odnos - v znanju je moč
Šolanja in dodatna izobraževanja v okviru
KWB akademije so namenjena partnerjem,
sodelacem in ostalim interesnim skupinam.

Znotraj »Partner akademije« prihaja do izmenjave mnenj
in izkušenj med udeleženci, univerzami, šolami in pristojnimi ministrstvi. Izobraževanja so prilagojena ključnim partnerjem: inštalaterjem, projektantom, arhitektom in energetskim svetovalcem.
S partnerskim modelom želimo izobraziti partnerje
in inštalaterje za kakovostno izvedbo širokega spektra
storitev; od prodaje, montaže, zagona do kompletnega Top – servisa.
Prodaja sama po sebi že davno ni dovolj za pridobitev zaupanja vedno bolj zahtevnih strank. Zadovoljstvo uporabnikov dosežemo predvsem z dolgoročno naravnano strategijo, z miselnostjo za prihodnost.
Partner akademija vključuje številna šolanja, ki se izvajajo po stopnjah. Od osnovnega modula, kjer se partnerinštalaterjem predstavi matično podjetje s svojo bogato
zgodovino in celoten program kotlovske tehnike ter se podajo splošna znanja o obnovljivih virih energije. V nadaljnjih
stopnjah pa partner-inštalaterje izobrazimo za samostojno
montažo in zagon posameznih tipov kotlov; od kotla na polena, pelete do kotlov na sekance. Letno organiziramo približno dvanajst tovrstnih šolanj. KWB skrbi za stalen prenos
znanj in novosti na stroko in ostale ključne javnosti.

Človeka postavljamo v središče pozornosti. S kompetentnim svetovanjem, izkušenimi in motiviranimi sodelavci želimo vzpostaviti odprt in prijateljski odnos z vsemi,
ki z nami sodelujejo. Korekten odnos, kvaliteten izdelek
ter strokovnost sodelavcev in partnerjev so razlogi za
zadovoljstvo in dober občutek pri uporabnikih KWB
ogrevanja.

Pridružite se nam tudi vi!
Več o ogrevanju prihodnosti izveste
na www.kwb.si ali na tel.: 03 839 30 80
ter osebno na sedežu podjetja,
na novi lokaciji v Žalcu.
KWB ogrevanje na biomaso
Mi dajemo energijo za življenje!
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SPREMLJANJE IN
UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJE
ISOMAX TER REZULTATI
ANALIZE MERITEV
mag. Milan Šturm, Matej Dulc

REFERENČNI OBJEKT
Prvi referenčni objekt s tehnologijo ISOMAX je bil zgrajen v letu 2009
v Murski Soboti. Tehnologija ISOMAX
uporablja sončno energijo za ogrevanje stavbe in hlad zemlje za hlajenje.
Sončna energija se v poletnem času
preko strešnih sprejemnikov sončne energije pretvarja v toploto, ki se
skladišči v toplem zemeljskem hranilniku. V fasadi zgradbe je vgrajena
t.i. temperaturna pregrada oziroma
aktivni ovoj zgradbe, v kateri je medij s temperaturo med 16 °C in 20 °C.
Ustrezna temperatura v temperaturni
pregradi se v zimskem času zagotavlja iz toplega zemeljskega hranilnika.
Naloga temperaturne pregrade
je, da prepreči toplotne izgube iz no-

tranjosti objekta proti okolju in da se
v zgradbi zagotovijo primerni bivalni pogoji. V poletnem obdobju se isti
sistem uporablja za hlajenje objekta.
Ustrezno temperaturo za hlajenje v
poletnem času, ki se v temperaturni
pregradi giblje med 16 °C in 18 °C, se
zagotovi iz zemlje, ki ima v globini 2
metrov precej konstantno temperaturo (med 8 °C in 12 °C). Tehnologija
ISOMAX ima poleg temperaturne
pregrade oziroma aktivnega ovoja
še sistem vračanja odpadne toplote
(cev-v-cevi; protitočni sistem), ki doseže izkoristek 90 % in več ter v zimskem času izkorišča tudi neposredno
toploto zemlje za dodatno ogrevanje
vstopnega zraka.
Referenčni objekt je zgrajen kot

Slika 1: Referenčni objekt v Murski Soboti zgrajen leta 2009 in koncept delovanja tehnologije ISOMAX

montažni nizkoenergijski objekt. Na
zunanji steni je 12 cm toplotne izolacije, na strehi 20 cm in na tleh 20
cm. Toplotna prehodnost oken je
1,09 W/(m2K). Povprečna toplotna
prehodnost objekta je 0,22 W/(m2K).
Objekt ima 220 m2 bivalne površine.
Potrebna toplotna moč za ogrevanje
je 18 W/m2 in za hlajenje 10 W/m2.
Letna specifična potrebna toplota za
ogrevanje je 24 kWh/m2.
Glavni elementi tehnologije
ISOMAX so cevi, dve frekvenčni črpalki, dva frekvenčna ventilatorja,
mešalni ventili in protitočni sistem
vračanja odpadne toplote po sistemu cev v cevi. Za zbiranje in hranjenje sončne energije je vgrajenih
preko 3.500 metrov cevi. Za sistem
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temperaturne pregrade je na zunanji
strani fasade in podstrešju vgrajenih
2.000 metrov cevi. Za zagotavljanje
potrebnega hladu v poletnem času, je
v zemlji na globini med 2 do 2,5 metra vgrajenih še dodatnih 800 metrov
cevi kot zemeljski kolektor. Cevi so iz
Pex-b/Al/Pex-b in notranjega premera
18 mm. V ceveh je mešanica glikola in
vode. Skupna količina mešanice v ceveh je 1 m3. Sistem prezračevanja, ki je
sestavljen iz dveh cevi (cev v cev), ima
dolžino 110 metrov. Zunanja cev ima
premer 250 mm, notranja 180 mm.
Vgrajena ventilatorja omogočata 450
m3 izmenjave zraka na uro.

SPREMLJANJE IN
UPRAVLJANJE
Med gradnjo objekta je bilo za namene spremljanja in upravljanja vgrajenih preko trideset temperaturnih
tipal. S temperaturnimi tipali se spremljajo vse ključne temperature, ki so
pomembne za upravljanje in spremljanje (sprejemnik sončne energije,
dovod toplote iz sprejemnika sonč-

Slika 2: Sistem spremljanja in upravljanja preko spleta

ne energije, toplotni zemeljski hranilnik, vstop in izstop zraka, toplotna
pregrada, prostori itd.). Poleg temperaturnih tipal so bili vgrajeni tudi dva
merilnika toplote, dva merilnika elek-

trične energije in merilnik sončnega
obsevanja. Prvi merilnik toplote meri
dovedeno količino toplote iz sprejemnikov sončne energije v topli hranilnik, drugi pa doveden hlad in toploto >
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Slika 3: Temperature zraka v časovnem obdobju enega dne
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Slika 4: Temperature v strehi in moč sončnega obsevanja
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16.8 17:02
16.8 18:14
16.8 19:26
16.8 20:38
16.8 21:50
16.8 23:02
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Slika 5: Temperature v toplem zemeljskem hranilniku

Sončno obsevanje (W/m2)
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REZULTATI MERITEV
V nadaljevanju bodo prikazane
nekatere analize rezultatov meritev
v določenem obdobju. Spodnja slika (Slika 3) prikazuje gibanje posameznih temperatur pri prezračevanju. Temperatura v prostoru se je v
času meritev gibala med 22,5 in 24 °C.
V nočnem času je imel zunanji zrak
temperaturo med 5 in 7 °C do 7 ure
zjutraj. S pomočjo sistema za vračanje odpadne toplote se je le-ta pred
vstopom v prostor segrel na približno
20 °C, medtem ko se je odpadni zrak
iz prostora zaradi tega ohladil na 12
°C. Energijski izkoristek vračanja odpadne toplote se je v nočnem času
gibal okrog 85 %.
V teku dneva se je zunanji zrak segrel na 25 °C. V tem času ni deloval
sistem za vračanje odpadne toplote
zaradi povišane zunanje temperature. Med 14. in 16. uro je bila temperatura zraka v okolici celo večja, kot je

1.200
Temperatura - vzhod

Temperatura (stC)

v temperaturno pregrado. Merilnika
električne energije merita porabljeno
električno energijo za delovanje sistema. Vsi podatki se glede na njihovo
pomembnost shranjujejo v intervalu
od 5 do 15 minut. V času spremljanja
podatkov se je shranilo že več kot milijon zapisov o temperaturah, porabi električne energije, hladu, toplote,
pozicije mešalnih ventilov, delovanje
črpalk itd.
Za namen regulacije in krmiljenja je bil vgrajen SIMENSOV krmilnik
verzije ACX32 skupaj z osnovnim panelom ACX84.910ALG in internetnim
vmesnikom ACX52.22. Za programiranje se je uporabil programski paket SAPRO 4.1, za izdelavo menijev in
daljinski nadzor pa programsko orodje SCOPE 6.12. Programiranje se je izvajalo v grafičnem okolju in je objektno orientirano programiranje, ki je
podprto tudi s tovarniškimi funkcijskimi bloki za ogrevanje in prezračevanje. Baza podatkov pa se shranjuje
na strežnik, kjer je tudi vsa zgodovina
zapisovanja podatkov.
Celotni sistem je možno spremljati
tudi preko svetovnega spleta (Slika 2).
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bila zaželena temperatura v prostoru. Iz zgornjega diagrama (Slika 3) se
vidi, da se je v tem primeru zunanji
zrak ohladil pred vstopom v prostor
iz 25 stopinj Celzija na želeno temperaturo 23 °C zaradi hladne zemlje.
Temperatura zraka iz prostora v okolico se je tudi povečala, ker se v tem
primeru ni izkoriščal sistem za vračanja toplote.
Slika 4 prikazuje gibanje temperature v strehi in sončno obsevanje. V
našem primeru so sprejemniki sončne energije vgrajene cevi pod strešno kritino. Sleme strehe je orienti-

rano sever-jug, kar pomeni, da je en
del sprejemnikov sončne energije
obrnjenih proti vzhodu, drugi del pa
proti zahodu. Največja temperatura
je bila na zahodni strani strehe, in sicer 35 °C. Zanimivo je tudi zaostajanje
temperature glede na jakost sončnega obsevanja za približno dve uri.
Spodnji diagram prikazuje gibanje temperature toplega zemeljskega hranilnika in temperaturi dovoda
in odvoda v topli zemeljski hranilnik.
Temperatura toplega zemeljskega
hranilnika se je v tem obdobju gibala
okrog 27 °C. Temperatura na dovodu

v topli zemeljski hranilnik je seveda
odvisna od sončnega obsevanja in je
dosegla svojo maksimalno vrednost
okrog 15. ure. Tudi v tem primeru se
izkaže, da gibanje temperature toplega zemeljskega hranilnika zaostaja za
gibanjem temperature dovoda oziroma za močjo sončnega sevanja.
Spremljanje in analiza podatkov sta zelo pomembna, saj lahko na
osnovi relacij med različnimi podatki
pride do zaključkov, ki nam omogočajo neprestano izboljševanje tehnologije in prilagajanje tehnologije različnim pogojem v okolju in projektom.

INVERTERSKA TEHNOLOGIJA
KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV
Inverterska tehnologija klimatizajskih sistemov omogoča nastavitev moči glede na temperaturo, ki jo
želimo v določenem trenutku imeti v prostoru. To pomeni, če je temperatura v prostoru previsoka, se hladilna
moč povečuje, dokler ne dosežemo želene temperature. Če je v prostoru prehladno, se moč naprave poveča.
Inverterska tehnologija nadomešča standardno on/off
tehnologijo (vključevanja in
izključevanja), prav tako pa
rešuje problem temperaturnih sprememb v prostoru in
zmanjšuje prepih, ki se občasno pojavi pri delu standardne klimatske opreme.
Enote s toplotno črpalko in
inverterjem lahko hladijo in
ogrevajo.

Način delovanja
Osnovni princip delovanja inverterja je, da je sprememba moči naprave ustrezna spremembi frekvence
(vrt/min). Veliko število vrt/min – velika moč in malo število vrtljajev – mala
moč.
Primerjava učinka pove, da je pri
standardni enoti moč konstantna,
medtem ko je pri enotah z inverterjem možna velika regulacija moči.
Inverterski sistem ima več nivojev
hladilne moči in jih natančno prilagodi temperaturi v prostoru, tako se
v trenutku ko temperatura v prostoru
doseže zahtevano vrednost, hladilno
moč zmanjša. S takim načinom delovanja se izognemo pogostemu vključevanju in izključevanje sistema. 1.
Vsak sistem mora pri višji zunanji
temperaturi povečati hladilno moč
(optimalni parametri so predvideni za
temperaturo 35 °C) Ker pa je temperatura običajno nižja, je moč sistema
prevelika, zato se naprava brez inverterja pogosto vključuje in izključuje,

Prihranek energije
Zunanje temperature so med letom višje kot 30 °C le kratek čas. Glede

na to, so standardni sistemi, projektirani na to temperaturo, predimenzionirani v večjem delu delovnega cikla.
Stalno vključevanje in izključevanje
poveča rabo energije. Zaradi manjše potrebne moči, inverterska tehnologija zmanjšuje tudi rabo električne
energije .
Frekvenčna regulacija elektromotorja zagotavlja manjšo rabo električne energije pri vsaki frekvenci.
Naprave, opremljene z inverterjem,
delujejo vedno z optimalno močjo
in, če je potrebno tudi s polno močjo.
Takšna prilagodljivost omogoča doseganje želene temperature v prostoru zelo hitro, kar je nazorno prikazano
na sliki 2 (trikrat hitreje kot standardna
enota). Prihranek energije pri hlajenju
je 30%, v zmerni evropski klimi pa je
prihranek še večji.
V režimu ogrevanja so še večji prihranki, tudi do 60%, pri delovanju pri
zunanji temperaturi – 5 °C. Naprave,
opremljene z inverterjem, tudi pri delovanju s polno močjo hitreje dosežejo želeno temperaturo, kar pomeni
tudi znatne prihranke energije.
(bg)
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Toplotne črpalke
za radiatorske
ogrevalne sisteme
Na splošno velja mnenje, da so toplotne črpalke primerne samo za sisteme s talnim ogrevanjem. Povsem
res je, da so toplotne črpalke najbolj
energijsko učinkovite v povezavi z nizko-temperaturnimi ogrevalnimi sistemi (talno, stensko,…), vendar pa lahko z ustreznimi toplotnimi črpalkami
dosegamo znatne prihranke, pri stroških ogrevanja, tudi pri ogrevalnih sistemih z radiatorji. Seveda bomo tak
način ogrevanja izbrali predvsem pri
obstoječih ogrevalnih sistemih, kjer
bi bila zamenjava radiatorjev z talnim ogrevanjem predraga ali pa bi
bil to prezahteven gradbeni poseg.
Medtem ko se bomo radiatorjem pri
novogradnjah izognili, v kolikor želimo doseči najnižje možne stroške
ogrevanja.

Na kaj moramo biti
pozorni pri izbiri TČ za
radiatorske ogrevalne
sisteme ?
Kolikšna je maksimalna potrebna
temperatura ogrevalne vode ?
Ker imajo radiatorji dosti manjše ogrevalne površine v primerjavi z
ploskovnimi ogrevalnimi sistemi (talno, stensko,…) potrebujemo zaradi,
tega dosti višjo temperaturo ogrevalne vode, da lahko ogrejemo prostor
na želeno temperaturo. Ker pa se s
padanjem zunanje temperature povečujejo toplotne izgube objekta in s
tem tudi posameznih prostorov, moramo temperaturo ogrevalne vode

povečevati, da še lahko dovolj ogrejemo prostore. Najnižjo temperaturo
ogrevalne vode (temperaturo predtoka) lahko določimo na dva načina:
z izračunom (glede na toplotne izgube objekta in glede na velikost ogrevalnih teles) ali pa na eksperimentalni
način – torej tako, da postopno povišujemo temperaturo ogrevalne vode
(pri najnižjih zunanjih temperaturah),
do te meje, da so vsi prostori ogreti na
želeno temperaturo.
Možni načini ogrevanja
Ko smo ugotovili najvišjo potrebno temperaturo ogrevalne vode, lahko izberemo ustrezen način ogrevanja in sicer se lahko odločimo za
naslednje možnosti:
� da izberemo visokotemperaturno TČ (katera dosega 65 °C temp.
predtoka), če je potrebna temperatura ogrevalne vode (temp. predtoka)
višja kot 55 °C,
� da zamenjamo obstoječe radiatorje z večjimi (običajno je potrebna zamenjava radiatorjev samo v
nekaterih prostorih, v drugih pa so
dovolj veliki za ogrevanje z nižjimi
temperaturami),
� da zamenjamo okna in/ali izboljšamo toplotno izolacijo objekta (s
tem se izgube objekta zmanjšajo in za
ogrevanje zadostujejo že nižje temperature ogrevalne vode),
� da izberemo bivalentno-alternativen način ogrevanja (s TČ ogrevamo samo do določene zunanje temperature, pod to mejo - bivalentno

točko, pa v celoti preklopimo na 2.
ogrevalni vir (kotel, el. grelec).
Včasih se pojavi zmotno mišljenje,
da se naj kupi nekaj močnejša TČ, pa
bo potem že šlo. To namreč ne drži,
če mi npr. potrebujemo 65 °C, TČ pa
lahko ogreje samo na 50 °C potem se
bo TČ pri tej temperaturi izklopila in
ogrevanje mora v celoti prevzeti drugi ogrevalni vir.
Posebnosti pri toplotnih črpalkah
zrak/voda
Pri teh TČ pa dodatno nastopajo še
dve drugi težavi. In sicer grelna moč TČ
pada z padanjem zunanje temperature in pa maximalna dosežena temperatura ogrevalne vode (predtoka) prav
tako pada z padanjem zunanje temperature. To je še posebej izrazito pri
tako imenovanih “klima” toplotnih črpalkah, katerih zunanje enote izgledajo ko klima naprave in so v večini
primerov neustrezne v povezavi z radiatorskimi ogrevalnimi sistemi.
Posebej za radiatorske sisteme
pa so izdelane TČ z vgrajenimi EVI
(….injektion) kompresorji in hladilniki pregretih par. Tovrstne TČ zmorejo doseganje 65 °C temperature
predtoka tudi pri zunanjih temperaturah zraka do -25 °C. Hkrati pa jim
grelna moč pri tem minimalno pade.
Primer takšne TČ je skupaj z opisi prikazan na sliki.
Mag. Franc Pesjak
Termo-tehnika d.o.o.
www.termotehnika.com
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Primer visoko učinkovite toplotne črpalke zrak/voda katera lahko deluje do -25 °C in pri tem še dosega temperaturo predtoka 65 °C
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Fotovoltaika –
najsodobnejši
elektroenergetski vir
Avtorski članek:
Avtorica: Katja Goršek, vodja odnosov z javnostjo, BISOL, d.o.o.
Sonce predstavlja za človeka najbolj obetaven in neomejen način izrabe obnovljivih virov. Sončne fotonapetostne elektrarne zaradi številnih
lastnosti, kot so obnovljivost energetskega vira, potencial uporabe, ekološka sprejemljivost, dostopnost, zanesljivost, tip uporabljene tehnologije,
razpršenost, estetskost, modularnost,
robustnost, nezahtevnost vzdrževanja, način delovanja in cenovna konkurenčnost, ustrezajo kriterijem najsodobnejšega elektroenergetskega
vira.
Zastavljeni cilj fotovoltaične industrije je zagotoviti 12 odstotkov potreb po električni energiji v Evropi
do leta 2020, kar je komercialno izvedljivo že z danes razpoložljivo energijo in brez tehnoloških prebojev.
To, da je zastavljeni cilj še kako dosegljiv, je podkrepljeno z ugotovitvijo, da bo sončna fotovoltaična energija do leta 2020 postala pomemben
in konkurenčen dobavitelj električne energije za evropski trg. V prime-

ru 12-odstotnega deleža fotovoltaike
v celotni proizvodnji električne energije v Evropi bi fotovoltaika predstavljala 25-odstotni delež vseh naložb
v obnovitev in nove gradnje proizvodnih kapacitet električne energije, s čimer bi postala glavni novi vir
električne energije v Evropi. Iz sonca bi tako bilo na leto proizvedenih
420 TWh električne energije, skupna
kapaciteta inštaliranih sončnih elektrarn pa bi znašala 350 GW, kar bi pomenilo 40-odstotno povprečno letno
rast panoge do leta 2020.
Predpostavke, navedene v ambiciozno zastavljenih ciljih, so dejstva in
temeljijo na izpolnjevanju določenih
predpogojev. Z uresničitvijo ciljev lahko fotovoltaika postane poglaviten vir
električne energije v Evropi, potrebna
pa sta znatna industrijska podpora in
politična volja, ki morata tesno sodelovati in si prizadevati za skupen cilj.
Eksplicitna naloga industrije je, da si
še naprej prizadeva nižati proizvodne
stroške, spodbuja inovacije in teh-

Sončna elektrarna na kongresnem centru Brdo (izvajalec BISOL).

foto: Bisol

nološki napredek ter izvaja investicije v proizvodne kapacitete, raziskave
in razvoj ter izobražuje nove visoko
usposobljene kadre. Naloge politike
so z ustrezno zakonodajo zagotavljati podporo razvoja v obdobju pred
konkurenčnostjo, spodbujati javno
zavest, uravnavati regulativne pogoje, kot so dostop do omrežja in konkurenčnost cen, ter sodelovati z industrijo pri investicijah v izobraževanje,
raziskavah in razvoju. Pozitivni učinki tesnega sodelovanja omogočajo:
vodilno mesto evropske fotovoltaične industrije v svetu, 2 milijona novih
delovnih mest v proizvodnji, montaži
in vzdrževanju, večjo energetsko neodvisnost in varnost energetske oskrbe v Evropi, okolju prijazno električno
energijo za več kot milijardo ljudi po
vsem svetu, v primeru 12-odstotnega
deleža fotovoltaike v celotni proizvodnji električne energije v Evropi lahko
sončne elektrarne vsako leto zmanjšajo izpust CO2 za 196 milijonov ton,
upočasnitev podnebnih sprememb
in počasnejši dvig cen konvencionalnih energetskih virov.
Fotovoltaiki je največkrat očitano
dvoje: visoki proizvodni stroški električne energije, ki po mnenju nekaterih še dolgo ne bodo dosegli nivoja konvencionalnih energetskih virov,
čeprav sončne elektrarne amortiziramo na 15 let, vse ostale tipe elektrarn pa na 40 ali 50 let, in prenizek
faktor učinkovitosti pretvorbe električne energije. Oboje seveda ne drži
in odraža pomanjkljivo poznavanje
ključnih dejstev panoge. V resnici je
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Montaža sončne fotonapetostne elektrarne

fotovoltaika na pragu cenovne konkurenčnosti že danes, tabuji pa v celoti razblinjeni. Kadar govorimo o
izkoristku ali pravilneje rečeno učinkovitosti pretvorbe sončne elektrarne, se moramo zavedati, da tiste v vesoljskih aplikacijah znatno presegajo
izkoristke najsodobnejših termoelektrarn, njihov izkoristek pa presega 50
%. V splošnejših aplikacijah, kjer površina elektrarne ni ključnega pomena, pa je od samega izkoristka bolj
pomemben strošek proizvodnje električne energije.
Sončne fotonapetostne elektrarne so ena najvarnejših in najzanesljivejših naložb, pri čemer energijski izplen in dolgoročno delovanje veliko
bolj vplivata na donosnost naložb kot
njihovi izhodiščni stroški. Povračilo
naložbe z visoko interno stopnjo donosnosti je odvisno od natančnega
načrtovanja in uporabe materialov
vrhunske kakovosti, ki morajo zagotavljati dolgoletno in zanesljivo delovanje fotonapetostnega sistema.
Družba BISOL uspešno prenaša
večletne izkušnje pri proizvodnji fotonapetostnih modulov na gradnjo

foto: Bisol

sončnih elektrarn. Podjetje je zaradi
visokih meril kakovosti, natančnega
poznavanja gradnikov fotonapetostnih sistemov in razvoja lastnih rešitev podkonstrukcije zanesljiv partner pri realizaciji številnih projektov
na ključ. Svojim strankam nudi celovite rešitve pri postavitvi sončnih
elektrarn, ki segajo od izhodiščnega
svetovanja, načrtovanja, pomoči pri
pravnih in administrativnih postopkih, do postavitve elektrarn na ključ
in njihovega vzdrževanja v sklopu poprodajnih aktivnosti. Fotonapetostni
moduli in lastna ekipa strokovno
usposobljenih inženirjev, projektantov in monterjev družbe BISOL so
jamstvo za kakovostne sončne elektrarne z najvišjimi donosi.
BISOL je v svoji ponudbi uvedel
edinstveno inovacijo v fotovoltaični industriji za sortiranje modulov
pri gradnji sončnih elektrarn. 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.

Električne lastnosti posameznega modula določajo tokovno-napetostne značilnosti celotnega sistema.
Optimizacija zaporednih in vzporednih vezav znotraj vej modulov, ki
tvorijo sončno elektrarno, zmanjšuje izgube zaradi neujemanja do 70 %.
Prve sončne elektrarne, ki so postavljene z uporabo nove razporeditvene tehnike, že kažejo pomembne rezultate. Izgube v sistemih, do katerih
po navadi prihaja v višini 4,9 %, so se
zmanjšale na manj kot 1,7 %. Nalepka
na hrbtni strani modula na enostaven način prikaže sortiranje modulov
v optimalno postavitev. Vsebuje vse
bistvene električne značilnosti posameznega modula, vključno s simboli
za pravilno razporeditev.
BISOL si prizadeva ponuditi najkakovostnejšo podporo inštalaterjem
in vlagateljem ter zagotoviti najvišji
energijski izplen skozi celotno obdobje delovanja sončne elektrarne. Ob
konstantnem zagotavljanju vrhunske
kakovosti podjetje skrbno uvaja tehnološke inovacije na vsakem koraku
proizvodnega procesa in storitev gradnje sončnih elektrarn.
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VIR TOPLOTE JE
OSNOVA TOPLOTNIH
ČRPALK
Energija
Energija, kri današnjega časa, poganja stroje, vozila in ogreva hiše. Žal
postaja tudi vse dražja, zato se ni čuditi, da postajajo toplotne črpalke,
ki omogočajo občutno nižje stroške
ogrevanja, vse bolj iskane. V primerjavi izpred 18 let, ko je naše podjetje
položilo prvi zemeljski kolektor in ga
priključilo na toplotno črpalko, so se
razmere močno spremenile.
Okoli delovišča so se tedaj zbirali
radovedneži ter pol za šalo in pol zares ugibali, ali je to nov način sajenja
krompirja? Da vgrajujemo trajni, brezplačni vir toplote za ogrevanje hiše, ni
verjel nihče. Časi se spreminjajo in danes večina ve kaj je toplotna črpalka
in pozna njene prednosti pri zniževa-

nju stroškov ogrevanja. Sistem deluje
dobro samo, če sta vir toplote (toplota okolice) in toplotna črpalka dobro
usklajena.

gosto umaknejo češ, “jaz sem svoj del
posla opravil” (inštalacija je izvedena
po nekih navodilih) ali “mi smo samo
dobavitelji” ipd.

Mnogi izvajalci ogrevalnih sistemov so preko noči postali “strokovnjaki” za vgradnjo toplotnih črpalk in
izvedbo virov toplote. “Strokovnjaki”
so postali tudi uvozniki, ki so se še
včeraj spraševali, kako lahko toplotna
črpalk sploh ogreva, če je v zemlji pod
0 °C.

Viri toplote

Da je sistem malo bolj zahteven
potrjujejo klici investitorjev, ki želijo
pomoč pri rešitvi problemov v zvezi
z že izvedenimi kolektorskimi sistemi.
Ob pojavu problemov se “strokovnjaki” za izvedbo in celo nekateri poznani dobavitelj toplotnih črpalk po-

Toplotna črpalka je naprava, ki
črpa nizkotemperaturno energijo
okolice in jo s kompresorjem dvigne
na za ogrevanje primeren temperaturni nivo. Prednost kakovostnih toplotnih črpalk je v tem, da za pogon
porabi samo petino energije, ki je potrebna za ogrevanje hiše. Preostale
štiri petine pa pridobi iz okolice, ki ji
v tem primeru pravimo vir toplote. Pa
opišimo nekaj virov toplote:
- Za zemeljske kolektorje (horizontalna položitev) je značilno to, da
toploto, ki jo črpamo (relativno plitve
položitve), ponovno nadomesti sončno sevanje, sneg, dež in veter. Toplotni
tok v zemljinah je počasen, kar je potrebno upoštevati pri zasnovi sistema. V zimskih mesecih je dotok sončne toplote do kolektorskega sistema
zanemarljiv, zato se tedaj koristi predvsem v zemljinah shranjeno toploto
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in latentno toploto, ki se sprošča pri
spremembi agregatnega stanja vlage. (grafični prikaz temperatur kolektorskega sistema).
- Energetske vrtine (vertikalni
kolektor) so globoke vrtine, tako je
glavnina kolektorskega sistem vgrajena pod 6 m globine, do koder je še
vpliv sončnega sevanja. Sonce v teh
globinah nima vpliva, zato je zelo
pomembno, da odvzem toplote ne
presega toplotnega toka v konkretni
kamenini, ki ga ustvarimo s temperaturno razliko. Zaradi visokih stroškov
vrtanja, naj bi bile vrtine v trdih kameninah, kjer je toplotna prevodnost
visoka. Pri energetskih vrtinah izkoriščamo toplotni tok iz širšega območja,
ki nastane zaradi razlike temperatur
med kameninami in medijem v sistemu. (Energetske vrtine so predvidene
predvsem za trde materiale s koeficientom toplotne prevodnosti cca 3,5 in
ne v zemljinah ali apnencu, kjer je koeficient toplotne prevodnosti od 1,2 do
2,4 W/(m/K)).

Tudi Lidl ima vgrajeno topltono črpalko NIBE

Pogosto je zaslediti zavajujoč podatek, da je na globini 100 m temperatura kamenin 10 °C in več. Ta trditev
drži samo toliko časa, dokler ne pričnemo vrtine ohlajati, to pomeni odvzemati toploto kamenin in ogrevati hišo! Pri več vrtinah je pomembno
upoštevati medsebojni vpliv.
- Enak princip izkoriščanja toplote
zemljin je pri energetskih stebrih in
sorodnih zelo kompaktnih kolektor-

jih. Volumen zemljin in površine, na
katerih so taki sistemi položeni, vsebujejo premalo energije za moč toplotne črpalke. Odvzem energije je
torej večji od razpoložljivega, zato se
prične okolica sistema ohlajati z vsemi negativnimi posledicami vred, kot
zelo nizke temperature medija, krčenje armatur in posledično puščanja na
spojih. Tak sistem lahko deluje dobro
samo pod določenimi pogoji!
>

TOPLOTNE ČRPALKE NIBE

ustrezajo zahtevam za pridobitev nepovratne subvencije!
F1245 in F1145
nova generacija

ŠVEDSKI KAMINI

- uporabniku prijazna barvna regulacija
- regulacija v slovenskem jeziku
- stroški ogrevanja znižani do 80%

KNUT d.o.o. | Mali Osolnik 17, 1311 Turjak - 01 / 788 99 16 | ww.knut.si
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- Površinske vode (kolektorski sistem na dnu jezera). V nadaljevanju je
opisan sistem, ki so ga na švedskem
izvedli v jezeru Galtsjö.

»Potapljanje za virom
toplote v jezeru Galtsjö na
švedskem.
Največkrat je govora o toploti
zemlje, vendar se le redkokdaj sliši
o toploti vode jezera.
Če ste se kdaj bili na švedskem in se
morda peljali po cesti proti Karlskron-i,
ste se peljali mimo jezera Galtsjön in hotela tik pred mestom Ronneby. S prihodom novih lastnikov v omenjeni hotel,
se je za kompleks pričela »nova doba«
ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke
NIBE.
– Pred izbiro novega sistema ogrevanja so lastniki pridobili različne predloge izkoriščanja topote zemlje, vendar so pri podjetju Strångert VVS stopili
korak naprej in predlagali izkoriščanje
toplote jezerske vode s toplotno črpalko NIBE F1330, kot alternativo ogrevanju z zemeljskim kolektžorjem.

Polaganje kolektorja v jezero

– Strošek polaganja kolektorja v jezero je bistveno nižji kot izvedba vrtine
za geosondo ali zemeljskega kolektorja
v klasični izvedbi. Za izvedbo ogrevanja
pri velikih objektih to lahko pomeni tudi
do nekaj 10.000€ prihranka. Potrebno je
sicer nekaj poznavanja razmer v jezerskih vodah in dostop do čolna, in če tudi
niste aktivni potapljači kot je to lastnik
podjetja Strångert je vgradnja izvedljiva. Če poenostavimo, je potrebno na
dno jezera samo položiti kolektorsko
cev.
Pri izvedbi je potrebno misliti na to,
da se dovode kolektorskega sistema naredi dovolj globoko, da jih led ali čolni
ne poškodujejo. Poleg tega je potrebno
cevni kolektor obtežiti na dovolj kratki
razdalji, da se cev ob pojavljanju ledu
na cevi le-ta ne dvigne na površje jezera. Hotelski kompleks pri jezeru Galtsjön
se sedaj ogreva s toplotno črpalk NIBE
F1330 - 60 kW. K toplotni črpalki sta prigrajena dva bojlerja, vsak s po 500 litrov sanitarne vode. Toploto zagotavlja
2500 metrov cevi položene v jezeru na
globini med 4 in 10 metri, kar je primerljivo z energetsko vrtino dolžine 1600
metrov.
– Za izvedbo polaganja kolektorja
na dno jezera je bilo potrebno pridobiti dovoljenje občine, saj imajo nekatere občine stroga pravila glede posega
v naravo.«
Vir: NIBE Profsnytt Nr. 3/2010

w w w.revija- energetik .si

Zaključek
Nekdo je rekel: “Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni”. Pridobitev
izkušenj in znanja žal zahteva veliko
časa, uporabo “sivih celic” in denarja.
Rešitve, ki izhajajo iz znanja in izkušenj
so zato nekaj dražje, vendar pa prevrjeno delujejo.
V zaščito pred “čaranjem” svetujemo investitorjem, da od izvajalca zahtevajo vsaj petletno garancijo ne le na
opremo, temveč tudi na funkcionalno
delovanje celotnega sistema.

Drago Škantelj
KNUT d.o.o.
Slikovno gradivo:
- slike izvedbe polaganja kolektorja v jezero
Galtsjö

Polaganje kolektorja v jezero
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Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Srce mesta!

www.energetika-mb.si

Fluorescenčne sijalke
Fluorescenčne sijalke veljajo za
notranjo razsvetljavo kot zelo ekonomični svetlobni vir. Ekonomičnost se
kaže v tem, da 25% dovedene električne energije spremenijo v vidno svetlobo, 75% pa v toploto. Njihova velika
prednost je, da vzdržijo do 7000 obratovalnih ur, življenjska doba pa je odvisna od števila vklopov. Na tržišču so
dostopne v več barvnih temperaturah
ter z različnimi zmesmi par in plinov
dosegajo zelo ugoden spekter, ki se
sestoji iz več spektralnih črt po celem
območju vidnega spektra. Med slabosti štejemo, da je nabavna cena višja,
prav tako ni možno enostavno regulirati svetlobnega toka kot pri svetlobnih virih na žarilno nitko in da je
utripanje sijalke v taktu frekvence 50

Hz neprijetno. Prav tako je nezaželen
stroboskopski efekt, ki ga povzročajo
fluorescentne sijalke.
Zaradi ugodnih lastnosti se je fluorescentne razsvetljava zelo razširila,
čeprav ima precej negativnih lastnosti. Šele v zadnjem desetletju, se je
zaradi številnih obolenj ljudi, pričelo
govoriti o posledicah oziroma negativnih učinkov fluorescentne razsvetljave. Ugotovitve so sledeče:
yy Utripna frekvenca od 10 do
60 Hz. Takšna frekvenca je zelo škodljiva za oči (odstopanje povrhnjice),
povzroča pa tudi hude glavobole.
Fluorescenčne sijalke utripajo s frekvenco priključne napetosti 50 Hz.
yy Sijalke povzročajo elektromagnetno in elektrostatično polje.

Znano je, da sta oba vpliva škodljiva za zdravje. Elektromagnetno polje inducira v organizmu tokove, kar
povzroči v izpostavljenem delu telesa povišanje temperature. Gibanje naboja v bližini biološke celice in v njej
sami povzroči potencialno razliko, ki
požene tok skozi celico in prispeva k
energijski absorpciji biološkega tkiva. Električna poljska jakost vpliva na
organizem neposredno, medtem ko
magnetna poljska jakost vpliva posredno. Znanstvene raziskave so pokazale, da zaradi elektromagnetnih
sevanj pride do zaspanosti, utrujenosti, glavobolov in vplivov na delovanje možganov. Elektro magnetno
polje upočasnjuje gibanje Ca ionov
v organizmu, kar povzroča poapneNadaljevanje članka na 63. strani
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Armaflex kriogeni
sistemi: Izolacijski sistemi
za nizkotemperaturne
industrijske procesne
instalacije in rezervoarje
Visoko fleksibilna pena za kriogene instalacije ne potrebuje dodatne
parne zapore

Z Armaflex kriogenim sistemom Armacell predstavlja
specialno razvit izolacijski
sistem za izolacijo nizkotemperaturnih sistemov.
Večslojni sistem zagotavlja
odlično toplotno izolacijo,
zmanjša riziko nastanka
korozije pod izolacijo (ob
upoštevanju da je instalacija ustrezno antikorozijsko
zaščitena po vsej površini)
in omogoča pomemben
prihranek v času delovanja
instalacije. Posebne zahteve
nizkotemperaturnih instalacij so lahko izpolnjene samo
v primeru uporabe različnih
materialov. Armaflex kriogeni sistemi omogočajo zdaj
z samo enim materialom.
Visoko tehnološki izolacijski
sistem je patentno zaščiten.

Vgrajena parna
zapora
Pomembna prednost Armaflex
kriogenega sistema je, da ne zahteva dodatne parne zapore. Armaflex je
zaprto celični material z visoko upornostjo proti prehodu vodne pare in
kot tak ima že vgrajeno parno zaporo.
Pri tradicionalnih izolacijskih sistemih
mora biti vsak izolacijski sloj zaščiten z
dodatno parno zaporo, medtem ko je
pri Armaflexu parna zapora že po celi
debelini izolacije. To ne poveča samo
zanesljivost izolacijskega sistema, ampak tudi občutno zmanjša stroške instalacije (ni potrebe po dodatni parni
zapori in tesnjenju vseh spojev s posebnimi samolepilnimi trakovi).

Področje uporabe
Armaflex kriogeni sistemi se lahko uporabljajo v temperaturnem
območju od -196 °C do +125 °C.
Notranji sloj izolacijskega sistema
je iz Armaflex LTD, specialno razvita Diem-Terpolimerna pena, ki vzdržuje fleksibilnost tudi pri zelo nizkih

temperaturah in ščiti pred toplotnimi
stresi. Zunanji sloji so iz AF/Armaflexa,
vodilnega tipa izolacije na področju
fleksibilnih izolacij. Z zaprto mikrocelično strukturo, nizko toplotno prevodnostjo in visoko upornostjo proti
difuziji vodne pare, zagotavlja ta izolacija dolgotrajno zaščito instalacije
proti penetraciji vlage in energijskim
izgubam. Kovinska obloga ščiti izolacijski sistem pred mehanskimi poškodbami. Pri temp. pod -110 °C je sistemu dodana anti-abrazivna folija, ki
zmanjšuje površinske napetosti in dodatno ščiti pred vibracijami in premiki
cevne instalacije. Zaradi fleksibilnosti,
se Armaflex kriogeni sistemi enostavneje in hitreje instalirajo kot tradicionalne trde izolacije.
Armaflex kriogeni sistemi so specialno predvidene za uporabo na cevnih instalacijah, rezervoarjih in opremi v petrokemični industriji, industriji
plinov, proizvodnji kemikalij za kmetijstvo. Še posebej so primerni za izolacijo instalacij z utekočinjenim naravnim plinom (LNG).
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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.

Armaflex kriogeni sistemi: Stroškovna učinkovitost in visoka zanesljivost

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 za vaše stranke. 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, sneti 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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Optimirana priprava
vode s tehnologijo
nanokristalov
Brez kemije, stroškovno učinkovito, usmerjeno v prihodnost.

Ohranjanje in zaščita ostajata najpomembnejši okoljevarstevni temi
današnjega časa in zadevata vsakogar izmed nas, tako državljane kot
strokovnjake za vodo in politike. V
21. stoletju je osrednje sporočilo tovrstnih tem izvajanje ukrepov za predajo okolja prihajajočim generacijam
v stanju, ki bo tudi njim omogočalo
vzdržen razvoj.
V večjem delu sveta je dostop do
vode samoumeven. Brez nje ne bi
preživeli, ob njej gradimo naselja in
jo vključimo v načrtovanje počitnic.
Poleg rabe v gospodinjstvih, je ključna za agrarno industrijo in tehnološke procese, ki skupaj zahtevata preko
80 % vse primerne vode, katere veliko večino je potrebno pred uporabo
pripraviti.

Voda v industriji
Voda je zaradi edinstvenih lastnosti idealen medij za uporabo v industriji, še posebej zaradi odlične sposobnosti prejemanja in oddajanja
toplote. Skupaj s koristmi pa v procese prinaša tudi težave, napr. vodni kamen in korozijo ter razvoj bakterij in
alg - razumljivo, saj predstavlja osnovo vsemu živemu. Če želimo v omenjenih procesih izkoristiti pozitivne
lastnosti vode, jo moramo zanesljivo pripraviti. Dobro znani metodi priprave sta kemični - ionska izmenjava
in reverzna osmoza. Sicer preizkušeni
tehnologiji sta okolju manj prijazni ter

delovno in stroškovno intenzivni. V industriji trenutno prevladujeta, ker čas
primernješih pristopov šele prihaja.

Vodni kamen in zaščita
Kalcijev in magnezijev karbonat
sta pomembna minerala, ki v naravnem kroženju nevtralizirata vodo in
zavirata nastanek korozije. Kalcijev
karbonat in ogljikova kislina se v podzemnih in površinskih vodah nahajata uravnotežena, a dovajanje toplote
oz. nižanje tlaka ravnovesje poruši in
ustvari pogoje za izločanje vodnega
kamna. V obeh procesih se izloča tudi
ogljikov dioksid.

Postopek ionske izmenjave že v
osnovi onemogoči nalaganje kalcijevega karbonata, saj kalcijeve ione
v postopku odstrani iz vode in jih zamenja z ioni natrija. Podoben, a veliko temeljitejši končni rezultat dosežemo z reverzno osmozo, kjer je rezultat
primarna voda, praktično brez raztopljenih snovi. Obloge vodnega kamna
preprečimo tudi s fosfatiranjem vode
oziroma dodajanjem inhibitorjev, ki na
svojo molekularno zgradbo vežejo neželene snovi in izničijo njihove škodljive učinke.
Omenjeni postopki imajo resne
spremljajoče pojave, od korozije pri
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ionski izmenjavi, veliki porabi električne energije za reverzno osmozo pa do
fosfatov, ki so hranilo za biološke organizme in lahko v velikih koncentracijah, nastalih kot posledica združitve
kanalizacijskih sistemov, povzročajo prekomeren razvoj alg v rekah in
morjih.

Kako deluje tehnologija
aqua-fair?
Podjetje Aqua-fair GmbH iz Bad
Wünnenberga v Nemčiji se več kot desetletje ukvarja z razvojem inovativne
in v prihodnost usmerjene tehnologije za boj proti kompaktnim oblogam
vodnega kamna.
Osnovni princip preprečevanja
oblog je v naravnem procesu tvorbe
nanokristalov iz obstoječih snovi v
vodi brez spreminjanja njene kemične sestave in kakovosti
slika 1: Začetno stanje. Kalcijev in
hidrogenkarbonatni ion sta med seboj ločena s hidrati.
slika 2: Med pripravo. Tehnologija aqua-fair
na vodo vpliva
z dovajanjem
energije. Izmeslika 1
nično magnetno polje z visokofrekvenčnim
pulziranjem
napetosti in hislika 2
trim menjavanjem naboja
povzroči razbitje hidratne
vezi.
slika 3

slika 3: Po pripravi. Ioni tvorijo več osnovnih kristalov (mikroskopskih kristalov kalcijevega karbonata), ki zaradi svoje zgradbe
postanejo aktivni prejemniki izločenih ionov.
Posledica: voda lahko v zgradbi nastalih nanokristalov zadrži več
vodnega kamna. Tako se možnost
tvorjenja kompaktnih oblog zmanjša, naravna kakovost vode pa ostane
nespremenjena.

Ker se priprava vode izvaja med
vsakokratnim prehajanjem pripravne
cone, lahko pri projektiranju priprave v krožnih hladilnih sistemih ustrezno zmanjšamo moč krmilne enote in
število pripravnih con. Posledica kroženja vedno iste vode je ponavljanje
procesa tvorbe nanokristalov in vezava novo izločenih ionov na obstoječe
kristale. Ti lahko sčasoma zrastejo do
vidne dimenzije in se kot nevezana
usedlina odložijo na dno rezervoarja
hladilne vode. Čiščenje usedline v rezervoarju ni niti zahtevno niti drago.

Uporaba
Ekološka priprava vode aqua-fair
je trenutno najbolj prisotna v industriji srednjega obsega in nastanitvenih objektov vseh kapacitet in sicer
v aplikacijah, kjer naročniki ne želijo
ali ne smejo uporabljati drugih metod priprave vode. Najpogosteje jih
srečamo v zaščiti opreme v odprtih
hladilnih tokokrogih (hladilni stolpi,
izmenjevalniki), predelavi plastični
mas, pranju v predelavi hrane, pripravi vode za klavnice, v procesih izpiranja v proizvodnji tiskanih vezij, zaščiti

pršil in vodometov ter nenazadnje
vodovodnih inštalacijah objektov
vseh velikosti.
V zadnjem času se je pričela uveljavljati celo na področju čiščenja odpadnih voda, saj v črpalkah uspešno
zavira nastanek oblog fosfatnih mineralov, ki se v blatu pričnejo tvoriti po
izločitvi CO2 v centrifugah.
Priprava s tehnologijo nanokristalov nudi veliko prednosti. V izvedenih
projektih smo dokazali, da gresta
ekologija in ekonomija odlično z
roko v roki, saj so vračilne dobe ob
upoštevanju prihrankov iz naslova
ukinitve dodajanja kemikalij, porabe
pripravne vode in delovne sile lahko
krajše od enega leta, ob upoštevanju
možnih dobitkov iz optimizacije proizvodnih procesov pa še krajše.
Na lokacijah s primernimi količinami podtalnice omogočamo njeno
izdatno izkoriščanje in prihranke.
Tovrstna priprava podtalnice in njeno
vračanje sta dovoljena, kar investitorjem v manjše in srednje velike
hladilne sisteme upraviči enkratno
uporabo hladilne vode in odpravi
strošek kanalščine.

Dolgoročni cilj podjetja Aqua-fair ni le svojim kupcem
omogočiti vzdržno gospodarjenje s stroški. Velik del
usmeritve nam predstavlja zavezanost k skrbi za okolje,
zato svojo dejavnost razvijamo naprej. V juliju 2010 je
Aqua-fair GmbH v sodelovanju z Visoko šolo za elektrotehniko in informatiko OWL-Lippe pričela raziskovalnorazvojni projekt, ki ga finančno podpira deželno gospodarsko ministrstvo Republike Nemčije.

Več informacij:
w w w. aqua -fair. si in
w w w. aqua -fair.de
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MIK-ove inovativne
rešitve za boljšo
kakovost bivanja
Podjetje MIK iz Vojnika je na
letošnjem sejmu MOS javnosti prvič predstavilo dva
inovativna produkta, MIKrovent – revolucionarni sistem
prezračevanja z rekuperacijo in Energijska okna, ki
izboljšujejo kakovost zraka
v prostoru. Obe novosti sta
že na prvi javni predstavitvi
pritegnili veliko pozornosti
širše in strokovne javnosti in
bile tudi nagrajeni z nagrado
SREBRNI CEH, ki jo podeljuje Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije in ZLATO
ZVEZDO Celjskega sejma.

MIKrovent

S prof. dr. Petrom Novakom iz
Visoke šole za tehnologijo in sisteme, Energotech, so v MIK-u razvili revolucionaren sistem prezračevanja
MIKrovent - inovativno in energijsko učinkovito rešitev za prezračevanje prostorov pri zaprtih oknih z
minimalnimi toplotnimi izgubami.
S priznanim celjskim inovatorjem
Vilijem Poznikom, prof. dr. Petrom
Bukovcem s Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerze v
Ljubljani ter ruskim znanstvenikom
dr. Yurijem Yatskom, pa so razvili posebna Energijska okna – modre rešitve. Energijska okna so informirana okna, ki imajo v informacijski celici
zapisan energetski program, ki vrača zraku in vodi v prostoru naravne
lastnosti, torej takšne, kot jih imata
zrak in voda v čisti neokrnjeni naravi.
Energijska okna preko sprememb
lastnosti zraka in vode pozitivno
vplivajo na energetsko stanje človeka in izboljšajo počutje. Rezultati
meritev sprememb energetskega
stanja na ljudeh, ki so jih opravili na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehno-

Vpliv Energijskih oken na energetsko stanje 40% izboljsanje energetskih parametrov

logijo v Ljubljani, dokazujejo kar do
40 odstotkov izboljšanje energetskih parametrov pri utrujenih ljudeh. MIK-ova Energijska okna omogočajo torej celodnevno uživanje na
svežem in čistem zraku tudi v pisarni
ali v zavetju doma in posledično izboljšujejo počutje ter kakovost bivanja stanovalcev.
Nove stavbe so zaradi energetske
varčnosti bistveno bolj zatesnjene in
kar pa poleg zagotavljanja minimalnih izgub toplotne energije povzroča
zadrževanje odvečne vlage v prostoru, zato je take zgradbe treba ustrezno
zračiti, da zagotovimo ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih.
Prostore lahko zračimo na 2 načina:
* z odpiranjem oken in pri tem
veliko izgubo toplote ali
* z umetnim prislinim prezračevanjem, ki ima vgrajeno napravo za
rekuperacijo toplote zraka, ki odhaja
iz prostora.
Sistem MIKrovent je svetovna
inovacija, saj gre za edinstven sistem
prezračevanja prostorov pri zaprtem
oknu, ki je vgrajen v samo okno in

Informacijska celica Energijskega okna
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zagotavlja minimalne toplotne izgube – rekuperacija (vračanja toplote iz
odhodnega zraka) je do 87 odstotna.
MIKrovent omogoča izmenjavo zraka do 30 m3/h in deluje na principu
izenačene izmenjave zraka v stavbi z
uporabo toplote notranjega zraka za
gretje zunanjega zraka. Zaradi svojih
prednosti in edinstvenih lastnosti je
MIKrovent primeren za uporabo tako
v stanovanjskih hišah kot bolnišnicah,
domovih za ostarele, hotelskih sobah
in poslovnih prostorih, saj omogoča
kakovostno in nadzorovano zračenje
tudi v prostorih, kjer je pravilno in redno zračenje nujno potrebno, a velikokrat težko izvedljivo. MIKrovent
odlikujejo tudi nizki stroški obratovanja in enostavno vzdrževanje, prav
tako pa izpolnjuje vse evropske standarde energetske učinkovitosti iz dne
1. marec 2009.

MIKrovent zagotavlja:
Zračenje prostora pri zaprtem
oknu z minimalnimi izgubami toplotne energije – rekuperacija (vračanja
toplote iz odhodnega zraka) do 87 %.
yy Možnost vgradnje nad okno,
pod okno ali vertikalno ob strani v
okenskem profilu.,
yy Z MIKroventom prihranite v primerjavi s podobnimi prezračevalnimi
napravami pri podobnih bivalnih pogojih do 70 % stroškov pri nabavi in
vgradnji prezračevalne naprave in pri

obratovalno-vzdrževalnih stroških.
yy Filtriranje dohodnega zraka proti prahu in mrčesu na notranji in zunanji strani.
yy Možnost vgradnje v novogradnje ali adaptirane objekte.
yy Možnost priklopa na centralni
nadzorni sistem.
yy Izpolnjuje zahteve novih EU
standardov energijske učinkovitosti
iz 1.3.2009
MIKrovent je grajen kot sestavni
del okna, ki se vgrajuje v novo ali staro stavbo. Vsebuje dva ventilatorja za
dovod svežega in odvod slabega zraka in rekuperator toplote, ki omogoča
varčevanje z energijo z visokim izkoristkom med 70 in 87 %, odvisno od
pretoka in temperaturnih pogojev.
Poleg tega ima vgrajena dva filtra:
* filter za sveži zrak, ki je lahko
različne kakovosti od G 4 (standardno)
do F 8 ( za tiste, ki imajo težave s cve-

tnim prahom) in
* filter za odvedeni zrak, ki preprečuje mazanje prenosnika toplote.
Prenosnik toplote je iz PVC materiala
in se ga lahko opere in reciklira.
Rešetke za sveži in odvedeni zrak
ščitijo vstopne odprtine pred mrčesom, odvodne in dovodne odprtine v
prostoru pa so praktično nevidne. Na
njih so nameščene lopute, s katerimi
lahko ročno ali avtomatsko zapremo
dovod ali odvod zraka.
MIKrovent je primeren za uporabo v:
- hišah,
- bolnišnicah,
- domovih za ostarele,
- hotelskih sobah,
- pisarnah.
Kot primer uporabe – 1 sistem
MIKrovent je primeren za prezračevanje prostora do 25 m2, v katerem bivajo do 4 ljudje.

3D model MIKrovent

MIKrovent 3D prerez

MIKrovent 3D prerez

52
November 2010

Razvoj
v podjetju
ALMONT
V podjetju ALMONT se ukvarjamo z razvojem, projektiranjem, proizvodnjo in montažo aluminijskih konstrukcij (fasade, okna, vrata, zimski
vrtovi, ograjni sistemi,…), pa tudi s
proizvodnjo PVC stavbnega pohištva,
ki je posebej zanimivo za individualne
kupce. Skozi vsa leta obstoja, vlagamo
veliko našega znanja v razvoj lastnih
sistemov aluminijskih gradbenih konstrukcij ALMONT ter v razvoj sodobne
tehnologije s pomočjo katere te sisteme izdelujemo. Sistemi ALMONT so
certificirani in primerni za trženje na
trgih EU. Našo strokovnost, znanje in
izkušnje potrjujejo številne reference
na največjih objektih doma in v tujini.
Naši usposobljeni kadri so osnova za
ponudbo celovitih rešitev, s poudarkom na svetovanju arhitektom, projektantom in investitorjem že v fazi
snovanja projektov. Dobro izvedbo
nam omogoča najsodobnejša in visoko produktivna tehnološka oprema
ter usposobljeni zaposleni v proizvodnji in na montaži.

Sedež podjetja ALMONT v Slovenski Bistrici

Zakonske zahteve glede
vgradnje oken in vrat
Novo vgrajena okna morajo odgovarjati PURES-u (pravilnik o učinkoviti
rabi energije). PURES predpisuje U faktor stavbnega pohištva v vgrajenem
stanju največ 1,3 W/(m2K) za stanovanjske objekte in 1,6 W/(m2K) za poslovne stavbe. Naročnik lahko postavi tudi strožje zahteve, kot je zahteva
PURES npr. maksimalne vrednost toplotnih izgub 1, 17 /(m2K).

Novo slovensko okno
iz aluminija
ALMONT AL750
Zakonodaja in sodobne smernice
nas v ALMONT-u spodbujajo k nenehnemu razvoju boljših proizvodov in
uporabi vedno boljših in učinkovitejših tehnologij. V ALMONT-u intenzivno delamo na razvoju novih, energetsko varčnejših okenskih in fasadnih
konstrukcij iz aluminija.
V letu 2010 smo med drugim raz-

vili tudi nov sistem ALMONT AL750 za
energijsko varčna toplotno izolirana
aluminijska okna, ki je na trgu primerljiv z najboljšimi po kakovosti in doseženih karakteristikah. Karakteristike
novo razvitega okna so:
� Za kompletno okno velikosti
120x160cm tako dosežemo toplotno
prehodnost Uw=1,06W/(m2K).
� Za obremenitev z vetrom dosežemo razvrstitev v kategorijo IV po
standardu EN12210
� Za vodotesnost dosežemo razvrstitev v kategorijo IV po standardu
EN1027
� Za propustnost zraka dosežemo vrednost do 600 Ps po standardu
EN122107

Sistem ALMONT AL750 – toplotna prehodnost
okna
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Lastnosti novega sistema:
yy širina profila podboja 75mm, krila 85mm,
yy toplotna prehodnosti okvirja
Uf= do 1,2W/(m2K),
yy toplotna prehodnost okna Uw =
do 0,9 W/(m2K )- odvisno od toplotne
prehodnosti vgrajenega stekla,
yy debelina steklo paketa do 24 do
54 mm,
yy odlično tesnenje z uporabo
EPDM gumijastimi tesnili,
yy visoka togost okenskih elementov in trdnost spojev,
yy estetski izgled, velik nabor barv
(možnost različne barve znotraj in
zunaj),
yy maksimalna masa krila (s steklom) do 130 kg.

Referenčen objekt: FERI v Mariboru

Nekaj referenčnih objektov našega podjetja, kjer smo sodelovali kot
izvajalec projektiranja, proizvodnje in
montaže aluminijskih konstrukcij:

Sistem ALMONT AL750 - presek

Referenčen objekt:
Hotel Marriot v Budimpešti

Referenčen objekt: Vlada kosova

Referenčen objekt: Narodna galerija v Ljubljani
Referenčen objekt: Radisson Sas Hotel v Varšavi

Referenčen objekt: GZS v Ljubljani
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Tehnologija
pasivnih hiš za vsakogar –
brez omejitev
Tehnologija pasivnih hiš in kompaktne ogrevalno-prezračevalne
naprave so v zadnjih letih doživele izreden razvoj. Danes s to
tehnologijo lahko zadostimo praktično vsem željam in potrebam
uporabnikov.
Dr. Peter Gašperšič
Za hiše, ki so zasnovane v pasivnem standardu, predstavlja sistem s
kompaktno napravo, ki prostore ogreva samo z zrakom, najenostavnejšo
zasnovo ogrevanja, prezračevanja in
priprave tople sanitarne vode. Če za
ogrevanje stavbe zadošča toplotna

stavba Drexel und Weiss pred obnovo

moč pribl. 10 W/m2, lahko potrebno
toploto v prostore vnesemo z ogretim zrakom, s katerim hišo prezračujemo in dodatni načini ogrevanja niso
potrebni.
Pasivne hiše so se uveljavile kot vrhunec energijsko učinkovite gradnje
stavb, vendar številne hiše ne dosegajo
tako nizke rabe energije, kot je predpisana
za pasivne hiše (tj. 15
kWh/m2 na leto), kljub
temu, da na primer
toplotna izolativnost
ovoja ustreza pravilom pasivne gradnje.

stavba Drexel und Weiss obnovljena v pasivnem standardu

Razlogov za to je več. Z naraščanjem števila graditeljev pasivnih hiš se
srečujemo z vse bolj raznolikimi bivalnimi zahtevami in pričakovanji. Hiše
tako mnogokrat odstopajo od zahteve po kompaktnem oblikovanju, saj
so arhitekturno bolj razgibane in tudi
tlorisna površina je lahko radodarneje
odmerjena. Prav tako tudi sobne temperature, ki dosegajo 23 ali celo 24 °C,
niso več redkost. V takih primerih se
praviloma zgodi, da zmogljivost klasične kompaktne naprave, ki ogreva
samo z zrakom, ne zadošča več.
Srečujemo pa se tudi z graditelji,
ki se iz različnih razlogov ne odločijo za gradnjo pasivne hiše, želijo pa si
seveda zgraditi hišo, ki za ogrevanje
ne bo porabila veliko energije. K temu
nas danes silijo tudi vse ostrejše zahteve predpisov. Če pa storimo še korak
naprej in v hiši poskrbimo še za nujni sistem prezračevanja z rekuperacijo
toplote, se raba energije za ogrevanje
lahko zmanjša do te mere, da govorimo o gradnji zelo dobre nizkoenergijske hiše, kjer letna potrebna toplota za ogrevanje ne presega vrednosti
30 kWh/m2. Temu primerno je majhna
tudi potrebna moč ogrevanja, ki pogosto znaša le 2 do 4 kW, kar je večinoma premalo za gospodarno delovanje običajnih ogrevalnih naprav na
fosilna goriva.
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primer razvoda prezračevanja

prezračevalna naprava
aerosilent topo

Zaradi opisanih trendov pri gradnji hiš, se je pojavila potreba po nekoliko bolj zmogljivih kompaktnih napravah ob ohranjanju vseh njihovih
prednosti (zmanjšanje izgub na najmanjšo možno mero, majhne mere
naprave, enovito krmiljenje sistema).
Pri podjetju Drexel und Weiss so
na te potrebe odgovorili z napravo
aerosmart XLS in z letošnjo novostjo,
napravo aerosmart X2. V obeh napravah deluje toplotna črpalka, ki toploto črpa iz zemeljskega izmenjevalnika.
To je običajno sistem cevi, ki so vkopane v zemljo in napolnjene s slanico
(mešanica vode in glikola). Toplotna
moč teh naprav dosega 3 oz. 4 kW (za
XLS oz. X2). Naprava XLS vnaša toploto v prostore delno preko dovedene-

kompaktna naprava X2

primer vgradje prezračevalne naprave
aerosilent primus

prezračevalna naprava
aeroschool

ga zraka, s katerim hišo prezračujemo,
približno dve tretjini toplote pa v prostore odda preko nizkotemperaturnih
ogrevalnih površin (talno ali stensko
ogrevanje). Pri napravi X2 pa ogrevanje poteka izključno preko nizkotemperaturnih ogrevalnih površin. Zrak ni
več uporabljen kot nosilec energije in >
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ga v prostore dovajamo brez dogrevanja po rekuperaciji.
Poleg ogrevanja v zimskem času,
pa je v naših podnebnih razmerah pomembna tudi možnost hlajenja poleti. Pri zelo dobrih nizkoenergijskih in
pasivnih hišah stremimo za tem, da
hlajenja ne rešujemo na aktiven način z reverzibilnim delovanjem toplotne črpalke, temveč se poslužujemo
tako imenovanega pasivnega hlajenja, kar pomeni, da za hlajenje izkoriščamo hlad zemlje. To storimo tako,
da s slanico iz zemeljskega izmenjevalnika hladimo bodisi zrak, s katerim
hišo prezračujemo, ali pa vodo v nizkotemperaturnem ogrevalnem sistemu, ki poleti tako služi za hlajenje. Prvi

primer vgradnje kompaktne naprave
aerosmart s

primer vgradnje kompaktne naprave
aerosmart XLS

način hlajenja je uporabljen pri napravi XLS in je zaradi majhne hladilne
moči, ki jo lahko vnesemo preko zraka,
primeren zlasti za pasivne hiše, medtem ko je drugi način uporabljen pri
napravi X2 in omogoča hlajenje z močjo 1,5 do 2 kW. S tem lahko zadostimo
potrebam po hlajenju večine pravilno
senčenih nizkoenergijskih hiš.
Pri napravi X2 je možnost pasivnega hlajenja že serijsko omogočena, zaradi česar je edinstvena med kompaktnimi napravami na trgu. Odlikujejo
pa jo še druge posebnosti, kot je na
primer možnost ogrevanja kopalnice
neodvisno od ostalih prostorov preko celega leta. Poleg tega so v napra-

vi vključeni vsi filtri in predgretje za
zaščito rekuperatorja pred zmrzovanjem, zato lahko zrak zajemamo enostavno na fasadi.
S tema dvema kompaktnima napravama je podjetje Drexel und Weiss
omogočilo uporabo visoko učinkovitih rešitev ogrevanja in prezračevanja
tudi v velikih pasivnih hišah, v nizkoenergijskih hišah, kot tudi v obstoječih
hišah, obnovljenih v pasivnem standardu. Tako si lahko pri snovanju hiše
privoščite več individualnosti, ne da
bi se morali zaradi tega odpovedati
tudi nizki rabi energije. Rečemo lahko, da je tehnologija pasivnih hiš sedaj “brez omejitev” in na voljo širokemu krogu uporabnikov.

primer vgradnje kompaktne naprave
aerosmart X2

Kako Slovenci ravnamo
z energijo
Terenska Raziskava energijske učinkovitosti Slovenije
REUS 2010, je omogočila podroben vpogled v ravnanje z
energijo v slovenskih gospodinjstvih. Glede na osveščenost smo Slovenci na dobri
poti, vendar bo potrebnih še
precej prizadevanj, da bomo

zares postali energijsko
učinkoviti.
Učinkovita raba energije je
vse bolj aktualna tema, še posebej zanimiva pred začetkom
nove kurilne sezone. Izdatek za
energijo, ki vključuje ogrevanje,
gorivo za osebni prevoz in elektriko, predstavlja gospodinj-

stvu pomemben delež rednih
mesečnih stroškov. Ker pa proizvodnja energije, pridobljene
iz fosilnih goriv in naraščajoča raba negativno vplivata na
okolje, lahko učinkovito ravnanje z energijo obravnavamo kot
družbeno odgovorno ravnanje.
Raziskava je namenjena jav-

ni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil – naprav,
aparatov, prevoznih sredstev, ki
za svoje delovanje potrebujejo
energijo in vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z
rabo energije v gospodinjstvih.
V letošnjem, drugem valu
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raziskave REUS, katere pobudnik, nosilec in investitor je
agencija Informa Echo, je sodelovalo 8 podjetij in inštitucij.
Poleg rezultatov so pripravili
tudi kazalnike učinkovite rabe
energije v gospodinjstvih, ki so
vzpostavljeni z namenom spremljanja trendov na posameznih
področjih. V kazalnike so vključeni tisti dejavniki, ki močno
vplivajo na porabo energije v
gospodinjstvih.
Raziskava REUS 2010 je odgovorila na ključna vprašanja o
tem kako Slovenci ravnamo z
energijo. Navajamo nekaj ključnih odgovorov:
Kako energijsko učinkovite so enodružinske in večstanovanjske stavbe?
V Sloveniji prevladujejo
energijsko neučinkovite stavbe.
Ali smo pri ogrevanju stanovanja učinkoviti?
Ogrevamo se predvsem s
kurilnim oljem in drvmi. Pri centralnem načinu ogrevanju prevladujejo manj učinkoviti kotli.
Ali smo pri hlajenju stanovanja učinkoviti?
Klimatska naprava je zelo
velik porabnik električne energije, česar se mnogi ne zavedajo.
Ali smo učinkoviti pri
razsvetljavi?
V Slovenskih gospodinj-

stvih že prevladujejo sijalke nad
navadnimi žarnicami. Dobra
petina ponavadi ne ugasne luči,
ko zapusti prostor.
V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi gospodinjskih
aparatov?
Približno četrtina gospodinjstev ne ravna učinkovito z
gospodinjskimi aparati. Majhen
odstotek je energijsko učinkovitih štedilnikov. Energijsko učinkovitih hladilnikov pa je skoraj
2/3.
V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi avdio-vizualnih
aparatov in računalnikov?
Ob računalnikih in televizorjih presedimo v povprečju
skoraj 9 ur. 13 % gospodinjstev
ne ugaša računalnika ali televizije, ko ju ne potrebuje.
Ali smo učinkoviti pri
prevozu?
Avtomobil je najpogostejša izbira prevoza kljub temu,
da je energijsko najbolj potraten. Le 12 % bi kupilo električni avto, pripravljenosti za vgradnjo avtoplinskega sistema pa
skoraj ni.

Segmentacija
gospodinjstev
Raziskava REUS 2010 je pokazala dokaj velik razkorak
med tem, kaj Slovenci misli-

Pri raziskavi REUS 2010 so sodelovali:
Informa Echo (pobudnik, nosilec in investitor)
Arhea, center za energijsko učinkovitost IJS,
Eco Consulting, Gradbeni inštitut ZRMK,
I-Vites, SURS, Valicon.

mo in kako dejansko ravnamo
z energijo. Določeno stopnjo
osveščenosti je pokazalo 83%
anketiranih. Na podlagi trditev,
ki se nanašajo na vsakdanje vedenje pri rabi energije in odnosa do okolja ter na podlagi dejanskega učinkovitega ravnanja
pa se je v razred osveščenih uvrstilo le 28 % gospodinjstev med
anketiranimi.
Na podlagi trditev in rezultatov dejanskega ravnanja z
energijo, je narejena segmentacija gospodinjstev v Sloveniji.
Gospodinjstva so razvrščena v
5 skupin: neosveščeni, pasivni,
skeptiki, realisti in entuziasti.
Neosveščenih
gospodinjstev je 17 %. Ta skupina z
energijo ne ravna učinkovito in
ne deluje ekološko. Prav tako
ne mislijo, da bi lahko kaj prispevali k varčevanju z energijo. Nadpovprečno so zastopana gospodinjstva z dohodkom
med 2.071 in 2.760 EUR. Največ
jih je v Osrednji Sloveniji.
Pasivnih je 26 %.
V tej skupini prevladujejo
tri in štiri članska gospodinjstva, ki imajo dohodek med
1.381 in 2.070 EUR, ter nad 2.761
EUR. Največ jih je v Podravski,
Savinjski in Goriški regiji.
Skeptikov je 29 %. Največji
procent anketiranih v tej skupini kaže na to, da je skepsa
močno prisotna slovenska značilnost, ki se verjetno ne odraža samo pri rabi energije.
Zmanjšanju rabe energije sicer
dajejo velik pomen vendar pa
menijo, da sami ne morejo veliko prispevati k učinkoviti rabi

energije in da je lahko biti ekološki, če imaš denar. Značilen
za to skupino je dohodek nižji od 690 EUR. Največ jih je iz
Spodnje posavske regije in
Jugovzhodne Slovenije.
Realistov je 9 %. Delujejo
po svojih najboljših močeh in
obenem menijo, da so teme
energetske varčnosti in okolja velikokrat v funkciji marketinških orodij ter da se jih pretirano poudarja zaradi drugih
ciljev. Največ jih je med eno in
dvočlanskimi ter pet ali veččlanskimi gospodinjstvi, živijo
pa v naseljih nad 10.000 prebivalci. Glede na regijo nadpovprečno izstopajo Koroška,
Jugovzhodna
Slovenija,
Notranjsko-kraška in Obalnokraška regija.
Entuziastov je 19 %. Za njih
je značilna skrb za okolje in so
tudi dejavni na tem področju.
Menijo, da to ni le modni trend
in marketinški trik. Njihov dohodek je med 691 in 1.380 EUR.
V to skupino sodijo predvsem
eno in dvočlanska gospodinjstva iz Pomurske, Podravske,
Zasavske in Obalno-kraške
regije.
Energijska učinkovitosti da ali ne? To ni več vprašanje.
Aktualna vprašanja so: Kaj lahko še naredim, da prihranim
denar in energijo? Kdaj je pravi
čas? Koliko je potrebno vložiti in
v kolikšnem času se mi bo investicija povrnila?
Uporabne nasvete za učinkovito ravnanje z energijo najdete na portalu www.pozitivnaenergija.si.

Rajko Dolinšek
Informa Echo
Rajko.dolinsek@informa-echo.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si
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www.ece.si

Minevajo stoletja za nas človeštvo,
za naravo tisočletja. Vsaka generacija
vsak trenutek odkrije nov vir narave,
ki nam ga ponuja za lažje in lagodnejše življenje. Problem nastane v narodu, ki je iz stoletja v stoletje bolj pohlepen – ne nahranljiv in vsak dan
vsako uro smo od narave zahtevali
več in več.
In danes v 21. stoletju smo prišli do
spoznanja, da je ljudem potrebno privzgojiti odnos do narave. Že v vrtcu –
jaslih privzgajajo odnos do narave po
stopnji ločuj odpadke, zapri pipo, da
ne teče voda, zbirajmo odpadni papir,
plastiko in kar je za našo smer najpomembnejše ugasni luč – varčuj z električno energijo. Ja, zavest o varčevanju in o vrednosti električne energije
se je že razširila v veliki večini svetovnega prebivalstva. Med njimi smo
tudi mi.
Naše podjetje se je pričelo ravno
zaradi močne ozaveščenosti o vre-

dnosti električne energije in ohranjanju narave ukvarjati s produkti, kateri
proizvajajo zeleno električno energijo. Naš prioriteten program proizvodov so vetrne naprave moči od
200 W, tako imenovane hišne vetrnice in vetrne elektrarne moči do
200kw in kogeneracijske naprave
moči od 7.5 do 340 kW.
Pobliže želimo predstaviti lastni samostojni hibridni sistem za
samo proizvodnjo električne energije in hkrati za lastno porabo pridelane električne energije, pod
blagovno znamko ECE- Eco Energy,
Hibridni sistem je primeren za napajanje vikendov, počitniških hišic
na območjih, kjer ni elektrike ali bi
priklop le-te stal preveč kot sam hibridni sistem, seveda pa je pogoj za
postavitev sistema, da imate nekaj
sonca in nekaj vetra. Sistem je sestavljen tako, da koristite moč sonca in
vetra, tako boste pričeli pridelova-

kogeneracijski modul

ti lastno električno energijo. Moč hibridnega sistema v W se prilagodi vašim potrebam na vikendu ali
počitniški hišici. Kadar pa bo narava
zatajila in ne bo ne vetra in ne sonca,
pa se boste napajali iz shranjene električne energije. Vsa pridelana energija
se hrani namreč v baterijah. Ponudba
se nadaljuje in hkrati stopnjuje. Vse
manjše vetrne naprave do 3 kw so
primerne za montažo na hiše oziroma stavbe z že obstoječim gradbenim dovoljenjem. Energijo iz vetrnih elektrarn je možno prodajati v
omrežje električnega distributerja
in hkrati koristit zase, obenem pa
smo upravičeni v obeh primerih do
obratovalne podpore .
V smislu racionalizacije energije ali energetske sanacije, pa na
slovenski trg vse bolj prodirajo
SPTE naprave ali tako imenovane
kogeneracijske naprave oziroma
naprave, kjer je prisotna sočasna
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proizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom
Ob tem se koristno uporabi toplotna
energija, ki se sprošča pri segrevanju,
preko generatorja pa se proizvaja električna energija. Pri kogeneracijah
je pomembno, da energija nastaja
tam, kjer se tudi uporablja, zato ni
izgub pri prenosu energije. Poleg
tega pa sistem pomeni najbolj
učinkovito pretvorbo primarne
energije v električno in toplotno
energijo, saj prihranimo znaten
del primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Zaradi tega
se kogeneracija uvršča med okolju prijazne tehnologije, saj se lahko

neodvisni hibridni sistem za vikende oz. hiške
nhs home 1kw

vetrna elektrarna 200kw

uporabljajo kot primarne energije za
pogon sistemov različne vrste goriv
kot so biomasa, bioplin, lesni plin, repično olje, palmovo olje, sojino olje,
pa vse do zemeljskega plina, utekočinjenega plina ali kurilnega olja.
Sistem uživa maksimalno podporo evropske unije in s tem povezano
tudi podporo Slovenije, saj ste deležni obratovalne podpore oziroma
imate zagotovljen odkup električne
energije po izredno stimulativnih cenah. Izredno je pomembno, da gre za
razvite tehnologije ki so se izkazale in
uveljavile na evropskih tržiščih in že
deloma v Sloveniji. Pomembno je, da
je sistem brez večjih težav možno integrirati v večino primerov v že obsto-

ječe kotlovnice. Najpomembnejši
podatek pa je, da se investicija povrne v zelo kratkem času in je povprečna doba amortizacije med 2 in
5 let. Nedvomno je sistem najboljša
naložba za podjetja, šole, občine, hotele, zdravilišča, bolnice, in vse tiste,
ki ogrevajo velike površine in porabijo ogromne količine toplotne energije. Sistemi so prilagodljivi in se dimenzionirajo po vaših potrebah. S
ponosom in veseljem ekskluzivno zastopamo Nemškega proizvajalca WÜRZ Energy GmbH in vam
lahko ponudimo sisteme od 7.5kW
do 340 kW električne moči, ki se
lahko vežejo v sisteme vse do nekaj MW, ter danskega proizvajalca
ec power z njihovimi spte sistemi
moči 15kw, s kombinacijo za trigeneracijo, s katero je mogoče hlajenje prostorov v poletni vročini.
Cene električne energije rastejo,
električna energija bo zmeraj ključnega pomena v našem življenju, lahko
omejimo njeno porabo, ne moremo
pa je popolnoma izključiti iz našega
življenjskega ciklusa. Zatorej je nastopil čas, da tudi sami ukrenemo nekaj v smislu racionalizacije energije in s tem doprinesemo do znatnih
prihrankov. Postanimo del tistih, ki
bodo naravo ohranjali čisto, zeleno in »zdravo« tudi za prihodnje
generacije, čas je da pustimo za
sabo pečat človeka, ki je živel z naravo in za naravo.
Zlatko Horvat
ECE -eco energy team

kogeneracija na zemeljski plin ali unp 20 kw
električne moči, 42 kw toplotne moči

neodvisni hibridni sistem nhs 5kw

utrinki iz mos Celje, baterije, led razvetljava,
razsmerniki, kontrolerji
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Lokaterm –
Za topel in prijeten
dom
Ogenj je že stoletja pomemben
del našega življenja. V preteklosti
je kurjenje z drvmi predvsem ščitilo pred mrazom, sčasoma pa je postajalo vedno bolj pojem udobja in
domačnosti.
Naravni ogenj ima posebno moč,
saj v naše domove prinaša toplino,
udobje in sproščenost. Če so viri takšnega ogrevanja še lepo oblikovani,
moderni in kakovostni, je njihova vrednost še toliko večja. Kaminske peči,
kaminski vložki in kamini Lokaterm se
s svojo tehnično dovršenostjo, ekološko varnostjo in sodobno obliko uvrščajo v najvišji kakovostni razred
tovrstnih ponudnikov v Evropi.

Kaminske peči uporabljamo kot
glavni ali dopolnilni vir ogrevanja,
predvsem pa v času, ko je nesmotrno uporabljati centralno ogrevanje.
Namenjene so ogrevanju bivalnih
prostorov, pisarn, počitniških hiš in
drugod.
Klasične lončene peči potrebujejo za začetek ogrevanja kar nekaj ur
kurjenja. Kaminske peči pa začnejo
ogrevati prostor takoj, ko jih zakurimo. Peči so zasnovane tako, da oddajajo toploto prek zunanjih površin in s
kroženjem zraka, ki se segreva znotraj
dvojnega plašča. Tako hitro in učinkovito ogrejejo prostor. Odlično delovanje in dobro izgorevanje dosežemo s

Osolnik nerjaveča pločevina

tremi dovodi zraka: primarnim, sekundarnim in terciarnim. Takšna izvedba
zagotavlja visoko učinkovitost zgorevalnega procesa, visok izkoristek
goriva (do 83 %), in “čiste” dimne
pline (CO < 0,09%). V praksi to pomeni majhno porabo goriva in tlenje
žerjavice še 6-8 ur po končanem gorenju, kar omogoča nadaljevanje gorenja brez ponovnega prižiganja peči.
Novejše peči so opremljene z nastavkom za dovod zraka ki omogoča, da na peč priključimo posebno
cev, skozi katero doteka zrak iz okolice in ne iz prostora. Tokokrog zraka
(v peč in odvod dimnih plinov iz peči)
je v normalnih obratovalnih pogojih
ločen od prostora, v katerem se peč
nahaja, kar zmanjšuje hlajenje notranjosti prostora. Nekateri novejši
modeli imajo vgrajen sistem za dodatno akumulacijo toplote, ki še poveča izkoristek in podaljša čas segrevanja prostora. Ker so kaminske peči
namenjeni pretežno kurjenju z drvmi
listavcev, globalno gledano, ne onesnažujejo okolice s CO2 , ki je eden
od plinov, ki povzročajo učinek tople
grede.
Kurišče je obloženo s šamotno
opeko. Vrata so opremljena z ognjevarnim keramičnim steklom, ki je
obstojno na visoko temperaturo (800
o
C) in toplotne šoke – zdrži tudi obrizg s curkom hladne vode. Vrata imajo
varnostni samozapiralni mehanizem,
ki zapre vrata – če smo jih mi pozabili
zapreti in s tem prepreči ognjeno katastrofo v našem domu.
Peči so izdelane iz pločevine po
sistemu dvojnega plašča, ki na bočnem in hrbtnem delu preprečuje pre-
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Bogatin črn, stranici pločevina oval

veliko segrevanje površine peči, kar
nam omogoča, da peč bolj približamo
pohištvu ali steni prostora brez nevarnosti pregrevanja.
Površina peči je lakirana s posebnim lakom, odpornim na visoko temperaturo (600 oC), ki površino zaščiti
pred korozijo in s svojim mat kovinskim izgledom estetsko dopolnjuje
izgled peči.
V programu imamo vrsto različnih modelov kaminskih peči in kamin-

skih vložkov, ki se razlikujejo glede na
obliko, moč ogrevanja, velikost in izvedbo. Obloge peči so lahko izdelane iz pločevine ali keramike različnih
barv, iz nerjaveče pločevine ter iz naravnega kamna, ki odlično akumulira toploto. Novost v prodajnem programu so toplozračni kamini znanih
evropskih proizvajalcev.
Različni modeli kaminskih peči,
kaminov in kaminskih vložkov so na
ogled v prodajnem salonu podjetja
Creina d.d. na Primskovem v Kranju.
Nudimo montažo, ugodne plačilne
pogoje, gotovinski popust, dostavo
na dom.

CREINA d.d.
Mirka Vadnova 8,
4000 KRANJ
Tel. 04 201 33 50
Mob. 051 360 098
E-pošta: info@creina.si
http://www.lokaterm.com
Kamin Barbara Bretignac

62
November 2010

PREPREČEVANJE VDORA
VODE SKOZI
INSTALACIJSKE PREHODE
Novogradnje so povezane z obstoječo komunalno infrastrukturo že v zgodnji fazi gradnje, oziroma že med gradnjo
same stavbne lupine. Potrebnih je večje število kablov in
cevi preden stavba ustreza sodobnim standardom, ki predstavljajo najboljšo možno udobje bivanja. Kabli in cevi so
speljani in vgrajeni v stavbe skozi zid in stene kleti podtalno.
Če se ne upošteva vseh ustreznih tehničnih ukrepov, lahko
voda vdre v prostore in povzroči veliko škode. Po takem vdoru vode, je škoda te vrste na stavbi navadno tako velika, da
se jo lahko odpravi le z veliko truda in s sorazmerno velikimi
stroški. Med samo gradnjo objekta vedno obstaja možnost
sprememb ali potreb po razširitvi infrastrukturnih povezav
ali potrebe po obnovi že obstoječih kablov in cevi. Rešitev
škode zaradi vdora vlage in vode v prostor je podobna kot
razvoj novega prehoda. Ustrezne tehnične rešitve zahtevajo
inovativne pristope. Najsodobnejši sistemi za instalacijske
prehode z vsemi potrebnimi preizkusi in testi nudijo vso potrebno zaščito pred morebitnimi vdori vlage in vode.

Razširitev programa tesnilnih sistemov do dimenzije
cevi DN 300 omogoča prehode tudi za geotermalne toplotne prenosnike, ki se uporabljajo pri nadzorovanem prezračevanju stanovanjskih enot, seveda z uporabo visoko kakovostnih POLO-RDS evolution tesnilnih elementov.
Potreb na tržišču, kjer obstaja možnost vgradnje tesnilnih elementov, je zelo veliko:
� kabelski kanali za optične kable in visokonapetostne
kable,
� tesnjenje široke palete premerov cevi za vodo, plin, kanalizacijskih cevi,
� nepropustno tesnjenje pred uhajanjem podtalne
vode in vode pod stalnim tlakom,
� absorpcija kompresijskih premikov znotraj instalacijskih jarkov z namenom zaščite cevi.
POLO-RDS evolution je sestavljen iz rebraste cevi in
ustreznih tesnilnih elementov. Rebrasta cev zagotavlja neprepustnost vlage in vode skozi sam zid, tesnilni elementi pa
tesnjenje samih instalacijskih cevi oziroma kablov.
Prilagojeno zahtevam na gradbišču, novi tesnilni elementi POLO-RDS evolution, navdušuje predvsem zaradi
lažje vgradnje in vodoodporne varnosti. Standardna dolžina vgradnega elementa znaša 30 cm. Rebraste cevi je treba
enostavno skrajšati na dolžino 25 ali 20 cm, glede na debelino samega zidu s pomočjo integriranih elementov, brez

Tesnilni sistem POLO-RDS evolution

POLO-RDS evolution je tesnilni sistem ki pripada najnovejši generaciji in predstavlja varno tesnjenje tako proti vdoru podtalne vode, kot tudi pred vdorom vode pod stalnim
tlakom. Odlikuje pa ga tudi zelo enostavna namestitev.
Tesnilni sistem predstavlja veliko majhnih inovativnih
podrobnosti, ki zagotavljajo preproste, varne in vodoodporne prehode cevi in kablov skozi stene.

Enostavno krajšanje rebraste cevi
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uporabe orodja. Prav tako pa je možno glede na potrebe
tudi razširiti sistem za debelejše stene.
Prirobnica z vgrajenimi luknjami za žeblje omogoča enostavno montažo in pritrjevanje v model.
Tesnilni elementi se razprejo, zato jih je toliko lažje montirat tudi na že prej instalirane cevi. Glede na številne možnosti uporabe, so tesnilni vložki dobavljivi v različnih izvedbah. Tesnilni element ima obliko zgradbe čebule in tako
lahko zajame širok razpon dimenzij cevi. Z odstranitvijo enega ali več plasti je mogoče doseči optimalno prileganje odprtine do vseh razpoložljivih premerov cevi.
Multi tesnilni element s fiksnimi izvrtinami, omogoča
hkratno namestitev kablov in cevi. Naknadna vgradnja je
mogoča s pomočjo sekcijskih vrezov v gumijastih tesnilih.

Čebulna zgradba tesnilnih
elementov

Na obstoječih stavbah
lahko vgradimo tesnilne elemente naknadno.
S kronskim svedrom zvrtamo luknjo primerne dimenzije. Paziti moramo
le, da izberemo primeren
sveder glede na dimenzijo tesnilnega elementa.
Stisnjen gumijast tesnilni
element tako pritiska direktno na betonsko površino. Z zapiranjem por v
prerezu pri vrtanju dobimo vodotesno zaporo.

Nadaljevanje članka 45. strani

Fluorescenčne sijalke
nje žil. Pri visokih frekvencah nad 10
kHz so prizadete oči, koža in sluznica, pri nižjih frekvencah pod 10 kHz
pa notranji organi. Elektromagnetna
polja nižjih frekvenc vplivajo na izločanje in prenos hormonov, ki predstavljajo bistveni element komunikacij v
organizmu.
yy Na dušilki izgubimo del vložene energije, ki jo v obliki toplote oddaja v okolico. Lastna raba dušilke je
FC 2 x 36 W = 20 W. Lahko izračunamo,
kaj pomeni lastna raba npr. v industrijski hali z velikim številom FC. Dušilka
je tudi izvor brnenja, ki je pri nižjih
stropih pogosto moteče, predvsem v
nočnem času. Elektromagnetna dušilka je porabnik jalove energije (cos j =
0,36 do 0,5), ki jo moramo kompenzirati, kar predstavlja dodatne stroške.

Zmotno je prepričanje, da dušilka ne
obratujem ko svetilna cev ne sveti.
yy Z uporabo elektronskih naprav,
lahko večino negativnih lastnosti
teh svetilk odpravimo. Obratovalna
frekvenca je med 25 do 65 kHz. Pri tej
frekvenci človekovo oko več ne zazna
utripanja, prav tako se več ne pojavlja
stroboskopski efekt. Zaradi možnosti regulacije frekvence, lahko svetilnost FC reguliramo. Regulacija je lahko ročna, daljinska preko IR senzorja
in daljinskega upravljalnika, samodejna preko svetlobnega senzorja ter računalniško podprta. Pri višji frekvenci se svetlobni izkoristek dvigne za 10
– 12 %.
yy Imajo elektronsko predstikalno napravo. To pomeni, da imamo elektronsko dušilko, katere izvor

magnetnega in električnega polja je
manjši od naravnega. Manjša je raba
električne energije, brez električnih
in mehanskih izgub. Lastna raba elektronske dušilke je FC 2 x 36 W = 5 W
pri 100% svetilnosti oziroma 1 W pri 10
% svetilnosti. Tako prihranimo približno 30% električne energije. Naprava
deluje brezšumno. V primeru prenehanja obratovanja cevi, se samodejno izklopi elektronska predstikalna
naprava (cos j = 0,98). Klasična dušilka
in štarter nista več potrebna. Vžig je
trenuten, brez migetanja svetlobe ob
zagonu, zato se življenjska doba poveča za 100 %. Predstikalna naprava ima
vhodni in izhodni filter, zato ne moti
ostalih armatur v bližini. Možno je napajanje tudi z enosmerno napetostjo.
(bg)
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EKSPANZIJSKE POSODE V
OGREVALNIH SISTEMIH
Ekspanzijske posode v sistemih za ogrevanje
in oskrbo z vodo prevzamejo spremembe prostornine vode zaradi spremembe temperature. Poznamo jih v dveh osnovnih izvedbah in
sicer odprte in zaprte, v katerih je lahko stalen
ali spremenljiv tlak. Danes se najbolj uporabljajo membranske posode s spremenljivim
tlakom. V vseh državah EU veljajo smernice za
tlačne posode, ki vključujejo tudi ekspanzijske posode za ogrevalne sisteme in sisteme za
pripravo tople vode.

1. Novi predpisi za tlačne posode
Glede na zahteve smernic, ki veljajo v vseh državah
Evropske Skupnosti, je bilo potrebno že do leta 2002 zamenjati vse membranske posode, ki niso vgrajene in preizkušene v skladu s predpisi. V novih smernicah so ekspanzijske
posode razdeljene na tri skupine:
yy posode, pri katerih je zmnožek tlaka v barih in prostornine posode v litrih manjši od 50, ne zajemajo smernice ES
in jih ni potrebno označevati z znakom SE,
yy posode, pri katerih je zmnožek tlaka v barih in prostornine posode v litrih med 50 in 200, morajo biti preizkušene
pri proizvajalcu, ki mora imeti soglasje pooblaščene ustanove in CE oznako,
yy posode, pri katerih je zmnožek tlaka v barih in prostornine posode v litrih večji kot 200, morajo biti preizkušene v
pooblaščeni ustanovi in imeti CE oznako.

2. Izvedbe ekspanzijskih posod
Glede na izvedbo razdelimo ekspanzijske posode na odprte in zaprte. Vgradnja je prikazana na sliki št 1 in 1 a.
Odprte ekspanzijske posode so se uporabljale približno
do začetka šestdesetih let. Postavljene so bile na najvišji točki in bile povezane z atmosfero. Zaprte ekspanzijske posode
so postopoma izpodrinile odprte posode. Osnovna prednost zaprtih posod je v tem, da voda iz ogrevalnega sistema
nima stika s kisikom iz zraka, ki povzroča korozijo elementov
ogrevalnega sistema.
V ogrevalnih sistemih stanovanj, družinskih hiš in manjših stanovanjskih zgradbah, se večinoma uporabljajo zaprte ekspanzijske posode v izvedbi z membrano in spremenljivim tlakom.

SLIKA 1: Ogrevalni sitem z odprto ekspanzijsko posodo

SLIKA 1a: Ogrevalni sitem z zaprto ekspanzijsko posodo

Pri večjih zgradbah se uporabljajo ekspanzijske posode
s stalnim tlakom. Pri posodah s spremenljivim tlakom, potreben tlak dosežemo s statičnim tlakom plina brez dodatne
energije. Plin v posodi je od vode ločen z membrano. Pri posodah s konstantnim tlakom, ustvarimo tlak s pomočjo črpalke ali kompresorja (dinamični tlak z dodatno energijo).
Stalno tlačne posode istočasno služijo za polnjenje in odplinjevanje ogrevalnega sistema ter tudi za hranjenje določene količine ogrevalne vode, ko sistem praznimo.

3. Membranske ekspanzijske posode
Membranske ekspanzijske posode s spremenljivim tlakom (oznaka po DIN 4571 MAG - H in MAG - W) imajo prostornino od 8 do 10.000 litrov. Za manjše ogrevalne siste-
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me zadoščajo posode od 8 do 200 litrov. Njihova osnovna
prednost pred stalno tlačnimi posodami je v enostavni in
kompaktni izvedbi. Del notranjosti posode je napolnjen s
dušikom, ki je od vode ločen s pol - membrano, ali celo membrano t.i. balonom. Membrana je narejena iz sintetičnega
materiala (DIN 4807). Osnovna prednost balonaste membrane je v tem, da jo, ko se izrabi ali poškoduje, lahko zamenjamo. V primeru poškodbe membrane, pa moramo zamenjati celotno posodo.
Poleg prostornine posode sta za določitev ekspanzijske
posode značilna še dva podatka:
yy največja možna prostornina oziroma količina vode, ki
jo posoda lahko sprejme (Vo),
yy razlika količine vode, ki nastopi pri najvišji in najnižji
temperaturi vode v sistemu (Ve).
Proizvajalci ekspanzijskih posod izdelujejo oziroma prodajajo posode, ki imajo že določen statični tlak po, s katerim
so napolnjene. Tlak plina se v odvisnosti od temperature
vode spreminja.

jave, ki je konstantno obratoval s temperaturo vode 65 °C z
novim nizkotemperaturnim, lahko pride do motenj v obratovanju, ker je ekspanzijska posoda premajhna. Dogaja se,
da v določenem obdobju ne ogrevamo. V zgornjem delu
omrežja lahko nastane podtlak in prej v vodotesnih tesnilih
in navojnih povezavah pride do netesnosti in zrak prodre v
sistem. Zrak, ki je prodrl v notranjost sistema pospešuje korozijo. Tako se prednost zaprtega sistema spremeni v pomanjkljivost, ker dejansko pride v sistem veliko več zraka,
kot pri pravilno izdelanem odprtem sistemu. V primeru, da
pri kotlu z vgrajenim štiripotnim ventilom ta popolnoma tesni, je kotlovni krog ločen od ogrevalnega kroga. Tako nastane v ogrevalnem krogu pri ohladitvi podtlak z enakimi posledicami, kot pri premajhni ekspanzijski posodi. Problem
rešimo z vgradnjo dušilnega ventila med kotlom in ogrevalnim krogom in s takšno »dušilno« povezavo izenačimo
tlak (slika št.2).

Osnovne naloge ekspanzijskih posod so:
yy prevzemajo spremembo prostornine vode sistema zaradi temperaturnih sprememb in izgub,
yy zagotavljajo še najnižji potrebni tlak v sistemu,
yy preprečujejo previsoki tlak v sistemi v kombinaciji z
varnostnim ventilom.
Pri manjših posodah je membrana pritrjena, pri večjih
posodah pa se vgrajujejo zamenljive membrane. Z leti postanejo membrane v posodi krhke in niso več tesne. Prav
tako se plin v 10 do 15 letih izgubi in pomeša z ogrevalno
vodo. Zaradi tega je potrebno manjša posode najkasneje v
10 letih s plinom dopolniti ali zamenjati. Pri vsaki zamenjavi
ekspanzijske posode moramo preveriti velikost, ker se je v
preteklih letih ponavadi vgrajevalo posode premajhnih prostornin. Čeprav smo zamenjali klasičen kotel centralne kur-

Slika 2: Izenačitev tlaka z bypassom pri štiripotnem mešalnem ventilu
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3.1. Vgradnja membranskih posod
Delovanje ekspanzijske posode je v tesni povezavi z delovanjem kotla. Z večanjem toplotne moči kotla, se dviguje temperatura vode (grelnega medija) v kotlu. Grelni medij poveča svojo prvotno prostornino. Ekspanzijska posoda
prevzema raztezke grelnega medija oziroma povečano količino grelnega medija. Ko pa se temperatura grelnega medija manjša, se ekspanzijska posoda prazni.
Standard DIN 4751 drugi del predpisuje, da mora imeti
vsak toplotni vir (kotel) vsaj en ekspanzijski priključek in priključen na vsaj eno ekspanzijsko posodo.
Pri vgradnji ekspanzijske posode je potrebno upoštevati velikost posode (ta je odvisna od toplotne moči ogrevalnega sistema in predtlaka v posodi, ki je odvisen od statičnega tlaka v sistemu) in tlak nastavitve varnostnega ventila
(tabela 1).

podoben ventilu pri avtomobilski zračnici. Po vgradnji ekspanzijske posode ali po daljšem času (6 mesecev do enega leta) je potrebno ekspanzijsko posodo dopolniti z vodo
(rezervna količina Vv), ki služi za pokritje izgub v sistemu.
Rezervna voda ustvari tlak polnjenja pf , slika 3 a. Najvišji doseženi tlak v posodi, to je mejni tlak pe, ki ga sistem doseže
po določenem času obratovanja, mora biti vsaj za 0,5 bara
nižji od tlaka varnostnega ventila psv (slika 3 b).

Tabela 1
Določitev membranske posode za sistem 90/70 °C
Tlak nastavitve var.
2,5
ventila pvs
(bar)

3,0

Predtlak p0
(bar)

0,5*

Nazivna
prostor.
posode Vn
(liter)

Moč ogrevalnega sistema Q** (kW)

8
12
18
25
35
50
80
110
140
200

5
7
13
20
30
45
73
100
127
181

1,0

6
11
18
28
45
62
79
113

1,5

2
6
10
16
21
27
39

0,5*

6
9
15
24
35
52
83
114
145
207

1,0

1,5

1,8

6
10
16
25
38
62
86
109
156

4
9
15
24
40
55
70
99

1
4
8
15
24
33
42
60

* samo za primere, kadar potrebni tlak zagotavlja obtočna črpalka
** za ogrevalne sisteme 70/50 °C s ploščnimi radiatorji je potrebno pomnožiti
s faktorjem 1,5

Primer: psv = 2,5 bar, po = 1,0 bar, Q = 18 kW......odgovarja
posoda prostornine 35 litra.
Membransko posodo vgradimo neposredno ob kotel v
povratni vod. Priključek mora imeti zaporni ventil, da lahko
posodo v primeru okvare zamenjamo. Prav tako mora biti
zavarovan proti posegu nepooblaščenih oseb ter imeti
priključek za praznjenje.
Posode praviloma vgrajujemo na sesalni strani oziroma
pred obtočno črpalko, da preprečimo povečanje tlaka zaradi delovanja same črpalke. V primeru, da zaradi omejitev pri
vgradnji posodo namestimo na tlačno stran oziroma za črpalko, je potrebno predtlak povečati za 50 do 100 %.

3.2. Delovanje membranskih posod
Membranske posode so tovarniško polnjenje z zrakom
ali dušikom določenega tlaka (predtlak 1,5 bara), ki ga je potrebno pogosto spremeniti zaradi zahtev sistema (slika 3).
Zaradi tega razloga so posode opremljene z ventilom, ki je

Ko so določeni vsi parametri ekspanzijske posode, je potrebno narediti tlačni preizkus posode in kontrolo tesnosti. S
tem postopkom (če je uspešen), zagotovimo pravilno in varno obratovanje ogrevalnega sistema. Za povečanje zanesljivosti delovanja, lahko raztezno posodo opremimo še s sistemom za avtomatsko dopolnjevanje in dodamo napravo za
odzračevanje. S tem odpade odzračevanje sistema na več
mestih, kar je še posebej primerno za večje sisteme.

3.3. Vzdrževanje membranskih posod
V Nemčiji velja predpis, ki določa, da se mora vse pomanjkljivosti, okvare in nepravilnosti pri pregledu posode in celotnega sistema vpisati v knjižico posode oziroma
sistema.
Za membranske posode je najbolje, da jih enkrat letno pregleda instalater centralnega ogrevanja.
Pregled zajema sledeče:
� zunanji pregled,
� pregled morebitnih vidnih poškodb plašča posode
(korozija),
� pregled membrane (tesnost, prehajanje vode v
plinski del posode),
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� kontrola tlaka (predtlaka, tesnost),
� kontrola tlaka polnjenja pri ponovnem zagonu
sistema.
Če je ekspanzijska posoda poškodovana, lahko nastopijo motnje pri delovanju sistema in sicer:
yy izguba vode iz sistema, najpogosteje skozi varnostni
ventil,
yy prihaja do pojava zraka v sistemu, posebno v višje ležečih ogrevalih, kar povzroča šume,
yy nepravilno delovanje črpalke.

3.4. Praktični primer izračuna ekspanzijske
posode

Ve = 3,55/100 . 300 = 10,65 l
Vv = 0,5 % . VA.… rezervna prostornina (liter)
Vv = 0,5/100 . 300 = 1,5 l
pe = psv - Dpa = 2,5 bar - 0,5 bar = 2,0 bar.......končni tlak
sistema
p0 = pst - pd = 1,0 bar - 0 bar = 1,0 bar.............predtlak

c. Varnostni ventil
Velikost varnostnega ventila in dovodne cevi glede na
standard TRD in 721 DIN 4751 - 2 znaša DN 15.
Na sliki je prikazana tabela širjenja vode v odnosu na
10 °C.

Nominalna prostornina Vn ekspanzijske posode je približno dvakrat večja od prostornine širjenja vode Ve, ki pri
segrevanju od 10 na 100 °C znaša 4,3 % oziroma približno 1
do 2 litra po 1 kW toplotne moči ogrevalnega sistema (kotla).
Orientacijske vrednosti za normalne klasične grelne sisteme so:
� uporaba radiatorjev - Vn = 1,0 do 1,2 litra na 1 kW to
plotne moči ogrevalnega sistema,
� uporaba konvektorjev - Vn = 0,5 do. 0,8 litra na 1 kW
toplotne moči ogrevalnega sistema,
� talno ogrevanje - Vn = 1,5 do 2,0 litra na 1 kW
toplotne moči ogrevalnega sistema.
Celotno količino vode kotla, grelnih teles, cevi itd v hladnem stanju se najbolj natančno določi iz ustreznih tabel
ali pa izmerimo z vodomerom pri samem polnjenju instalacije. Če upoštevamo še dodatek za puščanje sistema, znaša
prostornina ekspanzijske posode VN = 0,06 do 0,08 Vskupno za
normalno toplovodno ogrevanje.
Pri dimenzioniranju ekspanzijske posode lahko uporabimo ustrezne standarde. Najpogosteje uporabimo DIN 4751
in DIN 4807- 2.

a. Podatki za praktični primer so sledeči:
Qkotla = 25 kW
tR,mak = 90 °C
VA = 300 litrov....količina vode v sistemu
pst = 1,0 bar...statični tlak
Dpa = 0,5 bar....rezervna tlačna razlika varnostnega
ventila
psv = 2,5 bar...tlak odpiranja varnostnega ventila
pd = 0 bar.…dodatek na temperaturo
vrsta posode: membranska raztezna posoda (MAG)
n = 3,55 …proporcionalno širjenje vode glede na dk =
10 °C....slika 4

Slika 4: Širjenje vode (%) v odnosu na 10 0C

4. Zaključek
Vse odprte raztezne posode so zaradi stalnega dostopa
kisika iz zraka podvržene koroziji, tako da se v večini primerov pri sanaciji ogrevalnega sistema zamenjujejo z zaprtimi
razteznimi posodami. V novejših ogrevalnih sistemih pa so
zaprte ekspanzijske posode povsem izpodrinile odprte ekspanzijske posode. Pri membranskih razteznih posodah je
korozija manjša in tudi ni nevarnosti zmrzovanja v zimskem
času. Najpogosteje jih vgrajujemo v povratni vod in v vertikalni položaj. Priključek na instalaciji je mogoč z zgornje
strani. Vgrajena mora biti v skladu z veljavnimi predpisi DIN
4751. Zaradi neurejene zakonodaje in velikega števila ekspanzijskih posod, je pri nas to področje še dokaj neurejeno.
(bg)

b. Izračun po DIN 4807 - 2
VNmin = ( Ve +Vv) . (pe + 1)/(pe – p0) = (10,65 + 1,5 ) . (2,0 + 1)/2,0
– 1,0) = 36,45 litra .. minimalna potrebna prostornina
Ve = n/100 . VA… prostornina širjenja vode

Vir:
yy IKZ Haustechnik
yy DIN 4751, DIN 4807
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EKSPANZIJSKE POSODE
V SISTEMIH ZA PRIPRAVO
TOPLE SANITARNE VODE
Za posode v sistemih za oskrbo s toplo sanitarno vodo so predpisi in zahteve strožji, kot
veljajo za posode v sistemih ogrevanja. V
hranilnikih vode se pripravlja topla sanitarna voda, ki mora biti higiensko neoporečna.
Zaradi visokih zahtev za higiensko neoporečnost vode oziroma preprečitev nastajanja nevarnih mikroorganizmov in korozije, morajo
biti posode izdelane iz korozijskih odpornih
materialov, zagotovljen pa mora biti tudi stalen pretok skoznje.

1. Predpisi za tlačne posode
V Uradnem listu RS št.15/21.2. 2002 je bil objavljen
PRAVILNIK o tlačni opremi. S tem pravilnikom se določajo
zahteve po načrtovanju, proizvodnji in ugotavljanju skladnosti tlačne opreme in sklopov z najvišjim dovoljenim tlakom (PS) večjim od 0,5 bar nadtlaka. Pravilnim vsebinsko
prevzema direktivo ES o tlačni opremi (97/23/EC).
Pred izdajo tega pravilnika, veljavni JUS standard ni bil
več obvezen, zato je večina projektantov upoštevala pri dimenzioniranju ekspanzijskih posod v sistemih za pripravo
tople vode predvsem nemške predpise in DIN standarde.
V skladu z nemškimi predpisi o tlačnih posodah (DBVO)
delimo ekspanzijske posode glede na prostornino na tri
skupine:
� Posode manjše od 20 litrov, ki jih ni potrebno posebej preizkusiti. Posode morajo ustrezati standardu DIN
1807 in po vgradnji je potrebno posodo preizkusiti (izvede
inštalater).
� Posode od 20 do 200 litrov po vgradnji lahko pregleda samo inštalater, vendar jih mora predhodno preizkusiti
pooblaščena strokovna oseba.
� Posode s prostornino nad 200 litrov mora pregledati
samo pooblaščena strokovna institucija.

2. Vgradnja in delovanje membranskih
posod
Membranske ekspanzijske posode v sistemih za toplo
vodo označujemo v skladu z DIN 4807 5. del z MAG - W.
Posode morajo biti zeleno obarvane, za razliko od posod v
sistemih za ogrevanje, ki morajo biti obarvano rdeče.
Toplo sanitarno vodo lahko pripravimo na različne načine. Lahko jo pripravimo z manjšim plinskim ali električnim
grelnikom vode, ki je ponavadi postavljen v kuhinji ali kopalnici ali pa imamo hranilnik vode integriran v sam kotel centralne kurjave. Hranilnik vode je lahko instaliran tudi ločeno
od kotla, vendar je ne glede na to, ali gre za manjši ali večji
grelnik vode, najpomembnejše zagotoviti varno delovanje
celotnega sistema za pripravo tople sanitarne vode. Tako so
majhni grelniki vode zavarovani samo z varnostnim ventilom na dovodu hladne vode, ki v primeru dviga temperature
vode in posledično raztezanja vode, višek vode enostavno
izpusti iz sistema (slika 1).

SLIKA 1: Sistem za toplo sanitarno vodo z varnostnim ventilom

Boljša rešitev je, da v sistem vgradimo majhno ekspanzijsko posodo, kakšne so običajne v sistemih za ogrevanje
(slika 1a). Delujejo tako, da voda, ki se zaradi dviga temperature razteza, tlači gumijasto membrano, ki pritiska na prostor napolnjen z plinom.
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Slika 1a: Sistem za toplo sanitarno vodo z ekspanzijsko posodo

3. Izvedbe membranskih ekspanzijskih
posod
Zaradi higienskih razlogov so posode izvedene kot pretočne ali z nastavitvenim ventilom. Posode se dobavijo
prednastavljene s tlakom po, ki ga določi proizvajalec posode (za posodo velikosti 50 litrov znaša tlak 4 bare) in ga
je potrebno po vgradnji uskladiti s tlakom vodovodnega
omrežja pvod,, ki je najpogosteje 4 do 6 barov. Izvedbo in delovanje membranskih tlačnih posod v Nemčiji predpisuje
DIN 4807,5 del, ki predpisuje najnižji preizkusni tlak 10 barov. Za posode večje od 20 litrov pa je določeno še dodatno
tlačno preizkušanje.
Vgradnjo membranske ekspanzijske posode v sistemih
za toplo sanitarno vodo določa standard DIN 4753 - 1.del.
Standard predpisuje, da je potrebno posode vgraditi na dovod hladne vode v hranilnik (kotel) pri tem pa paziti glede
na lego oziroma vgradnjo varnostnega ventila. Pri pretočnih
posodah se varnostni ventil vgradi med posodo in hranilnikom vode (kotlom) slika 2.
Pri ekspanzijskih membranskih z nastavitvenim ventilom, se varnostni ventil vgradi med vodovodni priključek
in ekspanzijsko posodo (slika 3). Enako kot posode (MAG W) so varnostni ventili označeni s črko W. Nastavljeni so na
6 oziroma 10 barov.

Slika 2: Sistem za toplo sanitarno vodo s pretočno posodo

Razmerja med velikostjo posode, tlaka nastavitve, predtlaka, so prikazani v tabeli 1. Bolje, da izberemo višji tlak nastavitve varnostnega ventila, ker manjši tlak za enako prostornino hranilnika oziroma kotla za toplo sanitarno vodo
zahteva večjo oziroma dražjo posodo.

Tabela 1

Določitev membranske posode za sistem s temperaturo vode 10/60 °C
Tlak nastavitve var.
ventila pvs (bar)
Predtlak p0 (bar)

6
3,0

Nazivna prostor.
posode Vn (liter)
8
12
18
25
35
50

3,5

10
4,0

3,0

3,5

4,0

Prostornina hranilnika vode Vsp (liter)
161
242
363
504
706
1009

127
191
286
397
556
794

92
138
207
238
403
576

274
411
616
855
1198
1711

253
380
570
792
1108
1583

322
349
523
727
1017
1453

Primer: Vsp = 150 litrov, psv = 6 bar, po = 3, 5 bar → posoda Vn = 8 litrov
Za pravilno delovanje ekspanzijske posode je potreben
stalen tlak vodovodnega omrežja, kar dosežemo z regulatorjem tlaka, na vodovodnem priključku. Za pravilno delovanje posode je potrebno, da so vsi tlaki usklajeni. Predtlak
posode p0 mora biti vsaj 0,2 bara nižji od tlaka vodovodnega omrežja pvod. Končni, delovni tlak pe, pa mora biti med
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80 in 90 % tlaka nastavitve varnostnega ventila psv (slika 4).
Predtlak posode lahko nastavljamo z dodajanjem ali spuščanjem plina na ventilu, tlak vodovodnega omrežja pa z ventilom za zmanjšanje tlaka.

4. Preizkušanje in vzdrževanje ekspanzijskih posod
Glede na nemške predpise mora pooblaščeni inštalater
vsaj enkrat letno pregledati posodo in jo enkrat letno zamenjati. K pregledu posode sodi vizualni pregled poškodb,
morebitna korozija posode ter pregled tesnosti membrane in nastavitvenega ventila. Prav tako je potrebno preveriti
usklajenost tlakov. To delo je najbolje opraviti, ko se lotimo
letnih vzdrževalnih del na celotnem ogrevalnem sistemu.
(bg)

Slika 4: Razmerje tlakov

Viri:
yy IKZ Haustechnik 22
yy DIN 4807

ABSORPCIJSKE IN
KOMPRESORSKE PLINSKE
TOPLOTNE ČRPALKE
S plinskimi absorpcijskimi in kompresorskimi
toplotnimi črpalkami v kombinaciji s plinskim
toplotnim sistemom, lahko pokrijemo vse potrebe po toplotni energiji za ogrevanje. V primeru vgradnje reverzibilne TČ, pa pokrijemo
tudi vse potrebe po hlajenju.

tno dvigne tlak in temperaturo na 50 do 70 °C. Tako segreti
medij vodimo po ceveh do kondenzatorja, kjer odda toploto ogrevni vodi v sistemu ogrevanja (ogrevna voda se še dodatno segreje s toploto plinskega motorja za pogon kompresorja). Ohlajeni medij vodimo skozi ekspanzijski ventil,
kjer se ohladi tudi do – 3 °C , prav tako pa hladivu pade tlak.
Proces se nato ponovi .

Uporaba plinskih toplotnih črpalk v sistemih za ogrevanje in hlajenje zgradb v kombinaciji s plinskim kotlom predstavlja energijsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja in hlajenja. Z uporabo zemeljskega plina kot drugega
izvora energije lahko pokrijemo tudi vse vršne obremenitve.

Način delovanja
Poznamo dve osnovni vrsti plinskih toplotnih črpalk:
kompresijske s plinskim motorjem za pogon kompresorja
TČ in absorpcijske .
Kompresijske toplotne črpalke kot vir toplote koristijo
toploto iz okolice (zemlja. podtalnica, zrak). Toploto iz zemlje TČ zemlja/voda prevzame medij (mešanica vode in
glikola), ki kroži po ceveh zemeljskega kolektorja ali zemeljske sonde in jo v toplotni črpalki preda hladivu v uparjalniku.
Hladivo se segreje, naraste mu tlak, kompresor pa še doda-

Slika 1: Plinska kompresijska toplotna črpalka
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Energijsko učinkovitost toplotnih črpalk lahko izrazimo
z grelnim številom ali COP (Coefficient of Performance), ki
pomeni razmerje med energijo (QH) na izhodu iz procesa in
vloženim delom (W), potrebnim za obratovanje toplotne črpalke. Pri tem večja vrednost pomeni večjo energijsko učinkovitost toplotne črpalke.
COPogr = QH/W = QH/(QH – QC) = TH/(TH – TC)
Za hlajenje velja:
COPhlaj = Qc/W
Absorpcijska toplotna črpalka ima dva toplotna kroga: primarnega in sekundarnega. Primarni krog sestavlja
uparjalnik, kondenzator in ekspanzijski ventil in deluje po
istem principu kot pri kompresorski toplotni črpalki. Toploto
prav tako črpamo iz okolice (zemlja, podtalnica, zrak), ki jo v
uparjalniku predamo delovnem mediju. Ta se uparja pri nizkem tlaku, da bi tako v kondenzatorju nato predal toploto
pri visokem tlaku.
V sekundarnem krogu (s tekočim absorbentom) uparjena ohlajena para, ki prihaja iz uparjalnika, absorbira delovni medij pri nizkem tlaku. Raztopini (absorbentu), ki je
razreDčena, povečamo tlak s pomočjo črpalke. (slika 2). V
kondenzatorju nato odvajamo toploto, ki je vsota hladilne
in grelne toplote.

Slika 2

2. Zaključek
Znižanje stroškov ogrevanja in hlajenja ter emisij CO2, dosežemo z uporabo plinskih in absorpcijskih toplotnih naprav, ki kot primarni vir uporabljajo zemeljski plin. Predvsem
uporaba plinskih absorpcijskih toplotnih črpalka je prijazno do okolja, saj naprave ne uporabljajo hladiv na osnovi
CFC - jev, prav tako pa so zanemarljive emisije SO2 in NOx.
Specifičnost teh naprav je, da lahko toploto v uparjalnik dovajamo iz okoliškega zraka, ali drugih virov ter lahko uparjalnik v primeru, da objekt hladimo, uporabimo za pripravo hlajenega medija.
(bg)

PREGREVANJE SPREJEMNIKoV
SONČNE ENERGIJE
Poleti se pojavi višek sončne energije, posebej tam,
kjer je sistem za pripravo tople sanitarne vode namenjen
tudi delnemu ogrevanju prostorov. V primeru, da v SSE sprejemnikih sončne energije pojavi zaradi pregrevanja
para, izrinjeno tekočino prevzame raztezna posoda.
Pri sistemih z izpraznitvijo (drain - back) se ob vsaki
ustavitvi SSE izprazni in do uparjanja ne more priti. V članku so prikazani razen sistema drain - back še trije primeri
razbremenitve SSE.

matski odzračevalni lonček nameščen na odvodu - na vrhu
SSE. Lonček tako izpušča uparjeno tekočino, sistem je zato
vedno bolj prazen.
Ko se začne uparjanje, tlak nastale pare iztisne tekočino
iz SEE v inštalacijo in raztezna posoda izenači tlak. V praksi
pogosto SSE niso zgrajeni tako, da se izpraznijo brez težav.
Če delovni medij ne more izteči, se do konca upari in tlak naraste. Iz tega razloga, morajo biti SSE povezani medsebojno
tako, da se lahko hitro izpraznijo.

1. Pregrevanje sprejemnikov sončne
energije

2. Načini razbremenitve SSE z uporabo
solarnih regulatorjev

Posledice dolgotrajnega pregrevanja SSE so, da se: odpre
varnostni ventil in zaradi tega izgubimo tekočino. Uparjanje
in kondenzacija v ceveh povzročata hrupne udarce, razen
tega pa nastajajo obloge, ker delovni medij prične razpadati. Eden od vzrokov za pregrevanje je tudi vgrajen avto-

Sprejemnike sončne energije razbremenimo tako, da v
ogrevalni sistem namensko vključimo
razbremenilni porabnik (na primer radiator – slika
1). Solarni regulator v povezavi z razbremenilnim elementom poskrbi, da temperatura SSE ostane pod 95 °C in ne pri-

>
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de do uparjanja. Takšen način pomeni, da poleti ogrevamo
neki prostor, običajno kotlovnico ali kakšni drugi prostor.
Naloga regulatorja je, da sončno energijo čim bolje izkoristi in po potrebi vključuje dodatne vire ogrevanja, preprečuje pregrevanje hranilnika, uparjanje delovnega medija ter
ščiti SSE pred pregrevanjem.

Slika 3: Kombiniran sistem razbremenitve

Slika 1: Razbremenitev preko radiatorja

� z vklopom črpalke preko kotla,
� z vklopom črpalke za ogrevalni sistem (vključeni tisti
radiatorji, ki so sredi poletja lahko topli)
� hranilniki toplote se ogreva preko običajne delovne
temperature vse do 90 °C.
Pomanjkljivost vakuumskih SSE je nevarnost pregretja
v primeru, da nimamo stalnega odvzema toplote. Ke lahko temperatura naraste preko 200 °C je nevarnost poškodb
absorberja, SSE, HT in instalacije. Vzrok za prekinitev odvoda toplote je tudi lahko okvara regulacije ali črpalke in izpad električne energije. Da se lahko vakuumski SSE; segrejejo preko dovoljene temperature, je odvisno od vrste SSE.
Pri vakuumskih SSE, ki abratujejo kot toplotna cev je ta pomanjkljivost odpravljena z vgradnjo vzmeti v kondenzatorju. Vzmet je nastavljena na temperaturo 95 °C. V primeru,
da je mejna temperatura presežena, se ventil zapre, kar prepreči pregrevanje. Ventil se ponovno odpre. ko temperatura
pade pod 70 °C.

3. Sistem z izpraznitvijo (drain - back)

Slika 2: Povezava hranilnika toplote s kotlom

2.1. Primeri razbremenitve
Ko je v hranilniku toplote dosežena maksimalna temperatura T2mak , temperatura v SSE pa naraste preko 90 °C, se
vklopita črpalka P1 in ventil V1, ki toplotni tok usmerita preko
razbremenilnega radiatorja. Ta se segreje do 90 °C in toploto
oddaja v okolico (slika1).
Slika 2 prikazuje razbremenitev preko kotla. V primeru viška toplotne energije, se vklopi . Črpalka P2 (ki je namenjena
za dogrevanje zgornje polovice hranilnika toplote) in hladi
sistem preko kotla.
Razbremenitev pri kombinirane sistemu je prikazano na
sliki 3. Ta se vključi v treh fazah:

Pri sistemih z izpaznitvijo je delovni medij čista voda.
Sistem drain - back sestavlja hranilnik toplote, dodatna posoda , SSE in cevni sistem, ki ni popolnoma napoljen z delovnim medijem, temveč je v njem zračni čep. Ta glede na način
delovanja zapolni SSE in HT (sprejemnike sončne energije in
hranilnik toplote). V primeru, ko sonce segreje SSE, regulator
vključi obtočno črpalko, ki potiska vodo iz spodnjega dela
dodatne posode v SSE in prične iz sistema iztiskati zrak. Ko
je iz sistema iztisnjen ves zrak regulator preklopi črpalko na
nižje vrtljaje. Kadar se SSE več ne ogreva (ponoči, oblačnem
vremenu), se črpalka izključi in delovni medij steče nazaj v
dodatno posodo, SSE pa se napolni z zrakom. Zaradi načina delovanja obtočne črpalke, ni nevarnosti za pregrevanje
sistema in nevarnosti pred zamrznitvijo delovnega medija v sistemu.
(bg)
Viri:
Tehnični listi firme Kon Tiki Solar – solarni reguilatorji
www.solarge.org
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IZOLACIJSKE PLOŠČE
ZA NOTRANJO TOPLOTNO
IZOLACIJO
Izolacijske plošče so izdelane iz kalcijevega
silikata. Vgradimo jih na notranjo stran zidu.
Ker imajo toplotno prevodnost λ = 0,053 W/
(mK) so primeren izolacijski material, istočasno pa preprečujejo nastajanje kondenzata
in posledično nastajanje zidne plesni. Za rast
plesni je potrebna kisla in nevtralna podlaga
(pH = 4,5 do 6). Plošče so alkalne in imajo pH
10,5 do 12.
Sanirani prostori so ponovno uporabni v dveh
dneh. Polaganje plošč ne potrebuje dolgotrajnega sušenja, kar velja za mokre postopke.

THERMOSCREENS zračne zavese

Način delovanja
Stavbne konstrukcije so lahko vlažne iz različnih vzrokov,
med katerimi so tudi toplotni mostovi. Zaradi izolacijskih lastnosti plošč, te preprečujejo kondenziranje vlage na mestih toplotnih mostov. Plošče aktivno vpijajo vlago iz stene,
katero saniramo, prav tako pa zmanjšamo količino kondenzata v steni. Plošče lahko sprejmejo 200 litrov vode na površini 10 m2. Ker je vlaga razporejena po vsej površini plošče,
je površina za sušenje bistveno povečana .Količina kondenzata je odvisna od materiala stene. Posušeni steni se izboljšajo tudi toplotno izolacijske lastnosti. Plošče so primeren
izolacijski material, saj imajo toplotno prevodnost λ = 0,053
W/(mK).
Novejša okna so tesnejša, zato je v prostoru bistveno več >
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vlage, kot jo je bilo prej, Na stenah in špaletah se lahko pojavi vlaga in plesen. Z vgradnjo izolacijskih plošč lahko rešimo ta problem.
V večstanovanjskih objektih je težko doseči dogovor o
vgradnji izolacijske fasade, V takih primerih je smiselno izolirati zunanje stene iz notranje strani in s tem prihraniti precej toplotne energije.
Toplotna izolacija zgodovinsko zaščitenih objektov je
neizvedljiva. Če ni možno izvesti toplotne izolacije z zunanje strani, jo s ploščami izvedemo iz notranje strani.
V primeru, da imamo vgrajen difuzijsko neprepusten izolacijski material in vlago na stenah, lahko rast plesni preprečimo z vgradnjo plošč z notranje strani.

Vir
www.timopara.si

Slika 1: Vgradnja izolacijskih plošč

Lastnosti plošč
Plošče imajo naslednje vrednosti:
Požarni razred

A1

Volumska masa (kg/m )
3

ometati z apnenim ali apneno - cementnim ometom. Pred
lepljenjem plošče premažemo z lepilom, ki se meša z vodo
v razmerju 1 : 1.
Lepilo je potrebno dobro premešati, da postane homogeno in gladko. Z zobato gladilko nanesemo lepilo na steno in večkrat povlečemo, da razporedimo lepilo po površini
stene. Nato ploščo s površino, ki smo jo predhodno premazali z lepilom, pritisnemo na steno. Z lepilom premažemo
tudi robove plošč, tako da plošče lepimo tudi čelno (slika 1
in 2). Zagozde lepimo na enak način kot je opisano za plošče, le da jih je potrebno v kotih prilagoditi glede na obliko
kota in okrogline. Plošče lahko žagamo z električno krožno
žago ali ročno žago.
Po 24 urah po lepljenju lahko steno nadalje obdelujemo. Na steno ni priporočljivo lepiti sintetičnih folij ali tapet. Barve morajo biti difuzijsko odprt, na apneni ali silikatni osnovi.
Če preko plošč polagamo keramična ploščice, lahko te
položimo le do največ 2/3 višine stene, pri čemer mora biti
druga stran stene prepustna za vodno paro.
(bg)

280 +/- 10 %

Upogibna trdnost

0,8

Tlačna trdnost pri stiskanju 5 % (N/m2)

1,4

Toplotna prevodnost λ [W/(mK)]

0,053

Faktor upora difuziji vodne pare m (-)

4,5/9,5

Poroznost (%)

80

pH

10,5 - 12

Sprememba oblike pri spremembi vlage iz 50% na 90 %

0,01

Plošče za oblaganje sten imajo debelino 25, 30 in 50 mm.
Dimenzije plošč so 500 x 1000, masa znaša 3,6 do 7,3 kg/
plošča.
Plošče v obliki zagozde se uporabljajo tam, kjer se znaki kondenzata in plesni pojavljajo samo v kotih prostorov. V
tem primeru ni potrebno oblagati celih površin temveč najbolj izpostavljene površine (v kotih, stropom ali pri tleh, kjer
se pojavlja kondenzat in plesen zaradi toplotnih mostov).
Za okenske špalete so plošče dimenzij 247 x 500 mm.
Debeline znašajo 10 do 20 mm, masa pa od 0,43 do 0,72
kg/plošča.

Postopek lepljenja plošč
Za lepljenje je potrebno zagotoviti trdno podlago, zato
moramo površine ustrezno obdelati. Odstraniti je potrebno
ves omet, ki ni normalno trden, prav tako tudi morebitne
stenske tapete. Če so v steni večje vdrtine, jih je potrebno

Statistika obiskov
spletne strani revije Energetik
w w w.revija- energetik.si
Statistike obiskov spletne
strani so obetavne saj kažejo
že kar na več kot 700 različnih posameznih obiskovalcev oziroma IP naslovov, kateri obiskujejo spletno stran
www.revija-energetik.si, vse
od meseca maja 2010 naprej,
ko je bila spletna stran tudi
prenovljena.
Obiskovalci so prelistali
več kot 7082 strani, od tega
se jih največ zadrži na strani
od 5 do 15 minut.
Obiskovalci prihajao iz
različnih držav širom po
svetu. Največ obiskov, zraven Slovenije, je iz Nemčije
nato Nizozemska in potem
Združene države Amerike...,
vseh držav je kar 24.
Vsak mesec povprečje
mesečne in dnevne obiskanosti raste.

Tako je v oktobru bilo
mesečno 1562 obiskov kar
pomeni dnevno skoraj 50
obiskov. To seveda ni zanemarljiva številka saj pomeni,
da v kolikor oglašujete v reviji
Energetik bo vaša povezava
umeščena na spletno stran.
Prav tako je možno oglaševati na spletni strani v obliki bannerja, in kot statistika
kaže, vas bo videlo vsak dan
povprečno 40 obiskovalcev.
Ker želimo da je spletna
stran koristna obiskovalcem,
z veseljem sprejmemo vsako
pobudo, idejo ali vprašanje
katero lahko pošljete po elektronski pošti: urednistvo@
revija-energetik.si. Prav tako
ste vabljeni h komentiranju
objavljenih člankov na sami
spletni stani.
Andrej Požar
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S celovitimi storitvami, širokim
proizvodnim programom in
razpršeno prodajno mrežo
podjetje HERZ pod okriljem
koncerna GmbH uspešno
kljubuje recesiji
Trg sanitarnih armatur bogatejši za nov program Harmony
Podjetje Herz, d.d. je organiziralo 6. oktobra 2010 novinarsko konferenco, na katero so povabili tudi nas,
predstavnike revije Energetik, na kar
smo še zlasti ponosni. Sicer pa omenjeno podjetje že vrsto let oglašuje v
reviji Energetik.
V uvodnem delu nas je pozdravil direktor podjetja Herz d.d. g. Igor
Herman in nas v nadaljevanju seznanil s poslovanjem in proizvodnim programom podjetja.
Podjetje Herz d.d. je nastalo z
združitvijo dveh uspešnih domačih
podjetij Kovine in Unitasa. Njune dolgoletne izkušnje v kovinsko predelovalni industriji so prepričale avstrijski koncern Herz GmbH, da leta 2005
prevzame podjetje in ga preimenuje
v Herz d.d.. Seveda pa je z vstopom v
mednarodni koncern podjetje prido-

bilo možnost nastopa na tržiščih v kar
75 državah širom sveta.
S poslovanjem so relativno zadovoljni. Sicer pa beležijo manjšo realizacijo v primerjavi z lanskim letom
na tržiščih Hrvaške, Makedonije, Črne
gore in Slovenije. Padec realizacije v
Sloveniji je predvsem posledica težav
največjega kupca, podjetja Merkur
d.d.. Na ostalih, za Herz d.d. pomembnejših trgih, kot so: Avstrija, Nemčija,
Češka, Poljska, Srbija ter Bosna in
Hercegovina, pa evidentirajo precejšnjo rast realizacije. Če upoštevamo
oba sklopa tržišč, trenutno dosegajo
celo 13 % višjo realizacijo kot v enakem obdobju lani.
Začeli so z razvojem ventilov z več
vloženega znanja. Tako v letu 2010
načrtujejo popolnoma novo družino
krogelnih ventilov. Cilj podjetja je za-

Od leve proti desni: g. Igor Herman, direktor Herz d.d., dr. Gerhard Glinzerer,
generalni direktor koncerna HERZ GmbH in Snežana Delakorda, Studio Trg
d.o.o.

Razgovor z novinarji

četi z izdelavo regulacijskih ventilov, ki
se vgrajujejo v instalacije ogrevanja in
hlajenja.
Na področju sanitarnih armatur, ki
se prodajajo pod blagovno znamko
Unitas, trenutno uvajajo novo družino
Harmony, ki bo v celoti zamenjala obstoječo družino Elegance. V lanskem
letu pa so kot novost uvedli družino
Project, ki pa je namenjena za vgradnjo v večstanovanjske objekte. Sicer >

Direktor g. Igor Herman: Predstavitev novega programa sanitarnih armatur
Harmony
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Udeležencem je bila na voljo tudi revija
Energetik

pa sledijo cilju: „Vsako leto zamenjati eno od obstoječih družin ali razviti novo.“
Zatem je spregovoril dr. Gerhard
Glinzerer, generalni direktor mednarodnega koncerna HERZ GmbH, ki je,
kot smo uvodoma že omenili, pred
petimi leti prevzel podjetje. Družba
HERZ armaturen Gmbh ima bogato
tradicijo, saj njeni začetki segajo nazaj v leto 1896, ko je bila ustanovljena
tovarna Armatur Gebauer&Lehrner.
Sicer pa je koncern HERZ dobil ime
po dunajski ulici Herzgasse (srčna ulica), kjer se je nahajal 1. sedež podjetja.
Družba HERZ, s sedežem na Dunaju,
je prisotna v več kot 70 državah po
svetu, od Irske pa do Vladivostoka,
Osrednje Azije, Bližnjega Vzhoda,
Japonske, Nove Zelandije ter severne
in Južne Amerike.
HERZ je z okoli 1400 zaposlenimi in

osmimi proizvodnimi obrati v Avstriji
in zunaj nje, eden izmed najpomembnejših evropskih proizvajalcev armatur, priključkov, regulatorjev in termostatskih ventilov, ki so namenjeni
uporabi v ogrevalnih, hladilnih, sanitarnih in plinskih inštalacijah. Na področju obnovljivih virov energije pa se
HERZ osredotoča na biomaso, toplotne črpalke in solarno tehniko.
Herz iz Šmartna pri Litiji pa ima
prav posebno vlogo v koncernu HERZ,
saj je specialist za izdelovanje kovanih
izdelkov. Na omenjeni lokaciji se nahaja popolnoma avtomatizirana linija za proizvodnjo odkovkov. Tukaj
ima koncern HERZ lastno konstrukcijo orodij. Samo v letošnjem letu so povečali fizični obseg kovanja za 35 %.
Načrtujejo, da se bo podjetje Herz iz
Šmartna pri Litiji v prihodnje tudi pro-

Utrinek z ogleda proizvodnje

storsko širilo in posodabljalo, seveda
v okviru možnosti.
V nadaljevanju je direktor podjetja g. Igor Herman predstavil novi program sanitarnih armatur Harmony,
katere smo si lahko tudi ogledali na
posebnem promocijskem panoju.
Sledil je razgovor z novinarji glede
poslovanja podjetja in načrtov v prihodnje. Po okusnem prigrizku nas je
direktor popeljal na ogled proizvodnje, kjer smo občudovali red in čistočo in seveda marljivost zaposlenih
ter odlično organizacijo dela.
Ne nazadnje bi omenili, da je bila
na novinarski konferenci vsem udeležencem na voljo revija Energetik, ki so
jo novinarji radi vzeli s seboj, da bi jo
doma v miru prelistali.
Kar prehitro je minil čas predstavitve in na koncu smo se poslovili z željo, da se še kdaj srečamo ob podobnih dogodkih.
Olga Poslek (foto: O.P.)

Dodatne informacije:
Igor Herman,
podjetje Herz d.d.,
tel.: 01 89 62 104,
e-naslov:
igor.herman@herz..si
http://www.herz-si.com

Vodenje podjetja Lumar IG prevzel
Marko Lukić - Z novo proizvodno linijo
do še večje kakovosti in zmogljivosti
Novinarska konferenca, Maribor, 7. 9. 2010
Dne, 7. septembra 2010 je podjetje
Lumar IG, vodilni proizvajalec montažnih pasivnih in nizkoenergijskih hiš v
Sloveniji, organiziralo novinarsko konferenco, na kateri je predstavilo novega direktorja, g. Marka Lukića.
V uvodnem delu je g. Boštjan Kralj,
direktor podjetja Kraft&Werk PR pozdravil vse navzoče. Zatem je g. Milan

Lukić, prokurist podjetja Lumar rekel,
da bo vodenje podjetja prevzel njegov sin Marko, ki je do sedaj v podjetju opravljal funkcijo komercialnega direktorja. Med drugim je dejal:
»Prišel je čas, da se umaknem in vodenje prepustim mlajšim, ki bodo s
svežimi in novimi idejami ohranjali
ime in kakovost Lumarja na najvišjem

nivoju. Vesel sem, da vodenje podjetja prevzema Marko, ki ima dolgoletne izkušnje v podjetju in, ki je zaslužen za razvoj naših vrhunskih pasivnih
in nizkoenergijskih objektov. Zato se
tudi ne bojim morebitnih neuspehov
ali kriz, saj vem, da ima Marko odlične načrte in ideje,« Zelo zanimivo je
dejstvo, da je primopredaja poslov so-
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vpada z upokojitvijo g. Milana Lukića.
Ob tem so v podjetju predstavili še
novo proizvodno linijo, ki bo za 30
odstotkov povečala proizvodne zmogljivosti, boljša bo kakovost proizvodnje, hkrati pa se bo olajšalo tudi delo
zaposlenim.
Podjetje Lumar je na sedanji lokaciji na Studencih v Mariboru od leta
2003. Vse od prihoda na omenjeno
lokacijo beležijo dobre poslovne rezultate. V zadnjih letih so se usmerili
na proizvodnjo tipskih individualnih
hiš, kasneje pa tudi na šole, vrtce, hotele. V preteklosti so okoli 95 % celotne realizacije plasirali na nemško tržišče, danes pa ne delajo prav ničesar
več za omenjeno tržišče. Razvili so
nove trge, med katerimi je najmočnejše italijansko tržišče, ki so ga začeli osvajati takoj po izgubi nemškega trga. Na omenjenem trgu pride do
izraza poslovna odličnost. Italijanski
kupec je najzahtevnejši kupec. Svoje
dejavnosti pa v prihodnje ne bodo širili le na področje stanovanjskih hiš,
marveč bodo usmerili razvoj podjetja
tudi v gradnjo pasivnih vrtcev, šol in
na ostale energijsko varčne objekte.
V podjetju Lumar ima kar 34 % zaposlenih višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo, imajo pa celo enega
doktorja znanosti. Povprečna bruto
plača znaša 1.712 EUR, bonitetna ocena podjetja je čista desetka. Podjetje
je zelo stabilno. Trenutno imajo več
kot 61 podpisanih in še nerealiziranih

Lumar IG – nova proizvodna linija

Podjetje Lumar IG

pogodb, kar zagotavlja enoletno proizvodnjo že vnaprej.
Lumar je razvojno usmerjeno podjetje, ki se zaveda pomena trajnostnega razvoja in energijsko učinkovite
gradnje. Večji poudarek bodo dajali
energetski sanaciji objektov. Podjetje
Lumar bo bolj intenzivno iskalo svoje poslovne priložnosti tudi na tujih
trgih, zlasti v Italiji, Franciji, Avstriji in
Nemčiji. Seveda pa jim bo pomoč pri
razvoju in načrtovanju kapacitet nova
proizvodna linija, ki omogoča za okoli 30 % večjo zmogljivost proizvodnje,
predvsem pa bo omogočala večjo kakovost izdelkov, hkrati pa bo optimizirala delo zaposlenih. Investicija ob-

foto: g. Boštjan Kralj

sega dva para proizvodnih obračalnih
miz, računalniško nadzorovan stroj za
obdelavo lesa s petimi osmi in napravo za vpihovanje celuloze. Celotna investicija v novo linijo znaša približno
750.000 evrov, od tega je podjetje
200.000 evrov pridobilo z razpisom
na Podjetniškem skladu.
Podjetje Lumar načrtuje v letošnjem letu realizacijo v višini okoli 8
mio evrov. V današnjih kriznih časih
so edino gradbeno podjetje, ki išče
večje število zaposlenih. Pri zaposlenih je treba vzbuditi zavedanje, da
so le – ti ključni del uspeha podjetja.
Zaposlene jemljejo kot svoje partnerje. V podjetju Lumar si namreč leta nazaj niso izplačevali dobičkov, presežke
prihodkov so usmerjali v razvoj. Glede
na dejstvo, da so družinsko podjetje,
se tudi lažje prilagajajo morebitnim
težavam pri poslovanju, s katerimi se
v današnjih kriznih časih srečuje celotno gospodarstvo.
Seveda pa o uspešnosti razvoja tehnologije in poslovanja podjetja
govorijo številne nagrade, priznanja
in certifikati. Podjetje Lumar je v lanskem letu postalo slovenska Gazela
2009. S prestižnim certifikatom se
ponaša prva plus energijska hiša v
Sloveniji, ki jo je podjetje postavilo
našemu vrhunskemu telovadcu Mitji >
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Udeleženci novinarske konference

Petkovšku. »Na pridobljena certifikata smo zelo ponosni, saj potrjujeta, da
tako tehnologija kot končna izvedba
pasivnih hiš Lumar izpolnjuje mednarodne standarde pasivne gradnje
in da gre naš razvoj v pravo smer. Ti
uspehi nas tudi ne bodo uspavali, so

g. Marko Lukić – razgovor z novinarji

g. Marko Lukić (desno) predaja simbolično darilo g. Milanu Lukiću (desno)

namreč zaveza, da bomo še naprej
težili k razvoju najboljših pasivnih in
nizkoenergijskih objektov,« je dejal
Marko Lukić.
V nadaljevanju je g. Marko Lukić
predal svojemu očetu Milanu Lukiću
simbolično darilo in se mu zahvalil za
vso požrtvovalnost in uspešno dolgoletno vodenje podjetja. Simbolično
darilo, maketo hiše Lumar, pa je g.
Milan Lukić prejel tudi od predstavnice zaposlenih v podjetju Lumar.
Zatem so novinarji bivšemu in novemu direktorju ločeno zastavili nekatera vprašanja v zvezi s poslovanjem
in razvojem podjetja. Po živahni diskusiji in pogostitvi smo si ogledali še

novo proizvodno linijo in se polni lepih vtisov poslovili, zagotovo z željo,
da bi podjetje Lumar tudi v bodoče
nadaljevalo svojo zgodbo o uspehu.
Olga Poslek

Več informacij:
Marko Lukić, direktor
Lumar IG d.o.o.
Tel: 02 421 67 50
Elektronska pošta:
marko.lukic@lumar.si

NOVO PRIZNANJE ZA PODJETJE
WAGNER&CO
Naš
oglaševalec,
podjetje
Wagner&Co, je s svojo napravo TOP
line zasedlo odlično 1. mesto med 17
napravami za pripravo tople vode, na
zadnjem aktualnem testu nemške organizacije za testiranje potrošniških
izdelkov Ökotest – september 2010.
Sicer pa se je omenjeno podjetje odrezalo z najboljšimi rezultati na
testih nemške organizacije Stiftung
Warentest že v preteklih letih:
yy Leto 2003 – naprava COMBI

line za podporo ogrevanju – največji
energijski donos med vsemi napravami in doseženo 1. mesto.
yy Leta 2008 so testirali 12 solarnih naprav za pripravo tople vode.
Zmagovalec testa z oceno ODLIČNO
je bil solarni paket „TOP line BW
480plus AD“ podjetja Wagner&Co.
Najboljša naprava pa je bila ob tem
tudi cenovno najugodnejša.
yy Leta 2009 so testirali 13 solarnih
naprav za pripravo tople vode in pod-

poro ogrevanju. Zmagovalec testa z
najvišjo oceno in največjim energijskim donosom je bila solarna naprava COMBI line SH 1440 Wagner&Co.
ČESTITAMO!
Dodatne informacije:
Borut Medved, Eso inženiring d.o.o.,
tel.: +386 31 318 537,
e-naslov: borut.medved@eso.si
www.solarni-sistemi-wagner.si
www.guntamatic.si
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PROMOCIJA REVIJE
ENERGETIK NA SEJMU MOS
2010
Celje, 8. - 15. september 2010

Celjski sejem je letos organiziral že 43. Mednarodni sejem MOS 2010.
Na 65.000 kvadratnih metrov površin je razstavljalo 1.685
razstavljalcev iz 34 držav.
V okviru razstavnega prostora Obrtno – podjetniške zbornice
Slovenije je bila obiskovalcem sejma
na posebnem stojalu na voljo revija ENERGETIK. V sklopu sekcije instalaterjev – energetikov pa se je med
drugimi predstavilo tudi priznano
mariborsko podjetje UNIPRIM in ljubljansko podjetje
Klima naprave Dolinar. Tako kot
že leta poprej, beležimo tudi na letošnjem sejmu veliko zanimanje za revijo ENERGETIK. Tudi tokrat smo izvedli
obsežno promocijo omenjene revije.
Obiskali smo naše obstoječe in potencialne oglaševalce in jih povprašali po njihovem mnenju glede revije.
Zanimivo je dejstvo, da nismo zasledili
nobene bistvene pripombe na revijo,
nasprotno pa je bila deležna številnih
pohval, vse od lepe zunanje podobe,
zanimive vsebine, pa do prenovljene
spletne strani. Kar nekaj naših oglaševalcev je omenilo, da radi oglašujejo

Termotehnika braslovče

v reviji tudi zaradi tega, ker je lastnik
in izdajatelj revije zaupanja vredna
Območna obrtno – podjetniška zbornica Maribor.
Veseli nas, da so kar trije naši oglaševalci prejeli visoka sejemska priznanja in sicer:
BISOL d.o.o., Prebold: zlati ceh
za fotonapetostni modul, nosilna
konstrukcija,
AJM okna – vrata – senčila d. o. o. Pesnica pri mariboru: Posebno priznanje celjskega sejma za okno AJM 8000
ENERGETO,
MIK, d.o.o., Celje:
a) zlato priznanje za sistem prezračevanja mikrovent in energijsko okno,
b) srebrni ceh za sistem prezračevanja mikrovent

Seveda pa si želimo, da se jim pridružijo tudi nekateri novi.
V nadaljevanju so nanizane fotografije razstavnih prostorov naših obstoječih in potencialnih oglaševalcev,
ki so razstavljali na sejmu MOS 2010.
Olga Poslek

Čestitamo!
Ne nazadnje bi se želeli zahvaliti vsem našim oglaševalcem, da
tudi v teh kriznih časih zaupajo reviji ENERGETIK in v njej tudi oglašujejo.

Firšt rototehnika

Wv term

biomasa

>
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Foto: Olga Poslek, fotoarhiv lokaterm, fotoarhiv Ekoaktiv
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DRUŽBA JUB JE GOSTILA
SLOVENSKE ARHITEKTE V
SVOJEM NOVEM JUB DESIGN
STUDIU
Družba JUB, najstarejša proizvajalka zidnih barv pri nas, je v sodelovanju
s Hišo arhitekture pretekli teden gostila slovenske arhitekte v svojem novem prodajno-razstavnem salonu JUB
Design Studio in jim predstavila številne možnosti, ki jih pri izdelavi barvnih
študijfasadnihsistemovternačrtovanju
barvnih odtenkov za interiere v objektih nudijo arhitektom v pomoč pri njihovem delu. Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije so si v Dolu
pri Ljubljani ogledali tudi njihov novi
Tehnološko raziskovalni center, v katerem je v okviru JUB Akademije potekalo še izobraževanje arhitektov na temo
problematikebarvnegaonesnaževanja
okolja, ki ga v slovenski prostor vnašajo
neprimerniintenzivnibarvniodtenkina
fasadah objektov.
Arhitekte je uvodoma nagovoril dekan Fakultete za arhitekturo, prof. Peter
Gabrijelčič, ki je opozoril na nujnost po-

Obisk arhitektov

globljenega sodelovanja arhitektov in
proizvajalcev barv pri nas. Na ta način
bi poskrbeli ne le za osveščanje kupcev
priizbiriprimernihbarvnihodtenkovfasadnih sistemov, pač pa bi arhitekti kot
strokovnjaki v prihodnje proizvajalcem
lahko ponujali tudi smernice za ustreznonačrtovanjeokoljuprijaznih,obstojnih in primernih barvnih odtenkov. Več
poglobljenih pogledov na temo »barvne arhitekture« bodo v letošnjem šolskem letu deležni tudi študentje na njihovi fakulteti.
Natalie Larsson iz švedskega inštituta Scandinavian Colour Institute je prisotnim predstavila NCS (Natural Colour
System)barvnisistemintrendezunanjih
fasadnih barv. Poudarila je, da je pri izbiri
fasadnih barv primernih le nekaj več kot
tristo odtenkov, čeprav jih človeško oko
zaznakarokolidesetmilijonov.Arhitekti
bi moraliob načrtovanju umeščanja primernegabarvnegaodtenkanapročelja

objektov najprej opraviti analizo obstoječih barv v okolju ter preveriti omejitve,
s katerimi se lahko soočijo ob izbiri barv
ali njihovih pigmentov, ob tem pa upoštevati, da je zaznavanje barvnega odtenkasčloveškimočesomzrazdaljedrugačno kot iz neposredne bližine. NCS
sistemjemednarodnopriznankoteden
najkakovostnejšihpripomočkovprinačrtovanju barv za umeščanje v prostor in
gakoristijoštevilniarhitekti,kardokazujetudinjihovasistemskaprostorskaureditev več svetovnih metropol.
Miha Skvarč, produktni vodja Jumix
sistema v JUB-u, je prisotnim pokazal
primere slabe prakse ter opozoril na posledicenestrokovnevgradnjeteruporabeintenzivnihodtenkovbarv,kotsobledenjefasadealinjenalisavost.Povedalje,
da je razvoj pigmentov doživel razcvet v
zadnjih dvajsetih letih in da se je v tem
času prenesel tudi na področje dekorativnih premazov ter v fasadni program,
ki je bil do tega časa tradicionalno vezan
nauporabozemeljskihtonov.Vgradbeništvu in arhitekturi so se mineralni, zemeljski pigmenti uporabljali tisočletja.
Anorganskepigmentezatoodlikujedobra vremenska obstojnost, organski, ki
barvi zagotavljajo njeno intenzivnost,
pa so na fasadah bistveno manj obstojni
in zato bolj primerni za uporabo v interierih. Opozoril je še, da fasade, na katere se nanašajo organski pigmenti, z leti
hitreje bledijo, nanje se rada veže umazanija, ki dodatno vpliva na dojemanje
barvnega odtenka, na njih pa so bolj vidne tudi površinske napake in popravki.
Skupajzarhitektibikljubpovpraševanju
po intenzivnih zunanjih barvah lahko
proizvajalci barv laže osveščali kupce za
Nadaljevanje članka na zadnji 84. strani
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Nagradna križanka št. 6
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Vpiši nagradno geslo

� 1. nagrada: torbica za prenosni računalnik
� 2. nagrada: majica (T-shirt)
� 3. nagrada: majica (T-shirt)
Nagrajenci nagradne
križanke št. 5,
82. št. revije
Energetik

1.nagrada
Vera Ferš
zg. Duplek 148/j
2241 sp. Duplek

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).

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 1. 12. 2010 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

2.nagrada
Nada Primon
c. 1. maja 69,
1430 Hrastnik

3. nagrada
Zdravko Hace
cesta 9. avgusta 8 e,
1410 Zagorje

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

25
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odgovorno izbiro nevpadljivih barvnih
odtenkov, ki sodijo v slovensko okolje.
V prodajno-razstavnem salonu
JUB Design Studio, ki se nahaja v neposredni bližini tovarniške prodajalne v Dolu pri Ljubljani, so vsak delovnik med 7. in 19. uro obiskovalcem in
kupcem na voljo JUB-ovi arhitekti, ki
jim bodo nudili veliko pomoč pri načrtovanju fasade ter njenega ustreznega barvnega odtenka, jim predstavili
najnovejše načine obdelave notranjih sten in obenem svetovali pri izbiri barv za njihove bivalne in delovne
prostore. Pri tem jim v pomoč odlično služi njihov lastni računalniški program, ki bo s primerno vizualizacijo
kupcem olajšal odločitev pri končni
izbiri zunanjih in notranjih barv njihovega doma.

Za več informacij o družbi JUB in JUB Design Studiu vam je na
voljo mag. Melita Kette Čadež na telefonski številki 051 669 341,
01/5884 325 (e-pošta: melita.kette@jub.si )

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

