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Sekcija instalaterjev-ener-
getikov in z njo revija Energetik, 
ki delujeta že veliko časa pod 
okriljem Območne obrtno-
podjetniške zbornice Maribor, 
je bila ustanovljena z name-
nom da vzdržuje, svetuje ter 
pomaga svojim in drugim čla-
nom. Skozi dobre in zdajšnje 
slabe čase se prebija z vnetim, 
podjetnim delom posamezni-
kov, kateri vlagajo svoje zna-
nje in prosti čas za dobrobit 
stroke in dela. Krizni časi, ste-
čaji, prisilne poravnave, kateri 
so sedaj na vrhuncu , nam za-
dajajo velike udarce, veliko je 
neprespanih noči, nočne more 
so spremljevalci marsikaterega, 
do sedaj uspešnega obrtnika in 
podjetnika. 

 Nezdrava konkurenca nam 
vzame marsikatero delo, zbija-
nje cen, izsiljevanje popustov 
so že stalnica pri pridobivanju 
del in sklepanju pogodb.

V vsem tem boju za preži-
vetje, pa težimo k razvoju naših 
obratovalnic, k izboljšanju naše 
dejavnosti z uporabo novih 
tehnologij, k izobraževanju na-
ših kadrov. Vse to pa vodi k ve-
čji kakovosti našega dela, glo-
blji strokovnosti in s tem boljši 
ponudbi naših storitev.

Skozi vse leto prireja naša 
sekcija različne prireditve, skr-
bimo za promocijo poklica, 
sodelujemo s šolskimi centri, 

Aktivnosti članov 
sekcije in uredniškega  
odbora revije Energetik  
v letu 2010

izvajamo dobrodelne akcije, 
sodelujemo z radijskimi in te-
levizijskimi centri, zelo uspešni 
smo pri izdaji revije, katera s po-
nosom nosi ime »Energetik« in 
skozi katero obveščamo naše 
člane in ostalo javnost o aktual-
nostih na področju energetike 
in proizvodov, povezanih z našo 
dejavnostjo. Uspešno sodeluje-
mo z Republiško sekcijo instala-
terjev-energetikov. Skupaj pri-
pravljamo sejemske aktivnosti, 
tako na sejmu Energetika, ka-
kor tudi na Mednarodnem obr-
tnem sejmu v Celju. Tudi v re-
publiškem Izvršilnem odboru 
sekcije instalaterjev in ener-
getikov delujejo ljudje in stro-
kovni sodelavci OZS, na katere 
se lahko zanesemo in skupaj 
ustvarjamo zanimive projekte.

Veliko dela in truda bivših 
in sedanjih članov Izvršilnega 
odbora mariborske sekcije in-
stalaterjev je bilo potrebno, da 
so se začele sejemske aktivno-
sti v Mariboru. Kot soustanovi-
telji sejma Energetika, kateri je 
z leti rastel in se razvil v mega 
projekt Maribora, je rasla tudi 
naša sekcija. 

Žal sta čas in volja posame-
znikov prinesla, da se je sejem 
iz Maribora preselil v Celje. Ob 
različnih aktivnostih, razgovo-
rih in naposled ob spoznanju 
vodilnih na Celjskem sejmu, 
je sodelovanje naše sekcije s 

predstavniki Celjskega sejma 
ponovno zaživelo. Ob tej pri-
liki je bilo podpisano pismo o 
poslovnem sodelovanju naše 
sekcije s Celjskim sejmom, ka-
tero nas obvezuje na določene 
aktivnosti, ki jih bo sekcija iz-
vajala v času sejma Energetike, 
vsaki dve leti v Celju. Ob tej pri-
ložnosti je potekala prireditev 
»Dan slovenskih instalaterjev« 
in tekmovanje dijakov Srednjih 
strojnih šol v spretnostni vezavi 
radiatorjev.

Kljub preobremenjenosti 
v naših obratovalnicah, najde-
mo čas za športne aktivnosti, 
za druženje in dnevni izklop 
od vsakdanjih skrbi. Da še to 
nekateri želimo, se je pokaza-
lo na Športnih igrah instalater-
jev-energetikov Slovenije. Ob 
udeležbi posameznikov in sku-
pin iz cele Slovenije, je priredi-
tev na Tojzlovem vrhu prinesla 
svoj čar, katerega želimo ohra-
njati še naprej. Nekaj strokov-
nosti in več za oko je bilo čuti-
ti tudi na izletu, katerega so se 
udeležile tri mariborske sekcije 
in kateri nas je vodil skozi Češko 
zgodovino, po češki deželi. Ob 
tako mali udeležbi pomislim 
na ljudi, ki so vložili svoj trud in 
delo v projekt, nekaj naredili za 
lepši jutri, povrnitve zaupanja z 
udeležbo in odzivom članstva 
pa niso bili deležni v polni meri. 
Upam, da boste naslednje leto 

spremenili mišljenje in se ude-
leževali strokovnih in špor-
tnih aktivnosti naše sekcije in s 
tem še doprinesli k večji prepo-
znavnosti sekcije v slovenskem 
prostoru.

Moje misli, katere sem 
zapisal leto nazaj na temo 
»Energetik v letu 2009«, moram 
ponoviti tudi sedaj: V veliko ve-
selje in ponos mi je, da sem član 
tima, kateri pripravlja revijo 
Energetik, da lahko z njimi de-
lim dobro in slabo v teh težkih 
časih, kateri trajajo in še bodo 
trajali. Za drzne in marljive je 
to čas uspeha. Delo posame-
znikov je vidno vsaka dva me-
seca v pisni in internetni obliki. 
Vsak delček se zliva v celoto in 
celota je sedaj pred vami, vam 
na voljo. Marljivo delo, marljivih 
posameznikov.

V prihajajočem letu iz srca 
želim, da vas spremlja zdrav-
je, poslovni uspehi, družinsko 
razumevanje in polne vreče 
sreče.

Vsem našim dosedanjim, 
sedanjim in bodočim oglaše-
valcem želim veliko poslovnih 
uspehov, medsebojnega sode-
lovanja in polne vreče sreče za 
uspeh in obstoj.

Bojan Grušovnik
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  ogrevanja

28 Ekološko subvencionirano ogrevanje  
  s kotli Biodom 27
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K a z a l o
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Več kot 30 udeležencev se nas je zbralo v sredo, 1. 12. 
2010 v prostorih Hotela Piramida v Mariboru. V uvodnem 
delu nas je pozdravil g. Ivan Jurkošek, vodja komerciale 
v podjetju Weishaupt d.o.o. in nam zaželel uspešen dan. 
Zatem smo prisluhnili zanimivim predavanjem.

1. Sodelovanje za učinkovito rabo  
energije PURES-2

G. Saša Galonja z Ministrstva za okolje in prostor nas je 
seznanil z zakonodajo na področju energetike in dela pro-
jektantov in predstavil nov predpis PURES-2. Po letu 2020 bo 
možno graditi le še nizkoenergijske stavbe. Seveda mora biti 
država že danes s svojimi stavbami za vzgled. Prenovljena 
direktiva EPBD (o energijski učinkovitosti stavb) vsebuje 

ostrejše zahteve za javne stavbe. Pojasnil je zahteve za učin-
kovito rabo energije v stavbah na področju: toplotne zašči-
te, ogrevanja hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in 
razsvetljave, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije 
za delovanje sistemov. Določena pa je tudi metodologija za 
izračun energijske lastnosti stavb.  Predpis PURES-2 se upo-
rablja tako pri novogradnjah, kakor tudi pri rekonstrukcijah. 
Ob zaključku gradnje se še stavba enkrat preveri – da ne 
bomo imeli uporabno dovoljenje z enimi številkami, ener-
gijsko izkaznico pa z drugimi. Pri ogrevalnih napravah nas 
PURES sili v visoko raven kakovosti. Do konca leta 2010  lah-
ko na upravni organ prinesete projekt za izdajo gradbene-
ga dovoljenja, izdelan po PTZURES(2002), PURES (2008) ali 
PURES-2 (2010). Od 1. januarja 2011 pa samo še projekt po 
PURES-2.

2. Novosti in prodajni program  
Weishaupt

G. Ivan Jurkošek, vodja komerciale v podjetju Weishaupt, 
je  predstavil novosti v prodajnem programu podjetja 
Weishaupt d.o.o.

Pri Weishauptu se lahko pohvalijo z največjim testnim 
kotlom na svetu, zmogljivosti 25 MW. Sicer pa je omenjeno 
podjetje edini proizvajalec gorilnikov s testnim kotlom pri-
merljive kapacitete. 

Razvoj gorilnikov gre v smeri zmanjševanja dušikovih 
oksidov. Novi gorilniki serije WM, kapacitete 40 – 5700 kW, 
imajo kot opcijo lahko vgrajeno frekvenčno regulacijo, ki 
vpliva na zmanjševanje porabe električne energije in pred-
stavlja pravzaprav standard pri gorilnikih omenjenih kapa-
citet. Z novimi gorilniki serije WM, se je bistveno zmanjšala 
emisija hrupa, s frekvenčno regulacijo pa so dosegli še do-
datno zmanjšanje.

Pri plinskih kotlih je g. Jurkošek predstavil kot novost 
plinski kondenzacijski kotel Weishaupt Therma Condens 
WTC – GB 90, ki zaokroža ponudbo njihovih plinskih kon-
denzacijskih kotlov. Omenjeni kotel je električno dokončno 
ožičen, serijsko opremljen z dušilnikom hrupa, ponudbo pa 

sTRokovno sREČAnjE  
pRojEkTAnTov WEishAUpT 
2010
V sredo, 1. 12. in v četrtek, 2. 12. 2010, je podjetje Weishaupt d.o.o. iz Celja 
organiziralo že tradicionalno strokovno srečanje projektantov Slovenije.

Zbiranje 
udeležencev 

g. Saša Galonja: 
Sodelovanje za 
učinkovito rabo 
energije PURES2

>
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dopolnjujejo dimovodni in hidravlični sistemi za širok spek-
ter uporabe.

Nov oljni kondenzacijski kotel WTC – OB, kapacitete 15 – 
35 kW odlikuje predvsem naslednje:

 y možnost uporabe EL kurilnega olja standardne kako-
vosti (do 1000 ppm S),

 y protitočni prenosnik iz Al litine,
 y dvostopenjski gorilnik purflam,
 y regulacija in dimovodni sistem sta identična plinskim 

kotlom.
V podjetju Weishaupt so razvili tudi novo serijo spreje-

mnikov sončne energije (kolektorjev). 
WTS – F2 za večje sisteme, katerih bistvena prednost je 

enostavno spajanje v kaskado – v vrsto se lahko postavi 10 
sprejemnikov sončne energije.

Nekatere reference:
- Mladinski center Celje 

Kotel WTC 45-A (45 kW) + 7 sprejemnikov sončne ener-
gije WTS – F2

- Družinska hiša v Radovljici

Kotel WTU20-S + hranilnik toplote WES910 + 4 spreje-
mniki sončne energije (9,2 m2).

Prihranek energenta glede na stari sistem: ca. 50 % 
(1300 lit. ELKO).

- Poslovni objekt Maribor

Kotel WTU 55-S + bojler WAT 140

Prihranek energenta glede na stari sistem: ca. 50 %

- Poslovni objekt Ilirija Ljubljana

Kaskada kotlov WTC-GB: 2 x 300 kW + 210 kW

3. Gibanje cen energentov v prihodnje
G. Djani Brečevič, direktor Inštituta za raziskave in razvoj 

v energetiki, ekologiji in tehnologiji, je v nadaljevanju poja-
snil gibanje cen energentov v prihodnosti.

V sektorju zemeljskega plina je Slovenija popolnoma 
odvisna od uvoza, na veleprodajnem trgu pa sta v bistvu 
le dva dobavitelja. Za pričakovati je, da se bo konkurenca 
vzpostavila v večjem obsegu šele z izgradnjo plinskih elek-
trarn za proizvodnjo električne energije. Svetovne zaloge 
zemeljskega plina zadostujejo še za nadaljnjih 58 let, sku-
paj z neodkritimi zalogami pa za 130 let. Delež lastne proi-
zvodnje zemeljskega plina v EU se je izrazito zmanjšal in bo 
do leta 2030 padel na 30 %. Pričakovana odvisnost EU po 
uvozu zemeljskega plin bo leta 2015 znašala 75 %, do leta 
2030 pa skoraj 85 %. Cene zemeljskega plina sledijo cenam 
surove nafte. 

Napovedovanje bodočih cen surove nafte je zelo zah-
tevna naloga. Na svetovno ceno nafte na tržišču vplivajo 
osnovni faktorji kot so: gospodarska rast v hitro razvijajočih 
se gospodarstvih in v ZDA, gibanje cen življenskih potreb-
ščin, politične krize, tečaj USD in EUR, špekulativni nakupi,.. 
Na Bližnjem VZ je 55 % vseh zalog nafte. Naftne zaloge hitro 
kopnijo. Vsako leto porabimo več surove nafte kot jo odkri-
jemo. Lahko dostopnih nahajališč nafte skorajda ni, so samo 
težje dostopna – morje. 

Premog – skoraj 60 % dokazanih rezerv premoga se na-
haja v ZDA, Rusiji in na Kitajskem. Delež premoga v skupni 
oskrbi z energijo v državah, članicah OECD, izrazito upada. 
V letu 2030 bo znašal samo še 36 %. Cene premoga se giba-
jo skladno s cenami konkurenčnih goriv (nafta, plin). Zaradi 
naraščanja cen naftnih derivatov in zemeljskega plina, se bo 
na svetovnem tržišču povečala konkurenčnost premoga.

Cene električne energije bodo konvergirale k dolgo-
ročnim mejnim stroškom proizvodnje zadnje elektrarne 
v sistemu – plinsko parne elelektrarne PPE z visokim izko-
ristkom, seveda ob predpostavki dobro delujočega trga. 
Najkonkurenčnejši vir pasovne energije bo jedrska ener-
gija in hidroenergija. V Sloveniji se pričakuje do leta 2020 
izenačenje cene električne energije s ceno, ki velja na av-
strijskem trgu, po letu 2025 pa se bo zaključilo spajanje z 
italijanskim trgom. Izgradnja nuklearnih elektrarn je edina 
pot za Slovenijo.

g. Ivan Jurkošek: Novosti in prodajni program Weishaupt mag. Djani Brečevič: Gibanje cen energentov v prihodnosti
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Aktualne teme so pri publiki izzvale kar nekaj vprašanj, 
ki so se nanašala predvsem na pripravo zakonodaje in vpliv 
države oz. pristojnih ministrstev, ki s svojimi zakonskimi do-
ločili vplivajo na delo projektantov. Projektante je zanimala 
tudi tema projekcije gibanja cen energentov v Sloveniji in v 
svetu, saj je od tega močno odvisno tudi delo projektantov 
in strokovne javnosti.

Mislim, da je strokovno srečanje doseglo svoj namen, saj 
so se na enem mestu, v prijetnem ambientu Hotela Piramida 
zbrali projektanti iz SVZ Slovenije. Še zlasti gre pohvala or-
ganizatorju srečanja, podjetju Weishaupt, katerega stro-
kovni sodelavci so izbrali tematiko predavanj, ki je danes 
še kako aktualna. Glede na zadovoljstvo udeležencev lahko 
zaključimo, da si podobnih strokovnih srečanj želimo tudi 

v prihodnje.
Olga Poslek

4. Soproizvodnja toplotne in električne 
energije za stanovanjsko sosesko Planina, 
Kranj

G. Andrej Krč, vodja PE Energetika Domplan d.d. Iz Kranja, 
je podal praktični primer predstavitve projekta, ki je bil na-
rejen na objektu v soseski Planina pri Kranju.

Kotlovnica Planina Kranj oskrbuje več kot 4.300 stano-
vanj in javnih ustanov. Povprečna letna poraba zemeljske-
ga plina znaša 7 mio Sm3. Kotlovske naprave se starajo in 
postajajo ekološko neustrezne. Cene toplote so ene najviš-
jih v Sloveniji. Proizvodnja toplote znaša 62.000 MWh/letno. 
Zemeljsko knjižni lastnik kotlovnice je Mestna občina Kranj. 
Kotlovnico upravlja podjetje Domplan d.d.

V letu 2008 se je formirala civilna iniciativa. Študija je po-
kazala, da je vgradnja soproizvodnje zelo aktualna. Potrebno 
je bilo najti dogovor z Mestno občino Kranj. Temu je sledi-
lo formiranje konzorcija ponudnikov, izbor najugodnejšega 
ponudnika in ustanovitev novega podjetja Soenergetika.

Osnovni cilj izvedbe projekta je bil znižati stroške ogre-
vanja. V nadaljevanju bi si pogledali le nekatere prednosti 
projekta:

 y visoka stopnja donosnosti,
 y zanesljiv odjem toplotne energije, ki je osnova za pri-

dobitev podpor,
 y zagotovljen celoten odkup električne energije po sub-

vencioniranih cenah, ki sledijo cenam zemeljskega plina za 
obdobje 10 let,

 y ni težav glede vključitve proizvodnje SPTE tako na ele-
ktro kot toplovodno in plinsko omrežje,

 y zmanjšanje emisijCO
2
 in Nox,....

Šibkosti projekta se kažejo v neurejenih lastninskih 
odnosih in v velikem številu solastnikov, priključenih na 
kotlovnico.

Omenjeni projekt pa prinaša naslednje koristi za 
stanovalce:

 y znižanje stroška za ogrevanje,
 y stanovalci so upravičeni do bonitete enkrat letno (ne 

plačajo eden obrok električne energije) 
 y ne bo treba financirati zamenjave ekološko zastarelih 

kotlov,
 y višina letne bonitete se usklajuje s stopnjo inflacije.

g. Andrej Krč: 
Soproizvodnja 
toplotne in električne 
energije za  
stanovanjsko sosesko 
Planina, Kranj

Udeleženci  
strokovnega 
srečanja 

Razgovor s predstavniki podjetja Weishaupt d.o.o. po zaključku seminarja

www.revija-energetik.si
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Predavanja sta bila organizirana na dveh lokacijah in 
sicer: 

 y 9.11.2010 Hotel ARENA, Maribor
 y 10.11.2010 Dvor Jezeršek, Zgornji Brnik

Oba predavanja sta bila namenjena projektantom, ki se 
srečujejo s tovrstnimi problemi. Na začetku vsakega pre-
davanja je prisotne najprej pozdravil predstavnik Titana 
(9.11.2010 Vili Zabret, 10.11.2010 Robert Srabotič, general-
ni direktor TITAN-a). Na kratko je bila predstavljena situ-
acija na trgu, ter zgodovina sodelovanja med Titanom in 
Uponorjem. Kot je znano, je Uponor eden izmed največjih 
proizvajalcev sistema večplastnih cevi (MLCP) ter sistema 
PE-Xa cevi, katere odlikuje izredna kvaliteta ter obsežen 
asortiman izdelkov in rešitev.

Tehnični del predavanja je vodil Volker Ruehle (vodilni 
inženir s področja energetskih sistemov v Uponorju), ka-
teremu pa je pomagal Alexander Steinheimer (vodja teh-
nične podpore v Uponorju). Glavna tema predavanj je bilo 
ploskovno hlajenje. Za slovenski trg so bile predstavljene 
rešitve, predvsem talnega hlajenja, nekoliko presenetljive, 

saj se do sedaj takšnih stvari ni prakticiralo. Predavatelj je 
nazorno in s primeri opisal delovanje ploskovnega hlajenja 
(talnega in stropnega), s katerimi ima daleč največ izkušenj. 
Pokazal je refrenčne objekte, ki se nahajajo v deželah, kjer 
veljajo najbolj ekstremni pogoji (npr. v Združenih Arabskih 
Emiratih). 

Na kratko o ploskovnem hlajenju
Na podlagi drugega zakona termodinamike, toplota 

prehaja od tople površine na hladno površino. Posledično 
se lahko tako tla uporabljajo za talno hlajenje z absorbira-
njem toplote od bližnjih površin v konstrukciji. To je posebej 
učinkovito ob sončnem obsevanju tal.

V sistemih ploskovnega hlajenja kroži ohlajena voda 
(običajno od 16 °C do 19 °C) ali mešanica glikola in vode 
skozi zamrežene PE-Xa cevi ali večplastne cevi (MLC), ki so 
vgrajene v konstrukcijo tal, sten in/ali stropov ali skozi pred-
izdelane panele, ki so vgrajeni na stene ali stropove.

Ohlajen medij povleče presežek toplote iz konstrukci-
je in ga pošlje v prenosnik vira hladu (hladilni agregat, ze-

UPONOR je v sodelovanju s podjetjem TITAN d.d. organiziralo  
dva strokovna predavanja na temo: 

ploskovno hlAjEnjE:  
EnERGijsko UČinkoviTA 
zGRAdBA z vEČjim  
UdoBjEm

V imenu podjetja TITAN d.d. je prisotne pozdravil g. Vili Zabret
(Hotel Arena, foto: Olga Poslek) Skupina projektantov                                                       (Hotel Arena, foto: Olga Poslek)
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meljski kolektor, …). Ta postopek je podoben ploskovnemu 
ogrevanju, le da deluje ravno obratno. Sevanje hladnih po-
vršin, skupaj s temperaturo zraka v prostoru ustvarja tem-
peraturo, ki jo ljudje občutimo. Vsi ti sistemi ploskovnega 
hlajenja v osnovi niso namenjeni kot samostojni sistemi. 
Precej bolje delujejo v kombinaciji s prezračevalnimi siste-
mi (HVAC), kjer mora prezračevalni sistem prvenstveno skr-
beti samo za uravnavanje vlage v prostoru (odvod vlage). 
Med prednostmi, ki jih daje ploskovno hlajenje, je učinko-

vitost, ki omogoča projektantu, da zmanjša hladilni paket v 
zgradbi. To pomeni, da so lahko prezračevalni kanali manjši 
tudi do 70 %.

Vsi sistemi ploskovnega hlajenja so podometni, kar po-
udari arhitekturno zasnovo/koncept in izboljša estetiko 
prostora. Poleg tega so vzdrževalni stroški zmanjšani na 
minimum. Talno hlajenje je ključ za udobje in energijsko 
učinkovitost pri zagotavljanju idealne notranje klime.

Udeležba na predavanjih je bila ponovno izjemno do-
bra, saj se ju je udeležilo 35 udeležencev. Med predavanji 
se je nemalokrat razvila konstruktivna debata.

Predavanja v Hotelu Arena se je udeležila tudi predstav-
nica revije Energetik, ga. Olga Poslek, ki je poskrbela, da je 
bila revija Energetik na voljo projektantom na obeh, v uvo-
dnem delu omenjenih lokacijah.

Po zaključku posameznega predavanja smo, ob pripra-
vljeni hrani in pijači, vsi skupaj ugotovili, da so tovrstna sre-
čanja pomembna in da je potrebno v prihodnosti nadalje-
vati z njimi. Ob tem so se že porajale ideje o posameznih 
temah, ki bi bile zanimive. Vsekakor velja, da je bilo preda-
vanje, brez simultanega prevoda, boljše in razumljivejše, ob 
tem pa je bil maksimalno izkoriščen čas, ki je bil na voljo.

Vili Zabret

V imenu podjetja TITAN d.d. je prisotne pozdravil generalni direktor  
g. Robert Srabotič                                                                 (Dvor Jezeršek, foto: Vili Zabret) Skupina projektantov II.

Predavatelj g. Volker Rühle pri prikazu rešitev ploskovnega hlajenja 
(Hotel Arena, foto: Olga Poslek)

G. Alexander Steinheimer pri odgovarjanju na vprašanja prisotnih
(Hotel Arena, foto: Olga Poslek)

Sproščen pogovor med odmorom za kavo          (Hotel Arena, foto: Olga Poslek)

Skupina projektantov                                                       (Dvor Jezeršek, foto: Vili Zabret)
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Pred leti so jih pričeli graditi v 
razvitejših evropskih državah, danes 
povsod po svetu »rasejo kot gobe 
po dežju« – bioplinarne. V Nemčiji 
jih danes obratuje že več kot 5.000, 
v prihodnjih desetih letih načrtujejo 
postavitev še vsaj 12 tisoč novih. V so-
sednji Avstriji jih danes obratuje več 
kot 400, tako politiki in gospodarstve-
niki kot ekologi pa v njih vidijo največji 
energetski potencial zelene energije 
iz obnovljivih virov. Bioplin predsta-
vlja za Evropo pomemben strateški 
cilj tudi zaradi želene samooskrbe za-
hodnoevropskih držav z lastno ener-
gijo in večje neodvisnosti od fosilnih 
energentov iz Rusije in Arabskih držav.

»Tako kot vse druge dobre zamisli, 
so z nekoliko zamika bioplinske elek-
trarne začeli postavljati tudi pri nas. 
Država je kmetovalcem, ki so se od-
ločili za tovrstne investicije, omogo-
čila ustrezno zakonodajo in čeprav 
je subvencija med nižjimi v Evropi, 
je vse kazalo več kot obetavno. Tudi 
banke so v bioplinu prepoznale varno 
in donosno naložbo, zataknilo pa se 
je povsem nepričakovano čisto dru-
gje,« nam v pogovoru pove Marjan 
Kolar iz Logarovcev v občini Križevci. 

Živinorejec in podjetnik, ki si je pred 
kratkim pridobil naziv najinovativne-
ga mladega kmeta v Sloveniji, se v za-
dnjem obdobju intenzivno ukvarja z 
investiranjem v bioplinarne.

Medtem ko so tuji mediji polni 
hvale o ekološkem načinu pridobiva-
nja energije iz biomase, se v sloven-
skih medijih kar vrstijo prispevki, ki 
nas svarijo pred nevarnostmi te teh-
nologije. Ljudje, ki se najpogosteje ne 
sprašujejo o izvoru in ozadju določe-
nih informacij, takšnim novicam se-
veda verjamejo, kar povzroča nema-
lo zadržkov in zmede. Tako smo bili v 
zadnjem času priča vse od groženj o 
pomanjkanju hrane, ki naj bi jo pov-
zročale bioplinarne, pa do strupenih 
snovi, ki naj bi jih izločale in ogrožanja 
posebnih živali, za katere večina do-
slej ni niti vedela, da obstajajo.

Zato se je v slovenski javnosti do 
gradenj bioplinarn pojavilo nekaj 
»odpora«. Ta deloma izvira tudi iz ne-
vednosti in nepodučenosti o delova-
nju novih tehnologij. Nevednost pa 
se vleče še iz časov, ko so zaradi ne-
navadno nizkih cen hrano res kurili v 
pečeh, kar je seveda danes povsem 
nesprejemljivo in neekološko. Žita v 

sodobnih bioplinarnah seveda ne ku-
rijo, niti pretvarjajo v energijo. Lahko 
pa se ga brez pomislekov uporabi, ka-
dar gre za pokvarjeno živilo, ki bi ga 
zajela povodenj, plesen ali kakšna 
bolezen. Takrat ga s pomočjo sodob-
ne tehnologije lahko pretvorimo tudi 
v energijo. Zavedati se je treba, da v 
sodobni družbi veliko hrane zavrže-
mo. Nekatere visoko razvite države 
zavržejo celo preko polovico hrane. 
Imeli smo veliko tovarno sladkorja v 
Ormožu, surovino za pridelavo slad-
korja pa smo pridelovali sami. Tovarno 
smo zaprli, sladkor pa danes uvaža-
mo. Nihče se ne vpraša, kaj je s polji, na 
katerih je rasla sladkorna pesa. Danes 
bi samo na tej površini lahko pridela-
li za 40 MW energije, kar je skoraj če-
trtina celotne porabe elektrike v vseh 
slovenskih gospodinjstvih.

Kmetovalci danes res opuščajo 
kmetovanje, kar bi nas morebiti lahko 
skrbelo, a ne zaradi premajhnih sub-
vencij države, temveč predvsem zara-
di prenizkih odkupnih cen za pridelke, 
kar predstavlja ključno težavo za ne-
ekonomičnost kmetijske dejavnosti.

Tudi sam postopek pridobivanja 
energije iz bioplinarn je iz ekološke-
ga in zdravstvenega vidika neopore-
čen, saj gre vendar za povsem nara-
ven pojav, ki se v našem neposrednem 
okolju odvija ves čas, le da ga v nad-
zorovanem okolju izkoristimo za pri-
dobivanje plina, ki bi sicer izpuhtel v 
zrak. Nadzorovano anaerobno gnitje 
s pomočjo mikroorganizmov, ki lahko 
vse organske stvari predelajo v bio-
plin, ima še celo vrsto drugih ekološko 
ugodnih stranskih učinkov. Izkoristek 
tega plina pomeni manjši izpust to-
plogrednih plinov in CO2

 v ozračje, 
stranski produkt je presežna toplota, 
s katero bi lahko brezplačno ogreva-
li vodo, hleve, rastlinjake, gospodinj-
stva ali gospodarske objekte. Ostanek 

zElEnA EnERGijA 

>
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procesa gnitja je visoko kakovostno 
naravno gnojilo, ki bi lahko nadome-
stilo uporabo umetnih gnojil, s kateri-
mi zdaj v našo hrano zahajajo zdravju 
tako škodljivi nitrati.

Če izvzamemo sosedsko zavist, ni-
majo bioplinarne na okolje nobenega 
slabega vpliva in če so to dejstva se je 
treba vprašati, zakaj je v Sloveniji vse 
drugače? Trenutno v Sloveniji v bio-
plinarnah pridobimo vsega skupaj le 
14,7 MW energije, kljub temu pa ima-
mo o bioplinu daleč najbolj črno sliko.

Odgovor je preprost – dobimo ga, 
če na stvar pogledamo skozi motiv, ki 
bi lahko stal za tem. Tudi tukaj se na-
mreč, tako kot pri vseh velikih poslih, 
vse vrti okoli denarja. Vprašanje je le 
iz čigavega računa se pretaka v kate-
ri žep in kdo bo zaradi tega na koncu 
oškodovan. Bioplinske elektrarne de-
jansko ogrožajo še nekoga, ki na prvi 
pogled nima prav veliko skupnega s 
to dejavnostjo. Gre za zasebna podje-
tja, ki so v rokah peščice najbogatej-
ših Slovencev in se ukvarjajo z odku-
pom poljskih pridelkov. Skupaj tvorijo 
monopol, saj kmetovalci svojih pridel-
kov ne morejo prodajati nikomur dru-
gemu. Prav ta monopol jim omogo-
ča, da pridelkom tako nižajo cene, da 
se kmetovanje mnogim več ne spla-
ča in zato opuščajo svojo dejavnost, 
mnogi pa s trdim delom životarijo. 
Tudi pritisk na izplačilo vse večjih dr-
žavnih subvencij za kmetovanje tukaj 

ne more imeti nobene koristi, saj se 
ta razlika na koncu spet prelije v žepe 
posrednikov, ki jim subvencioniranje 
kmetijstva omogoča dodatno nižanje 
cen za odkup pridelkov, kar pomeni, 
da je na koncu kmetovalec vedno na 
istem.

Kako močna je ta združba govori 
tudi dejstvo, da je eden od vodilnih v 
enem od takšnih podjetij, danes tudi 
aktualni minister, kar bi utegnilo poja-
sniti tudi številne poteze, ki jih je mini-
strstvo v zadnjem času sprejelo v ško-
do zeleni energiji in v nasprotju s cilji, 
ki jih uradno zagovarja.

Gre za oživljanje kmetijstva, in le 
kaj bi ga lahko bolje oživilo kot prilo-
žnost, da kmetovalec svoje pridelke 
lahko poljubno prodaja tako odkupni-
kom poljščin kot bioplinskim elektrar-

nam za svoje obratovanje. Da ne bo 
pomote, kmetovalec lahko bioplin-
skim elektrarnam proda veliko bioma-
se, za katero se prvi sploh ne zanimajo, 
saj lahko za pridelavo energije upora-
bimo vse organske odpadke, vključno 
z gnojem in gnojevko, kot tudi za pre-
hrano neuporabne dele rastlin in vse 
organske odpadke.

Tako je Kmetijski inštitut Slovenije 
pred nedavnim objavil največjo in edi-
no raziskavo o potencialu biomase pri 
nas, ki pravi, da bi v bioplinskih elek-
trarnah lahko pridelali vsaj za 86 MW 
električne energije, ne da bi pri tem 
posegali v prehransko verigo (to bi 
zadostovalo za skoraj polovico vseh 
slovenskih gospodinjstev, kar je osu-
pljiva številka). Kljub sklicu novinar-
ske konference, o študiji Kmetijskega 
inštituta skoraj ni bilo zaslediti bese-
de, kar je glede na pomembnost za 
Slovenijo, prav nenavadno. 

»Nujno pa potrebujemo jasno dr-
žavno strategijo, ki bo postavila jasne 
meje, ne pa v strahu pred ‘nečim’ eno-
stavno preprečila in povsem ohromi-
la nekaj, kar povsod v razvitem svetu 
prepoznavajo za prihodnost,« nasta-
lo situacijo pokomentira in obrazlo-
ži Kolar, ki je na svojem posestvu v 
Logarovcih pri prašičji farmi leta 2005 
zgradil prvo bioplinarno. »Za gradnjo 
smo se odločili predvsem iz ekoloških 
vidikov, ker smo imeli zaradi velikosti 
farme težave z razvozom gnojevke in 
s smradom. Takrat smo redili okrog >
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600 plemenskih svinj. To nas je prav-
zaprav prisililo v iskanje boljše rešitve. 
Na srečo je takrat tudi vlada podpira-
la zeleno energijo in zato smo se laž-
je odločili«. Danes gradi že tretjo bio-
plinarno. In pravi, da mu ni žal. »Kdor 
strateško razmišlja o bioplinu in bio-
plinarnah potem lahko vidi, da bio-
plin povečuje samooskrbo s prehra-
no v Sloveniji in ne obratno, kot se 
želi prikazati v javnosti. Trenutno sem 
prepričan, da to malokdo razume in 
verjame. Stvar pa je zelo preprosta in 
jasna. S presežno toploto proizvede-
no ob proizvodnji električne energije, 
lahko zelo poceni ogrevamo rastlinja-
ke in pridelujemo ogromne količine 
vrtnin in zelenjave. Zdaj te pridelke 
uvažamo, v prihodnosti pa bi s takšno 
pridelavo lahko dosegli 100-odsto-
tno samooskrbo. Tako je tudi v tujini, 
kjer so bioplinarne dobesedno oži-
vile kmetijstvo in omogočile kmeto-
valcem boljšo  prihodnost, pridelava 
hrane pa se ni zmanjšala, ampak po-
večala. Za primer naj omenim, da bo 
samo ena sama bioplinska elektrarna, 
ki jo postavljamo v Vučji vasi v načrto-
vanih rastlinjakih Slovenijo oskrbova-
la s 40-odstotki celotnega povpraše-
vanja po paradižnikih.«

Če se bo v Sloveniji zaradi neure-
jenih ekonomskih razmerij in osebnih 
interesih ob velikih še naprej opušča-
lo obdelovalne površine, bo neobde-
lane zemlje iz dneva v dan več in ta-
krat, ko se bo končno pokazala velika 
potreba po revitalizaciji teh površin, 
bo vzpostavitev v obdelovalno sta-
nje zelo težavna in draga. Zaradi ne-
spametnega gospodarjenja bomo v 
prihodnosti obsojeni na odvisnost 
od tujih virov, kar lahko naše potom-
ce nekega dne drago stane. Tuje izku-
šnje kažejo, da so bioplinarne gotovo 
zelo dober regulator na tem podro-
čju. »Zagotovo bo v strateškem po-
gledu imel bioplin v prihodnosti zelo 
močan vpliv na podeželje in na pre-
živetje kmeta. V to sem trdno prepri-
čan in to se je že izkazalo v vseh razvi-
tih evropskih državah,« zatrjuje Kolar, 
ki ima tudi odgovor na očitke, da so 

lastniki bioplinarn nelojalen konku-
rent trgovcem s koruzo. »Končno bo 
moral biti tudi kmet pošteno plačan 
za svoje delo. In očitek, da bioplinar-
ne ponujajo 1200 evrov za pridelek 
po hektarju ne more biti očitek am-
pak prednost. To je namreč normalna 
poštena cena. Tudi glede podražitev 
hrane na policah se ni treba bati, saj 
zdaj razlika v dobičku ostaja pri veli-
kih zasebnih podjetjih.

»Vsakemu kmetovalcu je dobro ja-
sno, da je z delom na zemlji težko pre-
živeti, kaj šele uspeti. Za to seveda niso 
krive naravne katastrofe, bolezni, ško-
dljivci, toča ali povodni, ampak pred-
vsem nizke odkupne cene pridelkov, 
ki jih z monopolom vzdržujejo velika 
podjetja. Zato je absurdno, da se za 
vse manjšo samooskrbo krivi bioplin, 
ki se tukaj pojavlja kot rešitelj in ne 
‘odžiralec’ hrane. Žalostno je, da niče-
sar ne znamo izkoristiti, koruzo izvaža-
mo v Italijo, namesto, da bi jo izkoristili 
v bioplinarnah, popolnili kvote zelene 
energije, kmetom dali zaslužek in do-
bro gnojilo. Žal smo priča opuščanju 
kmetovanja in posledicam, ki nam jih 
to prinaša. Pri bioplinu se dogaja po-
polnoma isto kot se nam je dogajalo 
pri biomasi. Najprej vik in krik, potem 
pa spoznamo, da imamo neverjetne 
zaloge in neizkoriščenost lesne bio-
mase. Sekance pa še kar naprej uvaža-
mo,« še doda Kolar, ki pa kljub raznim 
očitkom v javnosti ne misli odnehati. 
Pravi, da so za bioplinarne drugod po 
svetu veliko bolj dovzetni in si jih za 

razliko od nekaterih ljudi v naši drža-
vi želijo. Izredno zanimanje v tem tre-
nutku kažejo Hrvati, v prihodnosti pa 
bodo svoj prostor dobile tudi v drugih 
državah nekdanje Jugoslavije.

Ne nazadnje pa ne smemo poza-
biti, da se je Slovenija Evropski sku-
pnosti obvezala zmanjšati izpust 
toplogrednih plinov in povečanja pri-
dobivanja energije iz lastnih obnovlji-
vih virov, kot je bioplin. Mnogim je že 
jasno, da dogovora s sedanjim odno-
som do zelene energije ne bomo mo-
gli izpolniti. Mnogim je tudi jasno, ko-
likšne kazni bomo zaradi tega morali 
plačati, saj gre (po nekaterih virih) za 
številko blizu stotih milijonov evrov. 
Med tem ko se vsakodnevno ukvarja-
mo z nekaj tisoč evrov težkimi škanda-
li, Sloveniji po drugi strani iz rok pol-
zi na stotine milijonov evrov, o katerih 
pa vsi molčijo.

Tako ostaja odprto le vprašanje ali 
se tudi tukaj dogaja nekaj, za kar ne-
kaj posameznikov močno upa, da bo 
pricurlajlo v javnost šele takrat, ko bo 
za njih že zdavnaj močno poskrbljeno.
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V Energetiki Maribor se trudimo postati 
okolju in uporabnikom prijazno regionalno 
podjetje za zadovoljevanje energetskih 
potreb ter zagotavljanje enostavnosti 
bivanja in pozitivne prihodnosti. Z namenom 
približevanja našim ciljem smo pričeli s 
projektom Metan, katerega poslanstvo je 
aktivno vpeljevanje stisnjenega zemeljskega 
plina (CNG), ter v kasnejši fazi tudi bioplina, v 
slovenski promet. 

Kaj je CNG?

Compressed Natural Gas (CNG) oz. stisnjen 
zemeljski plin je fosilno gorivo s katerim 
je moč nadomestiti bencin, dizelsko gorivo 
ali avtoplin LPG. CNG ob odlični energijski 
vrednosti, nižjih stroških in porabi, odlikujejo 
naslednje ekološke prednosti:

nizka vsebnost ogljika,• 
zgorevanje z nizko vsebnostjo toplogrednih • 
plinov,
odsotnost trdih delcev pri izgorevanju  • 
(saje, prah),
glavni produkt izgorevanja so predvsem • 
vodne pare.

Vozila Na CNG

Vozni park Energetike Maribor smo obogatili 
z ekološko najučinkovitejšim avtomobilom 
v Evropi VW Passat EcoFuel. Avtomobil z 
uporabo CNG dosega odlične vozne lastnosti.

PolNilNa Postaja CNG Na  
eNerGetiKi Maribor

Za hitrejše vpeljevanje čistejših goriv 
v štajersko regijo smo v Energetiki 
Maribor pridobili prvo polnilno posta-
jo v Mariboru, s katero lahko polnimo 
avtomobilske rezervoarje s CNG. V 
prihodnjih letih načrtujemo uporabo CNG 
tudi v javnem prometu, saj bomo tako še 
dodatno prispevali h kakovosti življenja v 
Mariboru in bližnji okolici.

Več informacij o stisnjenem zemeljskem 
plinu najdete na spletnih straneh  
www.energetika-mb.si in www.metan.si.
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Tehnični podatki za  
Volkswagen Passat EcoFuel

Maksimalna hitrost: 210 km/h 
Pospešek do 100 km/h: 9,7 s 
Masa vozila: 1.527 kg 
Koeficient zračnega upora: 0,29 Cd 
Poraba CNG: 4,38 kg/100 km 
Rezervoar CNG: 22 kg 
Rezervoar bencina: 31 l 
Domet: 900 km

Pri zamenjavi kotla s toplotno črpalko je potrebno pravil-
no določiti njeno toplotno moč. Nepravilno določena toplo-
tna moč ima velik vpliv na življenjsko dobo, vklopi in izklopi 
črpalke so prepogosti, predimenzionirane toplotne črpalke 
pa so tudi dražje. 

1. Ocena toplotne moči za obstoječe 
zgradbe

Potrebe po toploti za nove zgradbe moramo določiti 
skladno s pravilniki posamezne države (pri projektni tem-
peraturi) in standardomDIN EN 12831. Za obstoječe zgrad-
be, pa lahko približno ocenimo toplotno moč glede na letno 
porabo goriva (zemeljski plin, kurilno olje) po enačbi:

ocena potrebne toplote (moči) = zemeljski plin [m3/a] / 
250 [m3/a.kW] oziroma

ocena potrebne toplote (moči) = kurilno olje [liter/a] / 
250 [liter/a.kW]  

Faktor 250 upošteva kurilne vrednosti goriv, povprečne 
izkoristke in povprečne obratovalne dni. Za izračun je pora-
ba goriva v preteklem območju bolj zanesljiva kot teoretični 
izračun, ki temelji na specifični rabi glede na površino (m2) 
ali prostornino (m3) zgradbe 

 Glede na izkušnje znašajo potrebe po toploti:

 y starejše zgradbe: 75 - 100 W/m2

 y zgradbe s primerno toplotno izolacijo: 50 W/m2

 y nizko energijske in pasivne hiše 10 do 30 W/m2 

Potrebe po toploti so odvisne od več faktorjev: lege (se-
ver, jug, obmorska, hribovita območja, strjena naselja), ve-
trov in drugih lokalnih vplivov.

doloČiTEv moČi 
ToploTnE ČRpAlkE

>
Nadaljevanje članka na 22. strani 
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Pred meseci je podjetje Trgocev iz Logatca dokončalo 
prvo fazo izgradnje novega razstavnega salona s kotlovnico.  
Podjetje se ukvarja s strojnimi instalacijami, adaptacijami 

kopalnic in prodajo 
instalacijskih materia-
lov. V prodajnem pro-
gramu imajo material 
za centralno kurjavo, 
vodovodne instalaci-
je, plinske instalacije 
in kopalniško kerami-
ko. Družina Petrovčič 
je začela izgradnjo 
poslovnega objek-
ta pred 15 leti, ves ta 
čas so marljivo delali 
in ustvarjali, tako da je 
za sedanjo prodajno 

strukturo postal objekt premajhen. Zaradi tega so se odlo-
čili zgraditi dodatne razstavno prodajne prostore. Prodaja in 
montaža sodobnih kotlov na biomaso predstavlja velik del 
poslovne dejavnosti podjetja Trgocev. Glede na tako opre-
delitev tudi ni bilo dileme, kakšen kotel bodo vgradili v svo-
jo novo kotlovnico. Odločili so se za vgradnjo kotla na lesne 
sekance Bioflam podjetja WVterm iz Maribora.

Kotlovnica zavzema zelo majhen prostor v odnosu na 
skupno površino objekta. Sodobni kotli na biomaso ne za-
vzemajo večjih prostorov kot jih sicer namenjajo plinskim 
ali kakim drugim kotlovnicam. Kotlovnica skupaj s silosom 
za lesne sekance meri 100 m2.  V kotlovnico je vgrajen kotel 
tip  vE sREB 290 kW z vso opremo za odjem lesnih sekan-
cev, transport sekancev v kurišče in za čiščenje dimnih pli-
nov. Kotli tip vE sREB so primerni za kurjenje z lesnimi se-
kanci raznih velikosti in širokega spektra vlažnosti, kotli pa 
lahko kurijo tudi pelete  in brikete. Kotli tega tipa so boga-
to strukturirani in imajo visoko stopnjo vgrajene tehnologi-

oGREvAnjE poslovnEGA 
CEnTRA TRGoCEv s  
koTlom nA BiomAso 
WvTERm
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je. Podjetje WVterm vzdržuje partnerski odnos s številnimi 
domačimi proizvajalci, kar omogoča pretok znanja in sku-
pni prodor slovenskega znanja na tuje trge. Podjetje izvo-
zi preko 60 % vse proizvodnje na zahtevne evropske trge. 
Konstrukcijska zasnova kotlov prednostno rešuje proble-
me ekologije, tako so emisije dimnih plinov pod vrednost-
mi, ki jih predpisuje zakonodaja na področju EU. Kotli so 
projektirani s tridimenzionalno tehnologijo konstruiranja, 
kar prinaša precizno oblikovanje slednjega dela na kotlu. 
Proizvodi so certificirani po TÜV in nosijo oznako CE 0036.  
Kotlovske naprave sodijo v sam vrh evropske ponudbe. 

Kotli tipa vE sREB so izdelani tako, da je v prednjo stran 
kotla vstavljen reaktor s stopničasto rešetko. Izdelani so po 
TRD 702 iz kvalitetne atestirane pločevine v varjeni izvedbi 
po DIN 4702 in 4751 1.1. , EN 305-5. Kurišča kotlov so v pr-
vem vleku obzidana s kvalitetno ognje odporno šamotno 
opeko A 60. Kotli imajo velik zgorevalni prostor in dobro 
dimenzioniran prvi vlek za odlaganje velikih delcev lebde-
čega pepela. Osnovna izvedba ima vgrajene sisteme za od-
vajanje pepela izpod rešetke. Dodatno je možno k osnovni 
izvedbi vgraditi avtomatsko odstranjevanje pepela in pra-
ha na več nivojih. Naprave imajo na  izstopu dimnih plinov 
iz kotla vgrajen ventilator in odpraševalec dimnih plinov. S 
patentiranimi odpraševalci je dosežena manjša vsebnost 
prašnih delcev kot jo določa zakon to je 80 mg/m3. Tam, 
kjer so zahteve posebej ostre, na primer ob zahtevi 50 mg/
m3,  je potrebno vgraditi še dodatno elektro filtre ali vreča-
ste filtre, ki lahko zmanjšajo emitiranje prašnih delcev celo 
do 5 mg/m3. Kotel oz. celotno napravo krmili mikroproce-
sorska regulacija, ki dobiva signale od lambda sonde, sen-
zorjev in temperaturnih tipal. Regulacija prevzema nadzor 
nad delovanjem kotla, tako skrbi tudi za samodejni vžig in 
avtomatsko regulira celoten proces od doziranja, zgore-
vanja do čiščenja dimnih plinov. Regulacija dopušča še da-
ljinski in procesni nadzor delovanja in klicanje 6 telefonski 
številk ob zastoju.

Uporaba WVtermovih kotlov na lesno biomaso je zelo 
široka, saj pokrivajo proizvodi kapacitete od 100 kW do 
6.000 kW, pri čemer je kurivo od kosovnega lesa, lesnih 
sekancev različne granulacije, ostankov lesa iz industrijske 
obdelave, do lesnih briketov in pelet.

Podjetje izdeluje tudi večje  
naprave, vendar le-te po  
projektnem pristopu pri čemer  
iz širokega spektra izbere  
tehnično najbolj dovršeno rešitev  
ob sprejemljivi ceni.
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Človek že od pradavnine ogre-
va svoj bivalni prostor. začel je z 
ognjem, skozi čas pa odkril in spo-
znal nove načine za zagotovitev ter 
izboljšanje termalnega udobja v 
svojem prostoru. v današnjem ob-
dobju se veliko pozornosti posve-
ča tudi drugim vidikom ogrevanja, 
predvsem pomenu ravnanja z oko-
ljem in porabi energentov. zato je 
na tem področju mogoče zasledi-
ti veliko prizadevanj in rešitev za 
učinkovito rabo energije, ki teme-
lji na dobri regulaciji.

Pojem regulacija se uporablja kot 
postopek, pri katerem z nastavitvijo 
želene vrednosti poskušamo spreme-
niti merjeno veličino, tako da jo čim hi-
treje in čim bolj natančno približamo 
želeni. Z matematično funkcijo (re-
gulacijski algoritem) povezuje meril-
ni (tipalo) in izvršilni element (ventil). 
Deluje na osnovi negativnega povra-
tnega odziva procesa na spremembo 
vhodne veličine. Najbolj razširjen to-
vrstni regulacijski algoritem je PID, ki 

se uporablja tudi pri upravljanju aktu-
atorjev naprav za zagotavljanje toplo-
tnega ugodja prostorov.

Najpogosteje uporabljene napra-
ve za uravnavanje temperature pro-
stora so radiatorji. Ko se sevalnemu 
telesu onemogoči prenos energije v 
prostor s pomočjo sevanja dobimo 
konvektor, ki prenaša energijo v pro-
stor s pomočjo prostega pretoka zra-
ka. Pri ventilatorskem konvektorju se 
proces konvekcije dodatno ojača s pri-
silno povečanim pretokom zraka. Za 
večje prostore se uporabljajo pred-
vsem klimatske naprave, ki dodatno 
omogočajo tudi dotok svežega zraka  
in uravnavanje vlažnosti prostora.

V mnogih prostorih je ogrevanje 
stalno vklopljeno in ogrevalna te-
lesa delujejo z maksimalno močjo. 
Posledično uporabniki takih prosto-
rov temperaturo uravnavajo ročno 
z odpiranjem oken in tako po nepo-
trebnem povzročajo povečano rabo 
energije. Nastala situacija je najeno-
stavneje rešljiva z vgradnjo termo-

statskih ventilov in termostatskih glav 
na dovod medija v ogrevalno telo. 
Termostatska glava je sestavljena iz 
tipalnega elementa s polnilom, ki se 
razteza in krči glede na temperaturo 
v prostoru ter tako s pritiskom na iglo 
termostatskega ventila regulira nje-
govo odprtost. Na termostatski gla-
vi je mogoče z vrtenjem po stopnjah 
nastaviti želeno toplotno udobje pro-
stora. Siemensove termostatske glave 
imajo tudi varnostno protizamrzoval-
no nastavitev. V primeru prekrivanja 
termostatske glave (npr. z zaveso), 
ko je moteno njeno pravilno zazna-
vanje temperature, pa obstaja reši-
tev z ločenim tipalnim elementom. 
Temperaturna odvisnost radiatorjev 
od sprememb pretoka v ogrevalnem 
sistemu pa se reši z radiatorskimi ter-
mostatskimi ventili z vgrajeno tlačno 
kompenzacijsko komoro.

Prednost rešitve s termostatskimi 
glavami je v njeni enostavnosti in ceni. 
Posledično to pomeni manjšo natanč-
nost s stopenjsko temperaturno na-

REGUlACijA soBnE 
TEmpERATURE
Dejan Božulić, d.i.e., Siemens d.o.o., IBT

Slika 1: Termostatski ventil, termostatska glava in rešitev z ločenim temperaturnim tipalom ter tlačno kompenzacijski termostatski ventil.
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stavitvijo na 4K in vsakokratno ročno 
prenastavljanje vseh termostatskih 
glav ob potrebi po spremembi tem-
perature v prostoru. Ko vnaprej vemo, 
kdaj v prostoru ne bomo potrebovali 
toplotno udobje, je mogoče privarče-
vati tudi z dodatnim znižanjem tem-
perature v tem časovnem obdobju. 
To pomeni nastavitev odpiranja in za-
piranja ventilov po urniku. Dosežemo 
ga tako, da na termostatske ventile 
namestimo motorne pogone in jih 
krmilimo s sobno termalno enoto po 
urniku. Siemens ima v svojem nabo-
ru produktov komplet motornih po-
gonov SSA955 in nastavljalno enoto z 
brezžično komunikacijo QAW912, ki je 
tako zaradi enostavne montaže še po-
sebej primerna za vgradnjo na obsto-
ječih objektih. Vsi elementi so baterij-
sko napajani in omogočajo od 2 do 
5 let avtonomije delovanja. Notranje 
brezžično območje delovanja dvo-
smerne KNX komunikacije je 30 m. Na 
eno sobno enoto je mogoče povezati 
do 6 motornih pogonov v dveh ogre-
valnih conah. Vse ogrevalne funkcije 
so prikazane na LCD prikazovalniku.

Regulacija temperature prostora 
se uporablja tudi pri uporabi drugih 
grelnih teles (npr. ventilatorski kon-
vektorji, talno gretje,…). Izvajamo jo 
s sobnimi termostati, ki se med se-

boj razlikujejo po funkcijah in name-
nu uporabe. Ločijo se na tiste, ki so 
namenjeni samo ogrevanju ali samo 
hlajenju prostora, tiste ki imajo mo-
žnost preklopa med gretjem in hla-
jenjem ter tiste, ki omogočajo istoča-
sno uporabo pri gretju in hlajenju in 
se jih uporablja v kombinaciji s štiri-
cevnimi sistemi. Obstajajo izveden-
ke za podometno, delno podometno 
in nadometno montažo. Želena vre-
dnost se na sobnih termostatih nasta-
vi s pomočjo nastavitvenega gumba 
ali pa s pomočjo nastavitvenih tipk ali 
celo z zaslonom, občutljivim na dotik. 
Urniki so lahko dnevni ali tedenski. Na 
izbiro so modeli z različnim številom 
preklopov. Nekatere izvedenke imajo 
celo možnost sinhronizacije točnega 
časa. Priročna je tudi funkcija daljin-
skega vklopa, ki omogoča spremem-
bo režima delovanja s pomočjo zuna-
nje komunikacijske naprave (npr. GSM 
modema). V primeru potrebe po vkla-
pljanju oddaljene naprave (npr. kotla, 
črpalke,…) se uporablja rešitev z brez-
žično komunikacijo.

V primeru, ko se želi sobno regu-
lacijo povezati ali razširiti z dodatni-
mi funkcionalnostmi upravljanja raz-
svetljave, okenskih senčil, ogrevanja 
sanitarne tople vode, prezračevanja, 
nadzora vrat in oken ter podobnim, 

je mogoče uporabiti sistem za avto-
matizacijo hiše Synco living. V osnovni 
različici, samo s sobno enoto, QAX910 
je tako mogoče regulirati ogrevanje 
v 12 sobah. Sobna enota mora biti 
povezana na napajanje (AC 230V) in 
omogoča povezavo z EIB inteligen-
tnimi inštalacijami preko predpripra-
vljenih S-mode podatkovnih točk. Na 
LCD prikazovalniku je mogoče videti 
vse aktivirane funkcionalnosti in mer-
jene vrednosti ter tudi pregled histo-
grafije izmerjenih vrednosti in prikaz 
alarmov.

Slika 2: Komplet motornih pogonov s sobno 
nastavljalno enoto za regulacijo temperature po 
urniku.

Slika 4: Sobna enota sistema hišne avtomatizacije 
Synco Living

Več informacij o  
Siemensovih produktih 
za ogrevalne sisteme  
lahko najdete na  
www.siemens.si/sbt .

Slika 3: Različne izvedenke sobnih termostatov.
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Najbrž niste edini, ki opažate, da 
so računi za elektriko vse večji. Poleg 
tega, da se cene povečujejo, imamo 
vse več električnih naprav, ki so da-
nes nujno potrebne v gospodinjstvu. 
V večji skrbi za okolje in potrebi po 
varčevanju z električno energijo bodo 
kmalu prišle na trg hišne kogeneraci-
je oziroma mikrokogeneratorji nove 
generacije, ki jih v svetu že razvijajo, 
med drugim tudi korporacija, kamor 
sodi Butan plin. mikrokogeneracije  
bodo omogočale ogrevanje, pripravo 
tople sanitarne vode in hkrati proizvo-
dnjo električne energije – torej velik 
izkoristek tudi v manjših stanovanj-
skih enotah.

Butan plin je vedno skrbel za ra-
zvoj, čistejše okolje (UNP je okolju 
eden bolj prijaznih energentov) in 
tudi tokrat pripravlja novost na slo-
venskem trgu.

Kaj je kogeneracija? 
Najbrž ima vsak izmed nas avto-

mobil, toda le malokdo ve, da avto 
pozimi deluje kot kogenerator. Del 

mehanske energije se namreč prene-
se na alternator, ki proizvaja električ-
no energijo, toplota, ki jo oddaja mo-
tor, pa se porabi za gretje notranjosti 
avtomobila. Povedano drugače - ko-
generacija je hkratna proizvodnja to-
plotne in električne energije ali kraj-
še SPTE. Ob tem se koristno uporabi 
toplotna energija, ki se sprošča pri se-
grevanju, preko generatorja pa se pro-
izvaja električna energija. Pomembno 
je, da ta energija nastaja tam, kjer se 
tudi uporablja, zato ni izgub pri pre-
nosu elektrike, poleg tega pa sistem 
pomeni najbolj učinkovito pretvorbo 
primarne energije v električno in to-
plotno energijo, saj prihranimo zna-
ten del primarne energije v primer-
javi z ločeno proizvodnjo. Poleg tega 
uporaba UNP in prihranki energije, 
ki jih omogoča kogeneracija presta-
vljajo tudi dodatno zmanjšanje emisij 
škodljivih plinov in vplivov na okolje. 
Zaradi tega se kogeneracije uvrščajo 
med okolju prijazne tehnologije, še 
posebej če se kot energent uporablja 
UNP.

okolju prijazne tehnologije
Poglejmo primer manjše enote 

SPTE, ki ima skupni izkoristek nad 90 
%. Če primerjamo električno energi-
jo, ki je proizvedena v termoelektrar-
ni Šoštanj, se izkaže, da lahko novim 
SPTE postrojenjem bistveno zmanjša-
mo emisije CO

2
. Ob upoštevanju lokal-

no proizvedenih emisij, kjer se pri de-
lovanja SPTE na UNP sprošča cca. 0,23 
kg CO

2
 na proizvedeno kWh energije 

(toplote in električne energije skupaj),  
pri proizvodnji električne energije iz 
TEŠ pa se proizvede 1,2 kg CO

2
 na pro-

izvedeno kWh električne energije. Ob 
tem ugotovimo, da smo z električno 
energijo, proizvedeno v kogeneracij-
skem postrojenju, zmanjšali emisije za 
okoli 80%. V primeru, da smo kot ener-
gent za ogrevanje predhodno upora-
bljali kurilno olje, pa se bodo emisije 
CO

2
 v ozračje še dodatno zmanjšale za 

približno 30%.
Pri kogeneracijah, ki so danes na 

slovenskem trgu, ni toliko problem v 
velikosti, temveč v tem, da zahteva-
jo dodatno uporabo toplote. In to ne 

pRihodnosT EnERGijE 
jE v koGEnERACijAh 

Kogeneracijsko postrojenje v Park Hotelu Bohinj. Kogeneracijsko postrojenje v Park Hotelu Bohinj.
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le pozimi, ko imamo vklopljeno cen-
tralno ogrevanje, temveč tudi poleti, 
ko proizvajamo električno energijo; 
takrat je toplota višek. Takšne ko-
generacije običajno uporabljajo pri 
zgradbah, ki imajo bazen ali poveča-
no potrebo po porabi sanitarne vode. 
Glede na lastnosti kogeneracij, ki so 
trenutno na voljo na slovenskem trgu, 
so zaenkrat najmanjše kogeneracije z 
električno močjo 5 kW, ki pa so pre-
velike za uporabo kot hišni kogenera-
torji. Predvsem so primerni za objekte 
kot so manjši hoteli, domovi za ostare-
le, zdravstveni domovi, šole, vrtci, ve-
čji stanovanjski objekti ipd. 

prednosti za uporabnike 
kogeneracij

Investitor, ki se odloči za investici-
jo v mikrokogeneracijo, bo še vedno 
porabil enako količino energije, ven-
dar jo bo del namenil za proizvodnjo 
električne energije, del pa za proizvo-
dnjo toplote. Ob tem bodo celotne iz-
gube energije manjše kot pri ločenih 
sistemih proizvodnje in bodo znašale 
do 10 %.

V primeru, da se odločite za napra-
vo z močjo do 50 kW, ki obratuje do 
4000 ur letno lahko za obratovanje 
SPTE pridobite  obratovalno podpo-
ro v višini 0.192€ za proizvedeno kWh 
električne energije ali podporo v obli-
ki zagotovljenega  odkupa  električne 
energije po ceni 0.237€/kWh. Ob tem 
je potrebno upoštevati dejstvo, da ste 
upravičeni do obratovalne podpore, 
tudi če koristite proizvedeno električ-
no energijo za lastne potrebe oz. pro-
dajate na trg samo viške. Torej lahko 
s proizvodnjo električne energije tudi 
nekaj zaslužite, kar pa pozitivno vpli-
va na povračilno dobo investicije, ki se 
v večini primerov  povrne v zelo krat-
kem času, saj je povprečna doba vra-
čanja med 3 in 6 let.

Zmogljivost hišnega  
kogeneratorja nove  
generacije

Večina mikrokogeneracijskih po-
strojenj, ki obratujejo na območju 
Slovenije, deluje na principu motor-
jev z notranjim zgorevanjem. Ker so 

v večini naprave zelo dobro zvočno 
izolirane se ropot, ki nastaja pri delo-
vanju, zelo močno zaduši in je skoraj 
neslišen.

V prihodnosti bodo hišni mikro-
kogeneratorji delovali še bolj tiho, ker 
delujejo kot elektrokemična reakci-
ja, saj gre za neposredno delovanje 
med zrakom in dovedenim gorivom, 
ki z gorivnimi celicami (brez ropota 
in rotacij) spreminja UNP v električno 
energijo.

Hišni mikrokogenerator bo prime-
ren za vse stanovanjske hiše. Prednost 
UNP je tudi njegova dostopnost, saj ni 
odvisen od plinovodnega omrežja in 
ga lahko dostavimo praktično pov-
sod. V času hitrih podnebnih spre-
memb, ko so neurja tudi v Sloveniji 
vse bolj uničujoča in izpadi električne 
energije zaradi podrtih električnih vo-
dov že skoraj nekaj običajnega, bodo 
stavbe z mikrokogeneratorji oskrblje-
ne z električno energijo tudi v prime-
ru prekinitve dobave eletričnega toka. 

kogeneracija Butan plina  
v park hotelu Bohinj

Butan plin je sodeloval pri iz-
gradnji kogeneracije v Park Hotelu 
Bohinj, ki ima poleg lastne energet-
ske vrtine tudi lastno energetsko po-
stajo. Sočasno se namreč proizvaja-
ta električna energija in toplota. Dve 
napravi poganja UNP, skupaj pa soča-
sno proizvajata električno in toplotno 
energijo. Tako proizvedena električna 
energija skrbi za poganjanje toplotnih 
črpalk v hotelu in za celotno napaja-
nje hotela ter vodnega parka. Toplota, 
ki se sprošča ob proizvodnji električ-
ne energije, pa se uporabi za gretje 
bazenov. Takšen sistem ima zaradi 
uporabe preostale toplote do 90% iz-
koristek. Z istočasno proizvodnjo to-
plotne in električne energije pa se pri-
hrani tudi do 30% primarne energije v 
primerjavi z ločeno proizvodnjo. Tako 
proizvedena električna energija, ob 
upoštevanju predpisanih obremeni-
tev za emisije CO

2
, pomeni za 500 ton 

manjšo obremenitev s CO
2
 kot bi bila 

ob enaki porabi električne energije iz 
omrežja. 

Primer iz prakse

Mikrokogeneracija Butan plina v Vila Silva Marija 
aparthotelu v Pišecah

Primer uspešnega zagona mikrokogeneracijskega po-
strojenja SenerTec Dachs je podjetje Butan plin izvedlo v 
aparthotelu Vila Silva Marija v Pišecah. Mikrokogeneracij-
ska enota, ki obratuje v tem objektu, je posebno primerna 
za uporabo v manjših objektih, kot so domovi za ostarele, 
zdravstveni domovi, šole, vrtci, večji stanovanjski objekti 
ipd... Enota pri skoraj 90-odstotnem izkoristku proizvede 
do 12,5 kW toplotne energije in do 5,5 kW elektrikične 
energije, ki se lahko porabi za lastne potrebe ali pa se 
po subvencionirani ceni proda na trg električne energije. 
Investicija v mikrokogeneracijske enote je še zlasti zani-
miva, saj omogoča zaslužek v obdobju 10-letnega zago-
tovljenega odkupa proizvedene električne energije.
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NIBE F1245 in NIBE F1145
Prve instalacije novih toplotnih 

črpalk v Sloveniji so bile izvedene že 
lani poleti, v avgustu pa je stekla re-
dna prodaja. Tedaj smo dobili tudi 
prve potrditve strank: to so res toplo-
tne črpalke novega, višjega razreda.

Na sejmu DOM v Ljubljani sta 
največ priznanj obiskovalcev dobila 
predvsem nova zasnova regulacije z 
enostavnim upravljanjem in elegan-
ten izgled plašča naprave. Kar nekaj-
krat, ko smo odprli prednjo stranico 
plašča in pokazali notranjost toplotne 
črpalke, smo slišali ”Vav!” začudenja. 
Nekdo je celo rekel ”podobno kot pri-
merjava starega avtomobila z novim 
Mercedesom”. Obiskovalci, ki so že 
imeli vgrajene toplotne črpalke dru-
gih proizvajalcev, so pripominjali, da 
sta instalacija in servis gotovo mnogo 
enostavnejša. In prav imajo.

Dodatno presenečenje za obisko-
valce je bilo izredno tiho delovanje 
toplotne črpalke. In, ko so nato izve-
deli še o dodatnih prihrankih energi-
je novih toplotnih črpalk, v primerjavi 
s starejšimi modeli, se je odločitev o 
nakupu v večini primerov že končala, 
preden se je sploh dobro pričela.

Razvoj popolnoma nove genera-
cije toplotnih črpalk je izredno zah-
teven projekt. Čeprav je tehnika že 
dodobro preizkušena, je še vedno po-
trebno razrešiti mnogo detajlov. Kako 
to poteka v realnosti?

Odgovor je enostaven – 
mimo vseh pričakovanj!

Toda kaj pravijo  
instalaterji? Ljudje, 
ki imajo resnične 
izkušnje.

Tukaj lahko preberete ne-
kaj komentarjev tistih, ki so že 
izvedli instalacijo s toplotno 
črpalko nove generacije!

v podjetju knUT d.o.o. 
smo v 18 letih vgradili že 
preko 1000 toplotnih 
črpalk zemlja/
voda. Zato je 
bilo za nas še 
zlasti zanimivo 
slišati komen-
tarje naših in-
stalaterjev ob 
vgradnji nove 
generacije. 

Kako je bilo 

vgraditi  NIBE F1245, smo vprašali 
Danila iz MEŽME d.o.o.?

– To je bilo čisto veselje! Ne mo-
rem si predstavljati, da bi se kdorko-

li od konkurenčnih 
ponudnikov lahko 
vsaj približal tej to-
plotni črpalki, pravi 
Danilo.

– Kar mi najbolj 
ugaja, so priključ-
ki na zadnji strani 
toplotne črpalke. Iz 
elegantenega ohiš-
ja cevi ne izstopa-
jo na vidni stranici, 
stran priklopa levo 
ali desno na zadnji 
strani pa enostavno 
izbereš sam. Črpalka 

je široka 60 cm, 
kar pomeni, 
da ne potre-

bujete širšega 
prostora, kjer bo 

toplotna črpalka 
vgrajena. Ves servis se 

opravi od spredaj. Hkrati je 
instalacija lepa in enostavna. 

Še zlasti, če imate NIBE F1145, 

Sedaj so tu!

pRvE ToploTnE ČRpAlkE 
novE GEnERACijE 
niBE sERijE F1145 in F1245, 
so žE insTAliRAnE
Po več letih razvojnega dela, načrtovanja, predelav proizvodnih linij in 
testiranj so končno tukaj – nova generacija toplotnih črpalk zemlja voda.
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KNUT d.o.o.   |   Mali Osolnik 17, 1311 Turjak - 01 / 788 99 16  |  ww.knut.si

nova generacija

ustrezajo zahtevam za pridobitev nepovratne subvencije Eko Sklada do 2.000 €!
TOPLOTNE ČRPALKE NIBETOPLOTNE ČRPALKE NIBE

F1245 in F1145
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kjer toplotna črpalka skupno z hranil-
nikom tvori zaokroženo celoto.

–Do sedaj še nisem imel potrebe, 
da bi izvlekel hladilniški modul s kom-
presorjem iz toplotne črpalke pred 
vgradnjo, je pa čudovito, da je to mo-
goče, če bi bila taka potreba, zlasti 
tam, kjer so ozke in zavite stopnice! 

- Drugi instalater Miran, pa je tak 
poseg opravil v 10 minuah in to brez 
navodil. Če te možnosti ne bi bilo, ne 
ve, kako bi po ozkih, ovinkastih stopni-
cah prenesel toplotno črpalko v klet.

Čeprav se je mehanski del insta-
lacije poenostavil, pa resnično velike 
spremembe opazite na regulaciji. 

Pri prejšnji generaciji toplotnih čr-
palk, se je bilo potrebno držati določe-
nega postopka – da bi zagon potekal 
v redu. Vse nastavitve je bilo potrebno 
pričeti iz osnove. Sedaj pa pritisnete 
na tipko in sistem vas vodi z vpraša-
nji kaj želite. 

– To je velika prednost, zlasti se-
daj ko je na tržišču veliko povpraševa-

nje in mnogo instalaterjev pred tem 
ni izvedlo mnogo instalacij. Prednost 
je tudi, da nastavitve z ene toplotne 
črpalke enostavno prenesete v drugo 
s pomočjo USB-spominskega ključka!

– Še največjo razliko opazite pri 
uporabniku prijaznem upravljanju. 
Sistem je resnično tako enostaven za 
uporabo, kot je bil zamišljen.

– Sam se še nisem ukvarjal z re-
gulacijo toliko časa. Pred nekaj dnevi 
pa me je poklicala stranka, ki je zapr-
la preveč radiatorjev in s tem sprožila 
alarm. Čeprav se sam nisem ukvarjal 
veliko časa z regulacijo, pa sem ga lah-
ko vodil skozi vse menije preko telefo-
na! Resnično dobro!

Regulacija-
F1145-in-F1245

Toplotna črpalka NIBE
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Toplotne črpalke v Gorenju niso 
neznanka. Kot priznani proizvajalec 
bele tehnike in eno izmed vodilnih v 
inovacije  in razvoj usmerjenih podje-
tij v tem delu Evrope, je Gorenje to-
plotne črpalke proizvajalo že v 80-tih 
letih. To je bilo obdobje energetske 
krize in čas, ko smo se resno zavedli, da 
so viri fosilnih goriv omejeni. Kasneje 
je povpraševanje o možnostih izrabe 
obnovljivih virov energije spet zamr-

lo, danes pa je to ključno vprašanje, ki 
si ga zastavi vsak, ki se loti novogra-
dnje ali sanacije.   

Prihodnost ogrevanja je v 
toplotnih črpalkah

S postopnim, vendar vztrajnim 
zviševanjem cen energentov in teh-
ničnimi izboljšavami naprav (bolj-
ši COP), se je tudi smotrnost upora-
be toplotne črpalke močno povečala. 

Pri tem je pomembno vlogo nedvo-
mno odigrala tudi čedalje višja sto-
pnja okoljske ozaveščenosti. Zato so v 
Gorenju že pred letom 2000 začeli z 
distribucijo, načrtovanjem in prodajo 
priznanih ogrevalnih toplotnih črpalk 
nemškega proizvajalca Dimplex, ki so 
se na tržišču izkazale kot zelo vzdržlji-
ve in zanesljive. Od leta 1999 do da-
nes imamo tako v Sloveniji preko 1500 
vgrajenih naprav te blagovne znam-

Spomladi na trgu nove Gorenjeve toplotne črpalke

GoREnjE sE vRAČA koT 
pRoizvAjAlEC oGREvAlnih 
ToploTnih ČRpAlk

Ogrevalne toplotne črpalke Gorenje, ki so plod lastnega razvoja, prihajajo na 
trg v prvi četrtini naslednjega leta, po opravljenih vseh potrebnih testiranjih.

Preizkuševalna komora zagotavlja standardne pogoje za preizkušanje TČ 
zrak/voda, kapacitete do 30 kW.

20



December 2010

OGREVANJE  
Z OHLAJENIMI STROŠKI! 
Eko koristi in lažje poti financiranja se v Gorenju družijo z 
odličnimi toplotnimi črpalkami in celovitimi energetskimi 
sistemi za ogrevanje stanovanjskih objektov. Ob nakupu 
toplotnih črpalk računajte na: 

•   izkušeno ekipo monterjev, 

•  svetovanje in pomoč pri prijavah za nepovratna 
sredstva ali za sofinanciranje obrestne mere pri 
Ekoskladu za ekološko naložbo,

•  sofinanciranje potrošniških kreditov do 5 let s pomočjo 
družbe Gorenje,

•  cenovno ugodno dobavo električne energije, ki vam 
jo zagotavljamo v sodelovanju z družbo Gen-I. 

Pokličite 03-899-7065 ali pišite na info@gorenje.com

UGODNOSTI VELJAJO ZDAJ!

www.gorenje.com

ke. Ravno tako je Gorenje že vrsto let 
poznano kot ponudnik in proizvajalec 
sanitarnih toplotnih črpalk, ki bistve-
no doprinesejo k varčnosti našega 
doma. S svojimi znanjem in tehnolo-
gijo je Gorenje v tem času intenzivno 
nastopilo tudi na trgih ter preko svo-
jih služb in strokovnjakov nepresta-
no osveščalo ljudi o smotrnosti upo-
rabe principa ugodnega ogrevanja s 
toplotnimi črpalkami. Predstavitve so 
potekale predvsem na področju bivše 
Jugoslavije, kjer se je za nas tudi od-
piralo novo tržišče. V ostalih razvitej-
ših evropskih državah, kjer izstopajo 
predvsem skandinavske države, pa je 
ogrevanje s toplotnimi črpalkami že 
dolgo močno uveljavljeno. In medtem 
ko je ogrevanje s toplotnimi črpalka-
mi v skandinavskih, pa tudi v napre-
dnejših evropskih državah že desetle-
tja uveljavljeno, si toplotne črpalke, 
tako sanitarne kot ogrevalne v JV delu 
Evrope šele utirajo pot v domove upo-
rabnikov. Tukaj je Gorenje v preteklih 

letih s svojim strokovnim pristopom 
in s promoviranjem naprednih ener-
getskih sistemov veliko investiralo v 
izobraževanje strokovne in širše jav-
nosti, kar je že obrodilo sadove tudi 
v večjem razumevanju uporabnikov 
in porastu prodaje toplotnih črpalk 
tudi na teh trgih. Sanitarnim črpal-
kam Gorenje, ki so plod Gorenjevega 
razvoja, pa se bodo že v prihodnji po-
mladi pridružile tudi lastne ogrevalne 
toplotne črpalke, ki jih trenutno testi-
rajo v testnem laboratoriju Gorenja, 
Napredni energetski sistemi. 

Pri razvoju toplotnih črpalk 
s pridom uporabili 60 let 
izkušenj v hladilništvu 

Glede na to, da se razvojna pro-
cesa hladilništva in toplotnih črpalk 
nemalokrat pokrivata, so v Gorenju 
kot eden vodilnih proizvajalcev hla-
dilnikov na trgu bele tehnike, gradili 
na 60-letni tradiciji in izkušnjah. »Pri 
razvoju toplotnih črpalk  smo črpali iz 

znanja in izkušenj naših strokovnjakov, 
ki že vrsto let sodelujejo pri razvoju no-
vih izdelkov blagovne znamke Gorenje. 
Tako smo zasnovali tudi vrhunsko me-
rilno progo, ki omogoča testiranje po 
evropskem standardu EN14511 za ogre-
valne in EN255/3 za sanitarne toplotne 
črpalke. Sama testiranja so izjemno po-
membna tudi za končnega uporabnika, 
ki tako  dobi kakovost, preverjeno  po 
najvišjih evropskih standardih,« je pre-
pričan Darko Gorjup, direktor Gorenje 
NES, Napredni energetski sistemi.  

Merilna proga za toplotne črpalke 
je namenjena preizkušanju ter mer-
jenju kapacitet in lastnosti toplotnih 
črpalk. Za testiranje je na voljo tudi 
dodatna komora, ki zagotavlja stan-
dardne pogoje za preizkušanje TČ 
zrak/voda, kapacitete do 30 kW, ka-
kor tudi za preizkušanje TČ za sani-
tarno vodo. Merilni laboratorij je izde-
lan po vseh sedaj veljavnih predpisih 
in bo v prihodnosti tudi mednarodno 
certificiran. >
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Razvoj naprednih  
energetskih sistemov 

»Kot izhodišče za razvoj in proizvo-
dnjo toplotnih črpalk smo si v Gorenju 
NES postavili izdelavo naprave s še bolj-
šimi lastnostmi kot jih zahtevajo pogo-
ji subvencioniranja Ekosklada.  To zah-
tevo smo po prvih vgrajenih napravah 

več kot zadovoljivo izpolnili. Vse naše 
toplotne črpalke se lahko primerjajo 
z najboljšimi evropskimi proizvajalci 
tega področja. Naprave so kvalitetne 
in predvsem zanesljive, vgrajene so le 
najboljše komponente znanih proizva-
jalcev, njihova predvidena življenjska 
doba pa presega 20 let,« je po teme-
ljiti analizi prvih testiranj dejal Hinko 

Klun, Gorenje NES. Enako kot to velja 
za proizvode bele tehnike Gorenje, si 
v Gorenju NES prizadevajo k temu, da 
ime Gorenje postane sinonim za ka-
kovost tudi v segmentu ogrevalnih to-
plotnih črpalk. 

Nova toplotna  
črpalka  
na trgu v prvi četrtini 
naslednjega leta

Prve ogrevalne toplotne črpalke 
Gorenje so kot testni produkti že vgra-
jene tudi na objektih. S tem testom v 
Gorenju izvajajo še dodatna testira-
nja na terenu, s katerimi želijo potrdi-
ti, da so njihove naprave 100-odsto-
tno zanesljive tudi v realnih pogojih, 
torej na objektih, v kombinaciji z raz-
ličnimi sistemi ogrevanja (radiator-
sko, konvektorsko, talno) in ob različ-
nih pogojih primarnega vira (vrtine z 
različnimi temperaturami vode, raz-
ličnimi zemeljskimi kolektorji in raz-
ličnimi postavitvami zunanje zračne 
enote). Prodajo prvih serijskih proi-
zvodov tako načrtujejo v prvi četrtini 
leta 2011.

Tehnološko dovršena merilna oprema zagotavlja testiranja pod različnimi pogoji obratovanja in s tem 
doprinese k razvoju zanesljivega in vzdržljivega produkta

2. Konična raba 
Leta 2007 se je pri nas odprl trg z električno energijo. 

Tako lahko pričakujemo, da bodo tudi nekateri dobavitelji 
električne energije pripravili posebne tarife za toplotne čr-
palke. Ponekod v tujini se je uveljavil sistem z možnostjo od-
klopa toplotne črpalke v času konične rabe, vendar ne več 
kot 3 - krat po dve uri dnevno. Glede na to je smiselno po-
večati moč toplotne črpalke, da lahko premostimo čas, ko 
je toplotna črpalka izključena. Moč toplotne črpalke z upo-
števanjem izklopov izračunamo po enačbi:

Potrebna moč črpalke = toplotna moč kW x 24 h /
razpoložljivost 

Razpoložljivost  = 24 – (največje časovno obdobje, ko je 
izklop električne energije).

Faktor povečanja je prikazan v tabeli 1.
Tabela 1

Faktor povečanja ZF

1 x 2h 1,10

2 x 2 h 1,20

3 x 2h 1,33

Primer:

Izračunana ogrevna moč črpalke znaša 9 kW. Maksimalni 
zaporni čas znaša 3 x 2 uri v skladu z DIN EN 12831. ZF = 1,33

Potrebna moč glede na zaporni čas znaša: 9 x 1,33 = 12 
kW oziroma

9 kW x 24 h =216 kWh = 216 kWh/18 h = 12 kW.

doloČiTEv moČi 
ToploTnE ČRpAlkE

Nadaljevanja članka iz 11. strani
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3. Upoštevanje priprave tople sanitarne 
vode

V primeru priprave tople sanitarne vode s toplotno čr-
palko povečamo moč za 0,25 KW  na osebo, kar velja za eno-
stanovanjske hiše.

4. Skupna toplotna moč
Skupno moč toplotne črpalke izrazimo z enačbo:

Q’
TČ

 = Q’
TČ,ogrevanje 

+ Q’
TČ,topla voda 

+ Q’
TČ,dodatek

Zadnji člen enačbe je rezerva toplotne črpalke in zna-
ša 10 do 20 % skupne moči ter zajema toplotne izgube pri 
razvodu. Toplotno črpalko lahko dimenzioniramo tudi brez 
dodatkov in na manjšo moč. Pri tem upoštevamo, da bo pri-
manjkljaj pokrit z dodatnim virom toplote (električni grel-
nik), ki bo deloval samo občasno in to nekaj ur.

Električno moč določimo iz delovnega diagrama proi-
zvajalca črpalk glede na posamično toplotno moč in potre-
be po toploti.

Hladilno moč izračunamo kot razliko med toplotno mo-
čjo in električno močjo pri najneugodnejšem temperatur-
nem režimu (najnižja temperatura vira in najvišja tempera-
tura v ogrevalnem sistemu). Hladilna moč je potrebna za 
določitev moči vira toplotne črpalke.

5. Zaključek
Pri obstoječih zgradbah je običajno temperatura dovo-

da in moči kotla višja kot je potrebno. Pri menjavi kotla s to-
plotno črpalko moramo zato biti pozorni na temperaturni 
nivo, ki naj bo čim nižji (če sistem ogrevanja to omogoča) in 
s tem posledično nižji obratovalni stroški in nižje emisije CO

2
. 

(bg)

Nadaljevanja članka na 54. strani revije

Plinska ogrevala sevajo nevidno infrardečo toploto, 
kjer sevalna energija nastaja z gorenjem plina, pri tem 
pa plamen doseže temperaturo 980 °C. Toplota se nato 
prenaša na keramično površino, ki jo seva v okolico ozi-
roma direktno v prostor. Območje sevanja je nastavljivo 
s pomočjo nastavljivih odbojnih plošč. Toplotna moč se-
valnikov naša od 6,5 kW do 27 kW. Kot gorivo se koristi 
zemeljski plin ali propan.

Svetli sevalni grelniki s propadajočo regulacijo zmanjša-
jo stroške ogrevanja tudi do 50 %, v primerjavi s konvenci-
onalnimi oblikami ogrevanja. Z svetlimi plinskimi sevali je 
mogoče doseči želeno ogrevanje v maj kot dveh minutah.

Uporaba plinskih seval je ekonomična rešitev za ogre-

vanje visokih prostorov ali slabo izoliranih stavb (industrije, 
dvorane, cerkve ipd).

Način delovanja
Infra rdeči valovi potujejo od sevala naravnost proti 

predmetom, ki jih želimo ogreti (osebe, delovno mesto ipd). 
Sevala ogrevajo samo trdna telesa in ne celotnega področja. 
Sevala lahko ogrevajo tudi lokalno, predmete in ljudi v dolo-

čenih delih prostora z različno močjo (slika 1 in 2, glej str. 54).
a.) Izračun površine ogrevanja - vodoravna namestitev

Razdalja med dvema sevaloma = višina obešenja x 1,3
Ogrevana površina = višina obešanja x 1,3

b) Izračun površine ogrevanja - namestitev pod  
kotom 30°

plinski svETli sEvAlni 
GRElniki

>
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V podjetju Bramac strešni siste-
mi d.o.o. se zavedamo, da je ohranja-
nje okolja pomembna zaveza za či-
sto prihodnost. Zato smo v prodajni 
program leta 2007 uvedli sprejemni-
ke sončne energije Bramac. Bili so 
novost na slovenskem tržišču, saj se 
vgradijo v streho in s tem ohranjajo 
harmoničnost in skladnost objekta. 
Integriran okvir omogoča enostavno 
in hitro vgradnjo ter je primeren za 
vse tipe streh, kakor tudi za vse tipe 
strešnih kritin.

Vse iz ene roke
V letu 2009 smo program razširi-

li in predstavili ponudbo celotne re-
šitve za pridobivanje tople sanitarne 
vode ter podporo ogrevanju. Sistem 
Bramac Solar omogoča visoke izko-
ristke in s tem visoke prihranke pri le-
tni porabi sredstev, namenjenih pri-
dobivanju tople vode ter ogrevanju 
bivalnih prostorov. Prodajni program 
zajema vgradne sprejemnike sončne 
energije, Alu modulne sprejemnike, 
ki omogočajo vgradnjo na streho, fa-
sado itd., hranilnike tople vode, kom-

binirane hranilnike, solarne postaje 
in ves pripadajoči drobni material, ki 
ga potrebujete za izdelavo kakovo-
stnega sistema z visokim izkoristkom 
zbrane sončne energije.

Kvaliteta
Bramac Solar ima za svoje izdel-

ke pridobljen evropski znak kako-
vosti Solar Keymark, kar pomeni, da 
ustrezajo vsem evropskim standar-
dom kakovosti. 10-letna garancija pa 
zagotavlja brezskrbne dni s solarnim 
sistemom Bramac. 

Nova spletna  
stran

Celoten sistem in delovanje sta 
opisana na naši spletni strani www.
bramac-solar.si, kjer so vse informaci-
je, namenjene tistim, ki razmišljajo o 
gradnji solarnega sistema, kakor tudi 
izvajalcem, ki solarne sisteme že vgra-
jujejo ali jih želijo vgrajevati.

Brezplačen izračun
Vsem obiskovalcem spletne stra-

ni, poleg vseh informacij o kompo-

nentah, omogočamo brezplačen in 
neobvezujoč izračun optimalnega 
solarnega sistema  glede na individu-
alne potrebe. V rezultatih vam pred-
stavimo vaš prihranek v enem letu 
uporabe solarnega sistema Bramac 
Solar.

Brezplačna  
izobraževanja

Za dobro delovanje sistema je po-
leg kakovostnih komponent potreb-
na tudi kakovostna vgradnja, zato 
ekipa Bramac Solar vsako leto v spo-
mladanskih mesecih organizira brez-
plačno izobraževanje inštalaterjev, 
kjer jim predstavimo novosti v pro-
gramu, na praktičen način jim poka-
žemo vgradnjo solarnih kolektorjev 
Bramac in solarnih komponent siste-
ma Bramac. Prijava za šolanje je mo-
žna preko kontaktnega obrazca na 
naši spletni strani www.bramac-so-
lar.si. Na šolanju pridobi vsak udele-
ženec tudi možnost dostopa do vseh 
tehničnih listov ter potrebne doku-
mentacije in navodil za uspešno iz-
vedbo sistema Bramac Solar.

BRAmAC solAR

BRAMAC SOLAR
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AWR MTD XE 0011ms 0025ms 0031ms 041ms 0031t 0041t 0051t 0061t

Nazivna toplotna moč (1) kW 6,3 7,4 11,2 14 10,9 14 15,9 17,9

Nazivna el. moč (gretje) kW 1,5 1,8 2,6 3,3 2,6 3,3 3,8 4,2

COP Eurovent 4,23 4,23 4,26 4,19 4,18 4,19 4,14 4,28

COP EN14512 4,13 4,15 4,22 4,16 4,15 4,15 4,11 4,25

Hladilna moč kW 7,2 8,3 12,3 15,7 11,7 15,8 17,7 20,2

Nazivna el. moč (hlajenje) kW 1,9 2,2 3,3 4,1 3,1 4,2 4,7 5,3

EER Eurovent 3,79 3,77 3,73 3,83 3,77 3,76 3,77 3,81

ESEER 3,82 3,82 3,81 3,84 3,84 3,81 3,81 3,81

Zvočni tlak (1m) dB(A) 54 54 56 56 56 56 56 57

El. napajanje 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50 400-3N-50

Opomba:  (1) Voda IN/OUT 30/35°C, temp. zraka 7°C

Izvedba

AWR MTD XE
Toplotne črpalke AWR MTD 

XE spadajo med visokoučin-
kovite srednjetemperaturne 
reverzibilne toplotne črpalke 
zrak/voda s temperaturo vode 
do 55 °C in delovanjem do zu-
nanje temperature  –15 °C.

Opis naprave
Namenjene so gretju, hla-

jenju in pripravi tople sanitar-
ne vode. Posebna pozornost 
pri razvoju teh naprav je bila 
namenjena delovanju v ostrih 
zimskih pogojih, zato lahko 
učinkovito delujejo tudi izven 
normalnih obratovalnih pogo-
jev. Vse naprave so certificirane 
v skladu s standardi Eurovent – 
klasifikacija v razred A. Naprave 

so posebno primerne za vgra-
dnjo v vse sisteme sevalnega 
ogrevanja (talno, stensko, stro-
pno). Vgradnjo naprav je zaradi 
integriranega sistema Full floa-
ting zelo enostavno in zahteva 
le priključek naprave na vodno 
inštalacijo in el. napajanje.

Krmilnik
Nova generacija krmilnika s 

Full Floating tehnologijo omo-
goča učinkovito delovanje sis-
tema s spremenljivim režimom 
obratovanja ventilatorjev in 
obtočne črpalke ter samodej-
no prilagaja obratovalnim po-
gojem delovno temperaturo 
vode (Floating Set Point). To 
omogoča optimalno delova-
nje naprave v širokem razpo-
nu obratovalnih pogojev, vi-
soko energijsko učinkovitost v 
običajnih in izrednih vremen-

skih pogojih, nizek obratovalni 
hrup pri delnih obremenitvah, 
enostavno vgradnjo.

Krmilnik poleg osnovnega 
delovanja same naprave omo-
goča nadzor:

 y priprave sanitarne 
vode (z zunanjim tropotnim 
ventilom)

 y conskega gretja
 y zunanjega senzorja (set 

point kompenzacija)
 y el. grelnika (cikel 

antilegionela)
 y hranilnika toplote ali ele-

ktričnega grelnika

V naprave so na vodni strani 
vgrajeni, poleg obtočne črpal-
ke s spremenljivo kapaciteto, 
še varnostno diferenčno stika-
lo, ekspanzijska posoda, varno-
stni ventil, polnilna pipa, mano-
meter, odzračevalni ventil.

Toplotne črpalke Climaveneta 
Prodajna uspešnica 
med toplotnimi  
črpalkami zrak/voda 
za stanovanjske 
objekte

Za konec še prodajna cena najpogosteje vgrajene toplotne črpalke AWR MTD XE 0031t:  

4.320EUR (brez popusta, brez DDV, FCO skladišče Termoklima).
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Čedalje ostrejše zakonske zahteve 
in zavedanje o dobri izoliranosti stavb 
vse bolj prehaja v osnovne zahteve pri 
gradnji stanovanjskih (pa tudi drugih) 
objektov. In tako lahko danes z vese-
ljem ugotovimo, da je vse več stano-
vanjskih objektov, ki presegajo mini-
malne zahteve o izoliranosti  le-teh in 
sodijo tako že v razred nizko-energij-
skih in pasivnih hiš.

Prezračevanje
Seveda se v primeru zelo dobre izo-

liranosti in tesnosti objekta takoj poja-
vi problem ustrezne kakovosti zraka, 
ki zelo vpliva na ugodje bivanja. Zato 
je v takšnih objektih nujna potreba po 
prisilnem prezračevanju za zagota-
vljanje kvalitetnega in svežega zraka.  
Ker pa je prezračevanje samo po sebi 
energijsko zelo potratno in izniči sko-

raj ves trud ter denar vložen v dobro 
izolacijo in tesnost objekta, je potreb-
no vgraditi prezračevalno napravo z 
rekuperatorjem  oziroma prezrače-
valno napravo, ki povrne večji del to-
plote odpadnega zraka.  Tovrstne na-
prave obstajajo v različnih izvedbah. 
Večinoma se uporabljajo centralne 
izvedbe, ki so cenovno najdražje ter 
zahtevajo razpeljavo sesanja in vpiha 
zraka do vsake sobe. Na voljo so tudi 
posamezne enote za lokalno prezra-
čevanje, namenjen lokalnemu prezra-
čevanju večjih prostorov.  Kot novost 
so sedaj na našem trgu na voljo tudi 
prezračevalne sanitarne toplotne čr-
palke. Omogočajo decentralizirano 
prezračevanje ter s pridobljeno to-
ploto odpadnega zraka segrevajo sa-
nitarno vodo in nudijo podporo ogre-
vanju. Za dovod svežega zraka skrbijo 
termostatski zračni ventili v posame-
znih prostorih.  

Ogrevanje
Zelo kvaliteten prezračevalni sis-

tem z rekuperacijo toplote odpa-
dnega zraka pa pri varčni in moderni 
gradnji ni dovolj. Za celovito bilanco 
vseh potreb toplote v objektu je po-
trebno upoštevati še pripravo tople 
sanitarne vode in ogrevanje, ki nado-
mesti toplotne izgube objekta. Zato 
je pri nizkoenergijskih in pasivnih hi-
šah vgradnja toplotnih črpalk z grel-
no močjo od 3 kW do 10 kW, ki izko-

Toplotna črpalka  
in učinkovit prezračevalni 
sistem sta ključ do 
varčnega in okolju prijaznega 
ogrevanja
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riščajo obnovljive vire energije kot 
so toplota zemlje, toplota podtalni-
ce in toplota zunanjega zraka, posta-
la standard. Toplotne črpalke z zelo 
varčnim delovanjem  pokrijejo vse 
potrebe po ogrevanju, topli sanitarni 
vodi in hlajenju. Priporoča se izvedba 
nizkotemperaturnega ogrevalnega 
sistema (talno ali stensko gretje, sle-
dnje omogoča tudi učinkovito hlaje-
nje), saj zagotavlja največjo učinko-
vitost toplotnih črpalk.   Sama izbira 
toplotne črpalke je v največji meri od-
visna o možnosti izvedbe toplotne-

ga vira, ki jo ima investitor na voljo. 
Glede na majhnost prostorov, ki so 
pri novogradnjah namenjeni kotlov-
nici, so priporočljive kompaktne iz-
vedbe toplotnih črpalk na osnovi 130 
l hranilnika ali na osnovi 300 l bojler-
ja. Te naprave imajo že integriran hra-
nilnik toplote ali bojler za sanitarno 
vodo ter večji del potrebne inštalaci-
je kot so obtočne črpalke, preklopni 
ventil za ogrevanje/segrevanje sani-
tarne vode. Takšne izvedbe zagota-
vljajo minimalni vgradni prostor ter 
minimalni strošek inštalacije. 

Ugodje bivanja
Za ugodno in varčno toplotno bi-

lanco v pasivnih in nizkoenergijskih 
hišah sta toplotna črpalka in prezrače-
vanje z rekuperacijo toplote ključne-
ga pomena. Uporabniku zagotavljata 
udoben, topel ter svež dom in zaveda-
nje, da z delovanjem sistema varčuje 
ter prispeva k čistejšemu okolju.  

Bogdan Kronovšek univ.dipl.ing.

TERMO-TEHNIKA, d.o.o.
www.termotehnika.com 
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Ekološka zavest, nižji stroški ogre-
vanja in pomoč države pri tovrstnih 
investicijah igra veliko vlogo pri odlo-
čanju, kakšen način ogrevanja bomo 
koristili. Zaradi dvigovanja ekološke 
naravnanosti ljudi, želje po ohranitvi 
okolja, zmanjšanja stroškov ogreva-
nja je danes uporaba biomasnih ener-
gentov v porastu. Slovenija je zelena 
dežela, namreč več kot 50% vseh po-
vršin pokrivajo gozdovi, kar nas uvr-
šča med top 5 držav v Evropi s ta-
kšnim deležem pokritosti. Danes je 
na podeželju med primarnimi viri za 
ogrevanje lesna biomasa (polena ali 
sekanci), ki je za lastnike gozdov prak-
tično brezplačni energent. 

V podjetju Gipo d.o.o.(iz Kopra) in 
Biodom 27 d.o.o. (iz Kozine-Hrpelje) 
se že več kot 10 let zavedajo, da je iz-
raba lesne biomase energent z veli-
kim potencialom, zato so na podla-
gi dolgoletnih izkušenj na področju 
montaže in servisiranja ogrevalnih 
naprav v podjetju Gipo d.o.o. razvili 
inovativen in slovenski kotel na pele-
te Biodom 27. 

Po več kot 10 letih je danes kotel 
Biodom 27 med najbolj prodajani-
mi kotli v sloveniji in ima danes 60-
70 % tržni delež. v ostalih država EU 
in bivše Jugoslavije se vsako leto tr-
žni delež strmo povečuje (v letu 2009 
je podjetje Biodom27 d.o.o. doseglo 
70 % izvoza izdelkov pod blagovno 
znamko vodilnih evropskih proizva-
jalcev kaminskih peči na pelete kot 
sta palazzetti in Royal).

Na podlagi izkušenj so v podje-
tju razvili nov kotel Biodom 27 mo-

del 2010, ki je nadgradil predhodnika. 
Med inovativnimi lastnostmi je ta, da 
sedaj lahko stranke v enem kotlu do-
bijo dve napravi, ki služita za ogreva-
nje objekta in pripravo tople sanitar-
ne vode.  

Delovanje kotla temelji na osnovi 
podtlaka v kurišču. Kotel Biodom 27 je 
po dimenzijah trenutno najmanjši 30 
kW kotel na pelete na tržišču in ga od-

raža najsodobnejša tehnologija.

Koteli na pelete Biodom 
imajo naslednje prednosti:

 y avtomatski vžig in zaustavitev 
kotla,

 y kotel samodejno prilagaja 
svojo moč odvisno od potrebe po 
ogrevanju,

 y dimenzijsko primeren za manj-
še prostore,

 y delovanje kotla na podtlaku za-
gotavlja možnost vgradnje v vsak 
prostor,

 y poraba el. energije med delova-
njem znaša na maksimalni moči  53W,

 y vgrajena zaščita proti konden-
zaciji in proti izgubam zaradi priso-
tnosti pepela,

 y konstrukcijska izvedba prepre-
čuje izgube zaradi vleka dimnika,

 y enostavna izvedba kotla – kotel 
je sestavljen iz 5-ih vitalnih delov.

Dodatne prednosti kotlov 
Biodom 27 model 2010

 y nova oblika kotla,
 y vsebnost kotlovske vode je 142 

l – torej za 70 l več, kot pri starejšem 
modelu (s tem je preprečeno prepo-
gosto vklapljanje kotla),

 y vgrajena varnostna grupa in to-
plotni razdelilec za dve ogrevalni zan-
ki – levi in desni priklop,

 y večji rezervoar pelet kapacitete 
210 kg,

 y vsi vitalni deli kotla (elektroni-
ka, varovalke,...) so dostopni s pred-
nje strani kotla,

 y regulacija kotla – do nedavnega 
so bili odvisni od ponudnikov elektro-
nike, sedaj pa so razvili popolnoma la-

Ekološko subvencionirano  
ogrevanje s kotli 
Biodom 27

Izdelke Biodom odlikuje 
veliko prednosti in lastno-
sti, za katere je kotel prejel 
številne nagrade. Po Slove-
niji je v obratovanju že več 
kot 1.000 Biodom kotlov.

kotel biodom 27 
model 2010

kotel biodom stari model
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stno elektroniko, za učinkovito krmi-
ljenje in delovanje kotla, 

 y možnost integriranega pretoč-
nega grelnika sanitarne vode volu-
mna 7.5 l, 

 y zagotovljena topla sanitarna 
voda 24 ur na dan,

 y vgrajen regulator temperature 
sanitarne vode,

 y ni nevarnosti za nastajanje 
legionele,

 y ni potreben dodatni zunanji 
hranilnik tople vode in posledično so 
manjše toplotne izgube (ker ne potre-
buje za pripravo sanitarne vode doda-
tno akumulacijo, zadošča akumulacija 
toplote v kotlovski vodi),

 y hitra montaža in servisiranje 
kotlov.

Kotli Biodom 27 so okolju pri-
jazni izdelki. Plamen, ki nastane pri 
pravilnem izgorevanju lesne bioma-
se znotraj kotla odda enako količino 
ogljikovega dioksida  (CO

2
), kot bi bilo 

izpuščenega pri naravni dekompo-
ziciji lesa. Količina CO

2
, proizvedena 

pri izgorevanju ali dekompoziciji lesa, 
odgovarja količini CO

2
, ki ga drevo 

pridobi iz okolja v njegovem življenj-
skem obdobju ter ga nato spremeni 
v kisik in ogljik. Uporaba neobnovlji-
vih virov energije (oglje, kurilno olje, 
plin), v nasprotju s tem kar se dogaja 
z lesom, izpušča v zrak ogromne koli-
čine CO

2
, ki so se nabrali tokom milijo-

nov let in kateri povečujejo toplogre-
dne pline. Načelo čistega izgorevanja 
v popolnosti zadošča vsem okoljevar-
stvenim zahtevam, podjetje Biodom 
pa je osnovalo ves lasten razvoj na tej 
osnovi. 

Vsi kotli na pelete Biodom 27 so 
energijsko učinkoviti in imajo zelo 
visok izkoristek nad 92% ter nizke 
emisije, zato tudi spadajo v klaso 3, 
kar je najvišja možna rangirana kla-
sa med kotli. Te lastnosti energijske 
učinkovitosti opravičujejo, da so kotli 
Biodom 27 opravičeni do nepovratne 
subvencije/spodbude, ki jo razpisuje 
Ekološki sklad Slovenije (več na www.
ekosklad.si). 

Kakovost izdelave in dovršenost 

kotlov Biodom 27 je prineslo podjetju 
kar nekaj odlik kot so:

Konec oktobra 2009 je za svoje iz-
delke in poslovanje prejelo zlati znak 
za slovensko kakovost:sQ.

Na 53. Sejmu tehnika v Beogradu 
2009 je kotel BIODOM 27 dobil nagra-
do prvo „korak u budučnost“.

Na sejmu Energetika maja 2010 je 
podjetje Biodom 27 d.o.o za inovativ-
nost, kakovost, oblikovanje, tržno za-
nimivost, okoljsko prijaznost in ener-
gijsko učinkovitost prejelo  za kotel 
Biodom 27 model 2010 za integrira-

ni pretočni grelnik sanitarne vode sre-
brno priznanje.

Podjetje Gipo d.o.o. iz Kopra kot 
generalni distributer in serviser za iz-
delke Biodom 27 zagotavlja, da so vsi 
izdelki strokovno instalirani, zagnani 
in servisirani. Za vse uporabnike ko-
tlov in kaminskih peči na pelete nu-
dijo lastno distribucijo pelet na dom 
(več na www.gipo.si). 

Doseganje željenih prihrankov, 
ohranjanje okolja in dolgoročne učin-
kovitosti pri rabi energije, je v prvi vr-
sti odvisno od nas samih. Z malimi 
ukrepi, kot so posvetovanje z stro-
kovnjaki, zamenjava obstoječega 
ogrevalnega sistema, regulirana tem-
peratura v prostorih, energijske pre-
nove objekta(notranjost in zunanjost), 
primerno prezračevanje objekta, itd.. 
igrajo ključno vlogo pri zmanjševanju 
porabe in učinkoviti rabi  energije.

SQ zlati 
znak 
kakovosti

Beograjski sejem

Predstavnik podjetja GIPO d.o.o.,  
g. Anton Kavčič
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Sončne elektrarne,  
naložba za prihodnost

Sončne fotovoltaične elektrarne 
postajajo vse bolj uveljavljen in ce-
novno dostopen obnovljiv vir ener-
gije, ki je v porastu tudi v Sloveniji. 
Po podatkih Laboratorija za fotovol-
taiko in optoelektroniko, Fakultete 
za elektrotehniko (LPVO), Univerze 
v Ljubljani, so leta 2007 v celotni 
Sloveniji realizirani projekti posta-
vitve sončnih elektrarn, dosegli 331 
kW

p
 skupne vršne moči. Leta 2008 je 

vršna moč omenjenih objektov do-
segla že 1.243 kW

p
, medtem ko se je 

leto kasneje vršna moč vseh elektrarn 
povzpela na 6.396kWp. V letu 2010 pa 
bo moč vseh objektov že presegla 20 
MW

p
. Navedeni podatki dokazujejo, 

da gradnja sončnih elektrarn in njiho-
va proizvodnja električne energije ek-
sponentno naraščata, kar je razvese-
ljiv podatek, saj vsako leto v električno 
omrežje prispevamo  več električne 
energije, ki je predvsem prijaznejša 
do okolja, obenem pa narekuje tren-
de razvoja, na področju pridobivanja 
čiste energije, tudi v prihodnosti. 

V fotovoltaiki uporabljamo termin 
vršna ali »Peak« moč elektrarne, ki jo 

ima sončna elektrarna pri standardnih 
testnih pogojih (ob temperaturi 25 °C 
in sončnem obsevanju 1000 W/m2).  To 
označujemo s kW

p
 (kilo Watt) ali MW

p
 

(mega Watt).
Z vidika zmanjšanja negativnih 

vplivov pridobivanja energije na oko-
lje, govori v prid tudi podatek, da je 
poleg pridobljene ˝čiste˝ energije, z 
uporabo okolju prijaznih, ekološko 
razgradljivih in vzdržljivih materialov, 
je tudi pri sami tehnični izvedbi vsake-
ga projekta poskrbljeno za praktično 
ničen vpliv na okolje, saj so sončni pa-
neli narejeni iz materialov, ki jih lahko 
recikliramo in tako ponovno uporabi-
mo pri njihovi proizvodnji. Osnovna 
sestavina fotovoltaičnih celic, ki sesta-
vljajo večino modulov, je silicij, ki ga v 
izobilju najdemo v naravi. Pri komer-
cialni izgradnji elektrarn uporablja-
mo tanko slojne (amorfne) ali kristal-
ne module. Izbira ustreznega modula 
je odvisna od posameznega projekta, 
upoštevajoč kraj postavitve, število 
sončnih ur, povprečno temperaturo 
in velikost same elektrarne. Kristalni 
moduli so lahko monokristalni (osme-
rokotne črne celice modula sestavlja 
en sam kristal) in polikristalni (kvadra-
tne modre celice modula sestavlja več 

kristalov). Monokristalni moduli ima-
jo najvišji izkoristek zaradi čistejše se-
stave (en kristal) in zmorejo pretvori-
ti od 15 % do 18 % sončne svetlobe v 
električno energijo. Za razliko od mo-
nokristalnih, imajo polikristalni mo-
duli nižje izkoristke (od 13 % do 15 %), 
zato jih pri nas uporabljamo v manj-
šem obsegu. 

Pod blagovno znamko »SONCE 
SI« prednostno ponujamo elektrarne 
monokristalnega tipa, saj v primerjavi 
z drugimi moduli dosegajo večje izko-
ristke na površino, so cenovno ekviva-
lentni, imajo enako življenjsko dobo in 
občutljivost na temperaturo kot elek-
trarne polikristalnega tipa. Pri izgra-
dnji sončnih elektrarn, ki zajemajo 
večje površine, oziroma dosegajo vr-
šno moč nad 1 MW

p
, so bolj primer-

ni tanko plastni fotovoltaični moduli. 
Kljub temu, da so njihovi izkoristki od 
6 % do 9 % in zaradi tega potrebuje-
mo večjo površino za enako instalira-
no moč elektrarne, je njihova uporaba 
bolj smotrna. Tanko plastni moduli so 
namreč pokriti s tanko naparjeno pla-
stjo ogljikovodikov. Njihova prednost 
je v tem, da so manj občutljivi na višje 
temperature in posledično na pregre-
vanje. Primerni so za kraje z visokimi 
oziroma višjimi povprečnimi tempe-
raturami in za območja, kjer investitor 
pri sami postavitvi modulov ni ome-
jen s prostorom. Za večino področij v 

izGRAdnjA sonČnih 
ElEkTRARn nA kljUČ

30



December 2010

  

    

    

 
SONCE energija d.o.o. 
Šmartinska c. 130 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

 

 
t: +386 59 03 23 40 
f: +386 59 03 23 50 
e: info@sonce.com  
w: www.sonce.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franšiza SONCE SI 

Najem površin za sončne elektrarne 

 Izgradnjo sončnih elektrarn na ključ 

 

Sončne elektrarne, naložba za prihodnost 

 

Sloveniji velja , da je gospodarjenje s 
prostorom precej omejeno in da tem-
perature v povprečju ne dosegajo vi-
sokih vrednosti, zato za naše razmere, 
ob upoštevanju optimalnega izkorist-
ka, najpogosteje uporabljamo mono-
kristalno tehnologijo.

Z najemom elektrarne do 
dobre rente

Največ sončnih elektrarn posta-
vimo na strešne površine objektov 
(stanovanjske hiše, gospodarska po-
slopja in poslovne zgradbe), posta-
vitve na tla pa so večinoma realizi-
rane na večjih zemljiščih. Povprečna 
slovenska stanovanjska hiša z dvo-
kapnico v velikosti polovice strehe 
od 70 do 100 m2 , ki je obrnjena proti 
jugu, predstavlja potencial za posta-
vitev sončne elektrarne z močjo 10 
do 13 kW

p
. Elektrarna te velikosti lah-

ko v povprečju proizvede od 11.000 
do 13.000 kWh električne energije na 
leto. Proizvodnja tako dva do trikrat 

preseže povprečno letno porabo ele-
ktrične energije enodružinske hiše, ki 
znaša cca 4.000 kWh. Takšna naložba 
v strešno sončno elektrarno enosta-
novanjske hiše znaša približno 30.000 
do 40.000 €. Investicija te vrste pred-
stavlja predvsem varno in dolgoroč-
no naložbo, ki lahko zagotovi stalni 
vir dohodka v obliki rente za starost, 
za štipendiranje otrok ali pa predsta-
vlja naložbeni kapital, ki ima bolj in 
bolj perspektivno, okoljevarstveno, 
predvsem pa varno prihodnost, zara-
di zajamčene odkupne cene električ-
ne energije s strani države. Zanimanje 
za tovrstno naložbo izražajo tako tisti, 
ki imajo svoja sredstva, kot tisti, ki ni-
majo lastnega začetnega vložka, saj 
ponujamo tudi poslovni model naje-
ma strehe ali zemljišča. Ob že navede-
nem, ponujamo tudi možnost obno-
ve strešne kritine, pri čemer na južni 
del dvokapnice namestimo sončne 
module, ki so v naši lasti, v zameno za 
brezplačni najem; seveda ob predpo-

stavki, da so izpolnjeni določeni teh-
nični in drugi pogoji. Ta rešitev je za-
nimiva tudi za investitorje, ki bi radi 
na streho postavili integrirano sončno 
elektrarno, saj je odkupna cena kar 15 
% višja kot pri primerih, ko je sončna 
elektrarna postavljena na strešno kri-
tino. Cena odkupa električne energi-
je za strešno sončno elektrarno v letu 
2010 (elektrarna z močjo do 50 kW

p
) 

znaša 0,386 €/kWh, za strešno integri-
rano elektrarno pa 0,443 €/kWh. V letu 
2011 bodo odkupne cene na prejšnje 
leto nižje za 13 %, oziroma za 20 % gle-
de na izhodiščno leto 2009. Z oddajo 
strehe ali zemljišča v najem, z name- >
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nom postavitve sončne elektrarne, si 
lastniki zagotovijo letni prihodek, ki 
pri večjih najemnih površinah lahko 
predstavlja nekaj tisoč € letno. Za in-
vestitorje, ki celotno naložbo pokrije-
jo z lastnimi sredstvi, se le ta izplača v 
osmih letih; če pa je investicija finan-
cirana s pomočjo kredita, je prelomna 
točka med 10. in 12. letom. Sredstva 
je mogoče pridobiti tudi s pomočjo 
razpisov pri Eko skladu, kar je trenu-
tno tudi najpogostejši vir financiranja. 
Pod blagovno znamko »SONCE SI« po-
nujamo izgradnjo sončnih elektrarn 
po konkurenčnih cenah. Pri večjih 
elektrarnah so cene, zaradi večjih po-
vršin in posledično večjega izkoristka, 
nekoliko nižje. Za postavitev sončne 
elektrarne so zanimive večje strešne 
površine, poleg teh pa predvsem za 
obdelavo težje uporabna kmetijska 
zemljišča, kjer lahko lastniki izkoristijo 
svoje nedonosno zemljišče ali površi-
no kot dodaten vir dohodka.  

Naziv MFE leto izgradnje  moč v kWp

MFE Jelovo 2008 3,12 

MFE Kunej Gorjane 2009 119,9 

MFE Kmetija pri Marh 2010 30,78 

MFE Vreček Velesovo 2010 21,6 

MFE Plevčak Šmarje 2010 21,96 

MFE Brilej Gubno 2010 25,2 

MFE Slapnik Vologa 2010 23,04 

MFE JP 2010 5,18 

MFE Adolf Kunej Gorjane 2010 35,64 

FV Elektrarna Gingal 2010 5,4

MFE ETS Comtec Lokarje 2010 10,56  

MFE SolarMont Sp. Rečica 2010 22,08 

MFE Ogrič Čekovnik 2010 45,12 

MFE Kalan Suha 2010 43,2 

MFE Kunej Gorjane II 2010 20,16 

MFE Stiropack Radeče 2010 46,8 

MFE EL-SM2 2010 141,12

delali uveljavljeno, preverjeno in za-
nesljivo metodologijo za preverjanje 
kakovosti materialov. Z razvojem in 
uporabo novih materialov, se velikost 
investicije v sončne elektrarne znižu-
je. Cena postavitve na ključ je tako od 
leta 2008, ko je presegla 5 € za 1 W

p
, 

letos padla na okoli 3 €. 

Vlaganje v razvoj
Sončna energija bo v prihodno-

sti postajala vedno bolj pomembna, 
zato se povsod po svetu, kot tudi pri 
nas, veliko vlaga v razvoj solarne teh-
nologije, predvsem v razvoj modu-
lov, ki bi imeli največji možni izkori-
stek. Na tržišču se pojavljajo novejši 
in dražji moduli z izkoristki preko 18 
%, a so trenutno še nekonkurenčni s 
komercialnega vidika. Tudi naše pod-
jetje veliko vlaga v razvoj in kakovost 
projektiranja, v finančno in tehnično 
svetovanje strankam, predvsem pa 
v kakovostno opremo, za kar smo iz-

Spletna stran: 
www.sonce.com

SONCE energija d.o.o.
Šmartinska cesta 130
1000 Ljubljana
Slovenija

t: +386 59 03 23 40
f: +386 59 03 23 50

e: info@sonce.com

Nekaj fotovoltaičnih elektrarn, ki jih je postavilo podjetje:
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Danfoss seminarji:
dATUm: RAzpoREd sminARjEv: CiljnA skUpinA:

21.01.2011 Blagoznanstvo za trgovce - spoznavanje izdelkov v ceniku 2011 Trgovci

10.02.2011
Regulacija centralnega ogrevanja, regulacija lokalnega ogrevanja in 
hlajenja z variabilnimi pretoki

Instalaterji, trgovci

11.02.2011 Danfoss certificirani instalater I Instalaterji, trgovci

17.02.2011 Stanovanjske toplotne postaje; montaža, zagon, servisiranje Instalaterji, trgovci

23.02.2011 Danfoss certificirani instalater II Instalaterji, trgovci

24.02.2011 Obnova obstoječih večstanovanjskih objektov Upravniki zgradb

03.03.2011
Praktična uporaba novih elektronskih regulatorjev ECL 110,210 
in 310; poudarek na daljinskem in ogrevanju posameznih večjih 
objektov

Komunalna energetika, Instalaterji

10.03.2011
Daljinsko ogrevanje – izbira in dimenzioniranje; kompaktne 
toplotne postaje ter sistemi s stanovanjskimi toplotnimi postajami

Projektanti

31.03.2011
Praktična uporaba novih elektronskih regulatorjev ECL 110,210 
in 310; poudarek na daljinskem in ogrevanju posameznih večjih 
objektov

Pooblaščeni serviserji

06.04.2011 Softdan; uporaba, nastavitve, primeri iz prakse Projektanti

07.04.2011 Hidravlično uravnoteženje manjših in/ali večjih objektov Projektanti

14.04.2011
Regulacija temperature dovoda, regulacijske sheme in aplikacija 
posameznih rešitev

Projektanti

15.09.2011
Programski paket Termo Danfoss; za izračun toplotnih izgub pros-
tora, radiatorjev, cevne mreže,…

Projektanti

DEVI seminarji:
dATUm: RAzpoREd sminARjEv: CiljnA skUpinA:

09.03.2011 DEVI certificirani instalater I Instalaterji, trgovci

13.04.2011 DEVI certificirani instalater II Instalaterji, trgovci

dAnFossovi sEminARji v lETU 
2011

Vabimo vas na strokovne seminarje, ki jih organiziramo v 
letu 2011. Predstavili vam bomo letošnje novosti prodajnega 
programa, vam odgovorili na vprašanja, s katerimi se sreču-
jete pri svojem delu in vam olajšali odločitve pri investicijah.

Seminarji bodo tematsko obarvani in se bodo tudi tokrat 
odvijali v izobraževalnem centru Danfoss, Ulica Jožeta Jame 
16, 1210 Ljubljana - Šentvid.

Vabimo Vas, da se nam pridružite. V kolikor na-
šega vabila ne prejmete, pa bi se radi udeleži-
li seminarja, smo vam na voljo za vse potrebne 
informacije (tel.: 01 582 04 34). Priporočamo 
prijave preko internetnega obrazca. Prijavite 
se čimprej, ker je število mest omejeno.

Veselimo se srečanja z vami!
Danfoss d.o.o., oddelek ogrevanja

p R i j A v n i C A  (Fax: 01 519 23 61):

Na Danfossov seminar, ki bo dne,   
v podjetju Danfoss, Ulica Jožeta Jame 16,  
1210 Ljubljana – Šentvid,  
prijavljamo naslednje udeležence:

Podjetje:     
Ime in priimek:        

Tel. št.: 
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V primeru talnega/stenskega in radiatorskega ogrevanja 
s toplotno črpalko, vgradimo hidravlično ločnico. Vgradimo 
jo tudi v primeru, kadar je predvideno ogrevanje in hlajenje 
z istimi ogrevalno/hladilnimi elementi. V primeru vgradnje 
radiatorjev, moramo te v času hlajenja ločiti, da ne pride do 
kondenzacije. Če predvidimo električni grelnik, ga vgradi-
mo za toplotno črpalko (slika 1).  Pri toplotnih črpalkah, kjer 
je vir podtalnica, zemeljski kolektor ali zemeljska sonda, ni 

potrebno vgraditi dodatni električni grelnik. 
Pretok primarne črpalke mora biti nekoliko večji, kot je 

vsota pretokov v sekundarnih zankah in to ne glede na obra-
tovalno točko. V primeru, če smo v sistem (ogrevalno zanko) 
vgradili hranilnik toplote, naj primarna zanka obratuje ne-
prekinjeno. V takšnem primeru lahko delujejo neprekinjeno 
tudi obtočne črpalke v sekundarnih zankah. Pri uporabi ra-
diatorskih termostatskih ventilov je potrebno v sistem vgra-

diti prestrujne ventile, da v primeru, ko so regulacijski ventili 

zaprti zagotovimo minimalni pretok skozi črpalko.
Pretok skozi hidravlično ločnico (slika 2) izračunamo iz 

enačbe:

F = [(Q . 1,28) / (3600 . v)]0,5

V enačbi pomeni:

F = premer hidravlične ločnice, m
Q = pretok ogrevne vode, m3/h
v = hitrost, m/s (približno 0,5 m/s)

Hidravlično ločnico je potrebno tako dimenzionirat, da 
znaša tlačna razlika med razdelilnikom/zbiralnikom maksi-
malno 500 Pa.

 (bg)

vGRAdnjA hidRAvliČnE 
loČniCE pRi ToploTnih  
ČRpAlkAh

Slika 2: Hidravlična ločnica

Slika 1:Vgradnja hidravlične ločnice

Slika 2: Hidravlična ločnica
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Eden najpomembnejših kriterijev 
pri izbiri sprejemnikov sončne ener-
gije je njihova dolgoročna odpornost 
pred vremenskimi vplivi. Od spreje-
mnikov je kupec upravičen pričako-
vati visoko stopnjo učinkovitosti še 
desetletja po njihovi namestitvi.

Sončni sprejemniki so trajno iz-
postavljeni atmosferskim vplivom, ki 
lahko pogojujejo njihovo življenjsko 
dobo. Dež, sonce, prah, oksidacija, 
sneg, led, toča, ekstremne temperatu-
re in njihove hitre spremembe, veter, 
UV sevanje itd., lahko vplivajo na dol-
goročno učinkovitost sprejemnikov.

vakuumske cevi sprejemnikov 
GreenLand Systems® so narejene iz 
borosilikatnega stekla debeline 2,5 
mm s prepustnostjo IR svetlobe pre-
ko 94 %. Steklo je enojno, tako da je v 
vakuumu celotna notranjost cevi. Brez 

poškodbe lahko steklo zdrži udarce 
toče premera 3,5 cm, celo če bi ta pa-
dala pravokotno na stekleno cev.

visoki vakuum je v ceveh, zara-

di zmanjšanja konvekcijskih toplotnih 
izgub in vsled zaščite vseh aktivnih 
delov sprejemnika pred oksidacijo. 
Absolutni tlak v ceveh je pod 0,001Pa. 

odpoRnosT sonČnih 
spREjEmnikov pREd 
vREmEnskimi vplivi

>
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Dolgotrajna stabilnost vakuuma je za-
gotovljena s pazljivo konstruiranimi 
odjemniki, katerih naloga je absorbi-
ranje molekul, ki se sčasoma sprosti-
jo s površine materialov v vakuumu.

Nizka toplotna inercija jim omo-
goča izkoristiti energijo tudi v kratkih 
intervalih osončenja.

Tesnjenje med stekleno cevjo in 
kovinsko ploščo je izvedeno z najno-
vejšo tehnologijo, brez uporabe tesnil, 
kar zagotavlja dolgoletno zaneslji-
vost spoja kovine s steklom. Ker sonč-
ni sprejemniki GreenLand Systems® 
ne uporabljajo tesnil, ne trpijo zaradi 
izgube vakuuma. V primeru odpove-
di ali poškodbe posamezne vakuum-
ske cevi lahko sistem deluje tudi med 

popravilom brez izgubljanja solarne 
tekočine.

ogrodje sprejemnika je narejeno 
iz nerjavečega jekla. Pritrditev cevi na 
ogrodje je izvedena s pomočjo Al če-
pov in kovinskih sponk, brez uporabe 
plastike, ki bi v nekaj letih preperela.

Najsodobnejša proizvodna teh-
nologija in uporaba najkvalitetnejših 
materialov sprejemnikov GreenLand 
Systems® zagotavlja dolgo življenj-
sko dobo, brez bistvenega zmanj-
šanja učinkovitosti, še desetletja po 
namestitvi.

Sprejemniki so opravili vrsto te-
stov, ki simulirajo neugodne vremen-
ske vplive:
y stagnacijski test,

y test udarne trdnosti z jekleno 
kroglo,
y test udarne trdnosti z ledeno 

kroglo.
Testi so bili opravljeni v VIPAC P/L 

institutu v Melbournu, Australia in 
Fraunhofer ISE institutu v Freiburgu, 
Nemčija.

Bio Planet d.o.o.

Sprejemniki GreenLand  
Systems® so vrhunski produkt, 
ki zagotavlja dolgoletno za-
dovoljstvo tako individualnim 
kupcem, kakor tudi uporabni-
kom v večjih komercialnih  
sistemih.

Visokotemperaturne toplotne črpalke v deljivi izvedbi 
lahko segrejejo vodo do 80 °C  pri zelo nizkih zunanjih tem-
peraturah°, brez dodatnega električnega grelnika. Vgradimo 
jo lahko tudi  v obstoječe sisteme radiatorskega ogrevanja.

Način delovanja
Na sliki1 (desna stran) je prikazan sistem v deljeni izved-

bi, ki je sestavljen iz notranje in zunanje enote. Vir toplote je 
zunanji zrak iz katerega  črpa toploto zunanja enota. Preko 
hladiva R 410 A se toplota prenese v notranjo enoto, kjer jo 
dodatno povečamo s hladivom R134 a, kar omogoča segre-
vanje vhodne vode do 80 °C  brez pomoči elektro grelnika. 
Nadaljnje se toplota preko hladiva R 134 a prenese v sistem 

ogrevanja.
Tehnologija s kaskadno vezanima kompresorja, ki sta 

vgrajena v zunanji in notranji enoti, zagotavlja tudi delova-

nje pri nizkih zunanjih temperaturah in prihranek energije 
v primerjavi s tradicionalnimi fosilnimi gorivi. V primerjavi 
s klasičnimi toplotnimi črpalkami ohranja sistem kaskadno 
vezanih kompresorjev pri nizkih zunanjih temperaturah 

tudi bistveno večjo moč (slika 2). 
Tako visoka temperatura vode je dobra rešitev za hitro in 

učinkovito ogrevanje prostorov in tople sanitarna vode (štiri 

članska družina potrebuje hranilnik vode 200 litrov).
Največja prednost visoko temperaturnega sistema s to-

plotno črpalko zrak/voda je, da omogoča tako varčevanje z 
energijo kot učinkovito ogrevanje in lahko nadomesti tradi-
cionalne naprave za ogrevanje, brez zamenjave radiatorjev. 
Na sliki 2 je prikazana primerjava med nizko temperaturni-
mi črpalkami in visokotemperaturnimi črpalkami ter grelna 
števila.                                                                                             (bg)

                            

visoko  
TEmpERATURnE ToploTnE 
ČRpAlkE zRAk- vodA

Vir: www.vitanest.si, gradivo firme Daikin 
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Slika 1: Dva invertersko 
krmiljena kompresorja

Slika 2: Primerjava med nizko 

temperaturno TČ Daikin Altherma 

LT in visoko temperaturno TČ Daikin 

Altherma HT  

(meritve proizvajalca iz Data Book 

EEDEN10-72004/10)
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Izpolnjevati morajo veliko zahtev, med njimi športne, 
varnostne in materialno-tehnične. Najboljše športno orod-
je je uporabno le, če je zadoščeno tudi pogojem v športnem 
objektu. Ti pa zahtevajo blago, ugodno toploto v območju, 
kjer se športnik zadržuje, toplota namreč pospešuje opti-
malno gibanje in sposobnost. Nizkotemperaturni sistemi 
talnega ogrevanja so torej kot nalašč za uporabo v špor-
tnih objektih.

Toplotno udobje in higiena 
Naj zveni čudno, a nižja kot je temperatura ogrevanja, 

bolj prijetno je bivanje in delovanje v prostoru, to še po-
sebej velja za šport. Človeška koža namreč skuša izravna-
vati svojo temperaturo s temperaturo prostora. Če imamo 
v športni dvorani hladna tla in topel zrak, bo telo oddajalo 
toploto proti hladni površini tal, kar ustvarja občutek hladu.

Talno ogrevanje športnih površin skoraj idealno ustre-
za tudi vsem higienskim in fiziološkim zahtevam za špor-
tne dvorane, predvsem tudi na račun minimalnega krože-
nja zraka, zaradi česar ni dvigovanja prašnih delcev v zrak.

Več nezasedenih prostorov
Talno ogrevanje je očem nevidno in tudi vse potrebne 

komponente sistema talnega ogrevanja niso vidne, to pa 
pomeni, da imajo že pri načrtovanju športne dvorane ar-
hitekti na voljo več prostora, brez omejitvenih elementov. 
Poleg tega pa je dejstvo, da športniki potrebujejo okolje, v 
katerem se zlahka orientirajo in da je vidnih čim manj mote-
čih stvari. Odsotnost radiatorjev in drugih vidnih virov ogre-
vanja omogoča boljši izkoristek prostora za športnike, poleg 
tega pa odsotnost vidnih ogrevalnih teles precej zmanjša 
možnosti za poškodbe.

mAnj ToploTE, vEČ 
UGodjA, vEČ pRosToRA, vEČ 
pRihRAnkA

Talno ogrevanje športnih objektov 

Sodobnega življenja si ne moremo več predstavljati brez športa, saj z njim vzdržujemo psihično in fizično 
kondicijo. To velja tako za profesionalne športnike, kakor tudi za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo s športom. 
Z ozirom na vrsto športa, se ob tem sklepi in mišične vezi različno močno obremenjujejo, zato ni 
presenetljivo, da veljajo površine, namenjene športu za najvažnejše športno orodje nasploh.

obnovljen stadion Ljudski vrt Maribor z vgrajenim talnim gretjem Uponor Meltaway
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Varčevanje 
Talno ogrevanje Uponor, specifično zasnovano za špor-

tne objekte, obratuje pri zelo nizkih temperaturah ogreval-
ne vode, to pa pomeni, da ugodno temperaturo za ukvar-
janje s športom dosežemo že pri temperaturi prostora, ki je 
v primerjavi s klasičnim ogrevanjem nižja tudi do dve stopi-
nje celzija. Če upoštevamo dejstvo, da z vsako stopinjo nižje 
temperature v prostoru prihranimo šest odstotkov energi-
je, je prihranek že zelo velik. Z nizkotemperaturnim delo-
vanjem omogoča talno gretje Uponor PE-Xa tudi idealne 
pogoje za izkorišanje energetsko prijaznih, nizkotempera-
turnih ogrevalnih tehnik, pri ogrevanju s plinom ali drugi-
mi »klasičnimi« viri pa omogočajo optimalen izkoristek ku-
rilnih naprav.

Poleg samih energetskih prihrankov, pa talno ogreva-
nje nudi prihranke tudi na področju čiščenja in vzdrževa-
nja. Očem zakritih ogreval, cevi in drugih elementov talne-
ga ogrevanja namreč ni potrebno čistiti, čistimo le površino 
tal. Osnova  za Uponor-sisteme talnega ogrevanja športnih 
površin so visokotlačno zamrežene (Engel postopek) PE-Xa 
cevi z difuzijsko zaporo, ki so odporne na visoke tempera-
ture, temperaturna nihanja in staranje, rjavenje ter notranje 
in zunanje elektrolitske vplive. Razen tega imajo Uponor PE-
Xa cevi  tako imenovani termični spomin, kar  omogoča spa-
janje cevi s PPSU ali medeninastimi fitingi po edinstvenem 
Uponor Quick&Easy (Q&E)  postopku brez vsakršnih tesnil.
Travnate športne površine

Uponorjev sistem talnega ogrevanja travnatih povr-
šin (igrišč) omogoča igranje tudi pozimi. Sistem Uponor 
Meltaway PEX z HDPE razdelilnim kolektorjem deluje po 
principu talnega gretja. Pri tem je zelo pomembno, da iz-
vedba sistema  zagotavlja pravilno porazdelitev toplote po 
celotni igralni površini z upoštevanjem atmosferskih vpli-
vov, kot sta sonce in veter. Osenčena in vetru bolj izposta-
vljena igralna površina (n.pr. nogometni stadion), potrebuje 
za taljenje snega in ledu večjo specifično toplotno moč, kot 
osončena in vetru manj izpostavljena površina. 

Prednosti ogrevanja travnatih igralnih površin (n.pr. no-
gometni stadion) so v znižanju stroškov vzdrževanja, saj ni 
čiščenja snega, podaljša se življenska doba trave, in manj je 

poškodb športnikov. 

Avtomatsko krmiljenje  
ogrevanja

Talno ogrevanje športnih površin je možno krmiliti v od-
visnosti od vremena in temperature prostora. Uponor - sis-
tem vezave ogrevnih zank za talna ogrevanja športnih povr-
šin omogoča samodejno hidravlično uravnoteženje sistema 
in s tem

 y  enakomerno porazdelitev toplote v športnih tleh, kar 
je pogoj za optimizacijo regulacije celotnega sistema ogre-
vanja športnega objekta.

 y Uponor avtomatika omogoča natančno regulacijo 

temperature prostora, s čemer lahko še dodatno privarču-
jemo, saj je krmiljenje časovno odvisno in omogoča toplo-
to, ko jo potrebujemo in kjer jo potrebujemo. 

 y Za regulacijo ogrevanja travnatih površin (stadioni) 
se uporablja specialna Uponor avtomatika s talnimi in zrač-
nimi senzorji, kar omogoča optimalno dovajanje toplotne 
energije pod travno rušo in s tem avtomatsko vzdrževanje 
pozitivne temperature travnate igralne površine skozi vso 
zimo. 

sistem talnega gretja Uponor Meltaway  v fazi montaže na stadionu  
Ljudski vrt v Mariboru

-5

simply more
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Pri obračunskih in procesnih meritvah pretoka plina se 
najpogosteje uporabljajo različne izvedbe mehanskih me-
hovnih, turbinskih ali rotacijskih plinomerov. Mehanski pli-
nomeri imajo pred elektronskimi izvedbami več prednosti: 
delovanje brez baterije ali zunanjega električnega napajanja, 
zanesljivost delovanja, natančne meritve in nizki obratoval-
ni stroški. Do nedavnega je bila njihova slabost nezmožnost 
direktnega digitalnega odčitavanja merilnih rezultatov z me-
hanske številčnice. Tehnologija Absolut-ENCODER pa omo-
goča prav to: neposredno digitalno odčitavanje mehanske 
številčnice.

Običajno se podatki o izmerjeni prostornini plina na sis-
teme za daljinsko odčitavanje prenašajo s pomočjo nizkofre-
kvenčnih dajalcev impulzov, ki so opremljeni z Reed stikalom. 
Takšen način prenosa pomeni, da se ne prenese dejanski me-
rilni rezultat, ampak le po 1 pulz za na primer vsak izmerjeni 
m3 plina. Če naprava, ki sprejema pulze, teh ne prešteje pra-
vilno, lahko pride do odstopanj.

Do takšnih napak prihaja tudi v praksi, nastanejo pa lah-
ko zaradi različnih vzrokov. Reed stikalo se sproži s pomočjo 
magneta v številčnici, zato je občutljivo na zunanje elektro-
magnetne motnje. Uporaba močnega električnega orodja ali 
varilnih aparatov v bližini plinomera lahko aktivira dajalec im-
pulzov in povzroči prenos prevelikega števila pulzov. Tudi sla-
be žične povezave ali druge naprave v bližini plinomera lahko 
povzročajo motnje, prav tako pa lahko pride do mehanske na-
pake na dajalcu impulzov ali do napak zaradi protitoka plina 
skozi plinomer.

Napake v delovanju dajalcev impul-
zov lahko imajo za posledico preveliko 
ali premajhno zaračunano količino plina 
in posledično spore med kupci in doba-
vitelji plina, porabo, ki se ne zaračuna ali 
v skrajnem primeru celo zamenjavo do-
bavitelja plina.

Vsem navedenim težavam se lahko 
izognemo z uporabo številčnice s sis-
temom Absolut-ENCODER proizvajalca 

Elster-Instromet. Sistem je nadgradnja običajne mehanske 
merilne glave, v katero je dodan optoelektronski sistem, ki 
s pomočjo svetlobnih žarkov odčita stanje vsakega posame-
znega kolesca v merilni glavi in ga sporoči naslednji napravi 
v verigi (na primer na korektor, spominsko enoto ali na M-Bus 
vodilo). Sistem potrebuje zunanje napajanje samo v trenut-
ku odčitavanja, energijo pa prejme iz priključene naprave. Na 
ta način mehanski števec še vedno meri količino porablje-
nega plina, tudi če pride do začasnega izpada napajanja. Po 
vzpostavitvi napajanja se nato avtomatsko odčita novo sta-
nje številčnice. 

Tehnologija Absolut-ENCODER je široko uveljavljena 
predvsem v Nemčiji in Avstriji, na voljo pa je za vse vrste pli-
nomerov iz programa Elster-Instromet, za rotacijske in turbin-
ske plinomere, za kvantometre serije Q z jeklenim ohišjem in 
za mehovne plinomere. Merilna glava s sistemom Absolut-
ENCODER obdrži enako funkcijo kot običajna mehanska gla-
va, ne potrebuje baterij in ne dodatnega servisiranja.

Prednosti sistema so še: digitalno odčitavanje podatkov 
brez A/D pretvorbe, merilna glava ne potrebuje nobenega 
vzdrževanja, sistem deluje brez dodatnega trenja, ki bi lah-
ko oviralo delovanje merilne glave, merilne glave pa delujejo 
po standardnih komunikacijskih protokolih NAMUR, SCR ali 
M-Bus, kar omogoča tudi možnost priključitve naprav drugih 
proizvajalcev. Merilne glave s sistemom Absolut-ENCODER 
imajo tudi vse potrebne ateste, meroslovno so certificira-
ne pri nemškem uradu PTB, verzije ki delujejo po standar-

dih NAMUR in SCR pa imajo tudi certifi-
kat ATEX.

Sistem Absolut-ENCODER je na voljo 
v merilnih glavah s plastičnim ohišjem 
tipa S1 in S1D za rotacijske plinomere 
RVG, turbinske plinomere TRZ2 in kvan-
tometre Q, v merilni glavi MI2 s kovin-
skim ohišjem za turbinske plinomere se-
rije SM-RI-X in SM-RI-2 in v številčnici AE2 
za mehovne plinomere. Z merilno glavo 
Absolut-ENCODER je mogoče zamenjati 

ABsolUTno zAnEsljivo 
odČiTAvAnjE mERilnih 
REzUlTATov plinomERov
Optoelektronska številčnica Absolut-ENCODER za plinomere 
Elster-Instromet

Merilna glava Absolut-ENCODER S1.
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tudi običajne merilne glave na starejših plinomerih, lahko pa 
se kot dodatna merilna glava namesti tudi na glavo opremlje-
no z mehanskim gonilom.

Plinomere z merilno glavo Absolut-ENCODER lahko pri-
ključimo neposredno na korektor Elster-Instromet EK260 ali 
na spominsko enoto Elster-Instromet DL210. Spominska eno-
ta omogoča daljinsko odčitavanje preko modema GSM/GPRS 
in shranjevanje podatkov o porabi za več mesecev. Če upo-
rabimo korektor EK260, je lahko celotna veriga prenosa po-
datkov na sisteme SCADA digitalna. V tem primeru korektor 
prejme digitalizirani merilni rezultat z merilne glave opremlje-
ne s sistemom Absolut-ENCODER, nadzorni sistem pa podat-
ke iz korektorja prebere preko serijskega vmesnika, protokola 
M-Bus ali preko TCP/IP povezave. Ker nikjer v verigi ni več upo-
rabljen pulzni prenos podatkov je možnost napak zmanjšana 
na minimum. 

Tudi pri uporabi manjših plinskih naprav, za katere zadošča 
mehovni plinomer, lahko lokalno odčitavanje podatkov o pora-
bi poteka s pomočjo sistema Absolut-ENCODER. Z vmesnikom 
M-Bus in primerno programsko opremo lahko dejansko stanje 
na številčnici plinomera prikažemo na lokalnem nadzornem ra-
čunalniku. Povezava naprav se izvede s poceni in enostavnim 
dvožilnim kablom.

Zanesljivi in natančni podatki o porabi plina omogočajo 
končnemu uporabniku boljše spremljanje porabe plina in s 
tem boljše planiranje stroškov. Bolj natančno pa je tudi spre-
mljanje t.i. konic porabe, s tem natančnejše napovedovanje 
količin odkupa plina in na tej podlagi ugodnejše cene plina.
Zanesljiv prenos merilnih podatkov omogoča tudi boljši nad-
zor izkoristka plinskih naprav.

Tehnične podatke za merilne glave s sistemom Absolut-
ENCODER si lahko ogledate na spletni strani http://www.sei-
bert.si/prodajni-program/mehanski-merilniki-pretoka/siste-
mi-chekker-in-encoder/chekker-in-encoder.html.

Mehovni plinomer Elster-Instromet z merilno glavo AE2 in povezava na spominsko enoto Elster-Instromet DL210.

Turbinski plinomer Elster-Instromet TRZ2  
z merilno glavoAbslut-ENCODER S1 in povezava  
s korektorjem Elster-Instromet EK260

M&K Seibert d.o.o. 
w w w . s e i b e r t . s i 

03 / 710 21 50
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Talno ogrevanje obvezno in obvezno 
varčno! 

Ta odločitev  je za večino investitorjev zelo preprosta. 
Pred samim izborom talnega ogrevanja, je nujno nameni-
ti pozornost kvaliteti in poreklu opreme (na slovenskem tr-
žišču so tudi ponudniki deklarirani kot nemški proizvajalci 
oz. zastopniki, a žal dobavljajo blago vprašljive kvalitete iz 
Kitajske), ustreznim tehničnim rešitvam, kakor tudi strokov-
nosti izvajalca, ki bo opremo vgradil. V vsaki gradbeni fazi 
je mnogo področij, na katerih morda vsak investitor ni rav-
no strokovnjak, zato je zagotovo najprimerneje obrniti se na 
specializirane strokovnjake s posameznih področij.

V podjetju DT si, d.o.o. vam na osnovi večletnih izkušenj, 
izključno s področja talnega ogrevanja, strokovno svetuje-
mo, kako izgraditi kvaliteten in varčen sistem talnega ogre-
vanja. Načrtovanja talnega ogrevanja, tudi najmanjše hiške, 
se lotimo maksimalno individualno in s tem zagotovimo vse 
vaše želje in potrebe. S pomočjo nove pridobitve v našem 
podjetju kot je program za preračunavanje talnega ogreva-
nja PROFIX® easy in PROFIX® cad, kot tudi z  vrhunskimi stro-
kovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, vam pripravimo ustre-
zen tehnični izračun o potrebnih materialih, načinu izvedbe, 
potrebni dovedeni energiji in še mnogo detaljev, kateri so 
potrebni za kvalitetno in varčno talno ogrevanje. Izbor in 

svetovanje pri investiciji v kvalitetno opremo, svetovanje iz-
vajalcem in spremljanje projektov pa so logičen nadaljnji 
korak k izvedbi kvalitetnega ogrevanja s pomočjo PROFIX® 
sistema za vas.

Kvalitetni nivo sistemske plošče PROFIX® je definiran že z 
izračunom, prav tako pa tudi debelina. če lahko upoštevamo 
PROFIX® plošče različnih gostot izolacije in standardnih de-
belini 45 mm, 55 mm ali 65 mm, kar je odvisno od razpolo-
žljive višine tlakov v objektu. Kot novost pa proizvajamo tudi 
dvoplastne sistemske plošče debeline le 35 mm za objekte, 
kjer so razpoložljive višine minimalne.

Brezkompromisen kvalitetni nivo cevi PROFIX® PEX-a, 
hkrati z izračunom upoštevanih  izgub prenosa energije de-
finira le še dimenzija cevi in razdelilnikov. 

Računalniško podprt izračun opredeli in določi velikosti 
potrebnih količin naših INOX razdelilnikov. Z  izvajalcem ali 
investitorjem se določi le še tehnična sestava le-teh, z ozi-
rom na tehnično zahtevnost objekta.

Naš namen je investitorju (izvajalcu) prikazati,
 y PROFIX® sistemska plošča omogoča maksimalno zali-

tje cevi z estrihom in s tem hiter prenos energije, 
 y razdelilniki INOX omogočajo odlične pretoke, 
 y tehnični izračun, naše izkušnje in strokovnost so ga-

rancija kvalitete pri izvedbah talnega ogrevanja.

»vARČno«  
TAlno oGREvAnjE
–korak dalje!!! 

Cev PROFIX® Pex-a z difuzijsko zaporo

Enostavnost polaganja cevi Pex-a v sistemsko ploščo PROFIX®
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Skratka, le ob dobri tehnični podpori programa PROFIX® 
easy in PROFIX® cad, izboru kvalitetnega sistema talnega 
ogrevanja PROFIX® in strokovnosti izvajalca, lahko damo sle-
hernemu investitorju zagotovilo, da bo njegov sistem talne-
ga ogrevanja res varčen!

Kvalitetnega varčnega ogrevanja ni mogoče doseči  v 
več primerih:

 y imate dobrega izvajalca, a ta  vgrajuje nekvalitetno 
opremo  brez tehničnih izračunov,

 y prav tako lahko izberete dobro opremo, vgrajuje jo 
strokovni izvajalec in nima kvalitetnih tehničnih izračunov, 

 y imate slabe izračune in dobro opremo, katero vgradi 
nestrokovni  izvajalec,

Sistemska plošča PROFIX® S-16 
debeline 35mm

Razdelilec INOX comfort

S tem je osnovno vodilo našega  
podjetja uresničeno –  
slovensko/evropski proizvod  
za varčen, topel dom in bolj zeleno 
prihodnost!

 y investirate v dobro opremo in kvaliteten tehnični izra-
čun, izvedba pa je nestrokovna.

Skratka, varčnost je zagotovljena le ob upoštevanju vseh 
segmentov!

Izdelek, razvit in izdelan v Sloveniji, kot je talna plošča 
PROFIX®, naša strokovnost in dolgoletne izkušnje lahko na-
šim izvajalcem ali investitorjem, zagotovi brezskrbno delo-
vanje talnega ogrevanja PROFIX® skozi celotno življenjsko 
dobo objekta!

Odlična zalitost cevi  
Pex-a z estrihom  
v sistemski plošči PROFIX®
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Mikrokogeneracija - sočasna proizvodnja električne 
energije in toplote za energijsko oskrbo stanovanjske 
hiše v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energi-
je, manj  onesnažuje okolje, omogoča pa tudi prihranek 
primarne energije. 

Viške električne energije lahko oddajamo v električno 
omrežje. V primeru pomanjkanja, pa se električna energi-
ja lahko prevzema iz omrežja.

Kompaktne in učinkovite mikrokogeneracijske na-
prave že nekaj let ponujajo na tržišču vodilne firme za 

ogrevanje. Prav tako, se vse več tujih firm ukvarja z ra-
zvojem novih naprav z namenom, najti nove rešitve s ci-
ljem, kako bi se povečala energijska učinkovitost in po-
gonska varnost.

1. Osnovne značilnosti nekaterih  
mikrokogeneracijskih naprav

V tabeli 1 in 2 so prikazane osnovne značilnosti mikro-
kogeneracijskih naprav, ki jih proizvajajo evropske in ostale 
vodilne firme na svetu. 

mikRokoGEnERACijskE 
nApRAvE 

Slika1: Mikrokogeneracijska naprava kot izvor toplotne in električne energije
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Tabela 1: Osnovne značilnosti mikrokogeneracijskih naprav evropskih proizvajalcev

proizvajalec ime naprave
način

delovanja
električna
moč (kW)

toplotna
moč (kW)

širina
(m)

višina
(m)

globina 
(m)

masa
(kg)

Nivo hrupa, dB (A)

EC Power A/S, Danska
www.ecopower.eu

XRGI 13 G 
- TO

Stirlingov
motor

4 - 13 17 - 29 0,75 1,11 1,25 700 -

PowerPlus Technologies
GmbH, Nemčija
www.ecopower.de

ecopower
Ottov
motor

1,3 - 4,7 4 -12,5 0,74 1,08 1,37 395 56

Senertec, GmbH,
Nemčija
www.senertec.de

Dach HKA
Ottov
motor

5,5 12,5 - 20,5 0,72 1,0 1,07 530 52 - 56

Stirling Systems AG
Švica
www.stirling-systems.ch

Solo
Stirling 161

Stirlingov
motor

2 - 9 8 - 26 0,70 0,98 1,28 450 53 - 60

proizvajelec
Ime

naprave
način

delovanja
elekt.

moč (KW)
topl.

moč (KW)
širina
(m)

višina
(m)

Glob. 
(m)

masa
(kg)

Nivo 
hrupa, 
dB (A)

stanja
razvoja

Bosch Thermotechnik GmbH 
Nemčija
www.bosch-thermotechnik.de

-
Stirlingov
motor

0,2 - 0,45 1,5 - 3 - - - 130 - prototip

Enatec micro-cogen BV
Nizozemska
www.enatec.com

-
Stirlingov
motor

1,0 4 - 35 - - - 100 - v preizkuš.

Honda Motor Co. Ltd.
Japonska
www.honda.com

Ecowill
Ottov
motor

1,0 3,25 0,64 0,94 0,38 80 < 40
prodaja na
Japonskem,
ZDA

OTAG Vertriebs GmbH
Nemčija
www.otag.de

Lion
Power-
block

Parni
motor 0,2 - 2,2 2,5 - 16 0,62 1,26 0,83 190 50 - 54

prodaja v
Nemčiji

Stirling Systems AG
Švica
www.stirling-systems.ch

SEM
Stirlingov
motor

1,2 5 0,70 1,35 0,90 - < 55
preizkuš.
Nemčija, 
Švica

Sunmachine GmbH
Nemčija
www.sunmachine.com

Sun-ma-
chine

Stirlingov
motor

1,0 1,5 - - - - -
predserij.
proizvodnja

WhisperGen Ltd.
Nova Zelandija
www.whispergen.com

Whisper-
Gen

Stirlingov
motor 1,0 7,5 - 14 0,48 0,84 0,56 150 < 55

prodaja na 
Nizozem. in
Angliji

2. Načini delovanja mikrokogeneracijskih 
naprav

Enako kot velika kogeneracijska postrojenja, tudi mikro-
kondenzacijske naprave sočasno proizvajajo električno in 
toplotno energijo. Pri tem je potrebno omeniti, da je pri mi-
krokogeneracijskih napravah prioriteta proizvodnja toplo-
tne energije, šele nato pa proizvodnja električne energi-
je. Pomembno je tudi, v katerem klimatskem področju se 
zgradba nahaja (kakšne so toplotne potrebe), kar pomeni, 
da je v določenih primerih potrebno za vršne obremenitve 
dodati ogrevalni kotel .

Toploto koristimo v ogrevalnih sistemih za ogrevanje 
in pripravo tople sanitarne vode, električno energijo pa za 
pokrivanje lastnih potreb zgradbe. Viške električne energije 
oddajamo v električno omrežje, v primeru pomanjkanja, pa 
se električna energija  prevzema iz omrežja (slika 1). Za mo-
novalentne mikrokogeneracijske naprave velja, da lahko pri 
optimalnih pogojih z njimi pokrijemo 50 - 80 % potreb po 
električni energiji za povprečno družinsko hišo.

Danes obstaja nekaj osnovnih izvedb mikrokogene-
racijskih naprav, pri čemer je osnovna razlika v tehničnih 
rešitvah, ki omogočajo sočasno proizvodnjo električne in 

Tabela 2: Osnovne značilnosti mikrokogeneracijskih naprav vodilnih in svetovnih firm

Preprosta  pot  do  energije

>
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toplotne energije. Najbolj pogoste so rešitve z motorji na 
notranje zgorevanje, s Stirlingovimi in parnimi motorji ter 
uporabo gorivnih celic.

2.1. Motorji z notranjim zgorevanjem
V energetiki se motorji z notranjim zgorevanjem upo-

rabljajo že dalj časa (blok izvedba). Način delovanja motor-
ja z notranjim zgorevanjem je zelo enostaven in enak kot 
pri vozilih. Uporabljamo Ottove in Dieslove motorje, pri če-
mer so Ottovi motorji v večini, ker lahko pri njih uporablja-
mo plinska goriva (zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin). 
Plinska goriva so za mikrokogeneracijske naprave primer-
nejša od Diesla in bencina zaradi ekoloških zahtev, oziroma 
manjših emisij škodljivih snovi v okolje. Pri mikrokogene-
racijskih napravah se vrtilni moment prenese na generator 
za proizvodnjo električne energije. Razlika je tudi pri upo-
rabi odpadne toplote. Pri vozilih izpušni plini gredo v oko-
lje, medtem ko se pri kogeneracijskih napravah izpušni plini 
koristijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Prav 
tako koristimo toploto nastalo pri hlajenju olja. Zaradi urav-
novešenja proizvodnje in rabe toplote, je potrebno v sistem 
ogrevanja in priprave tople vode vgraditi vmesni hranilnik 
toplote. Najmanjša nazivna moč mikrokogeneracijskih na-
prav z motorji na notranje zgorevanje znaša že približno 5 
kW, skupni izkoristek okoli 90 %, pri čemer približno 1/3 do-
bljene energije odpade na električno energijo, približno 2/3 
pa na toploto. 

2.2. Naprave s Stirlingovim 
 motorjem

Stirlingov motor je bil odkrit že v 19. stoletju, ko so ga na 
začetku 20. stoletja izpodrinili motorji z notranjim zgoreva-
njem. Njihov  čas spet prihaja, ne za vgradnjo v  vozila, tem-
več za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energi-
je. Način delovanje je v osnovi enostaven. Znotraj zaprtega 
valja se nahaja primeren medij (inertni plin, najpogosteje 
dušik ali helij), ki se zaradi dovoda in odvoda toplote od zu-
naj razteza in krči, s čimer povzroča pomike bata, ki se prav 
tako nahaja znotraj valja. Pomiki bata se nato prenašajo na 
gred, ki poganja generator za proizvodnjo električne ener-
gije. Istočasno se višek toplote (potreben za ekspanzijo pli-
na v valju), izkorišča za sistem ogrevanja in pripravo tople 

sanitarne vode. Kot izvor toplote se največ uporabljajo go-
rilniki na plinsko in oljno gorivo. Toplota nastalih dimnih pli-
nov se lahko prav tako koristno uporabi.

Na trgu je možno najti kar nekaj mikrokogeneracijskih 
naprav s Stirlingovim motorjem, električne moči 1 - 10 kW, 
ki so primerne za družinske hiše. Skupni izkoristek znaša 95 
%, pri čemer 1/5 odpade na električno energijo in 4/5 na 

toploto.

2.3. Naprave s parnim motorjem
Glede na način obratovanja, so parni motorji podobni 

Stirlingovim motorjem. Osnovna razlika je v delovnem me-
diju znotraj valja. Pri Stirlingovem motorju koristimo inertni 
plin, pri parnem motorju pa koristimo vodno paro pod viso-
kim tlakom. Pri parnih motorjih dobimo periodično pomi-
kanje bata, ki se prenaša na gred, ki poganja električni ge-
nerator. Skupni izkoristek znaša do 95 %, delež proizvedene 

električne energije je le 10 do 15 % (tabela 2).

2.4. Gorivne celice
Osnovni način delovanja je bil poznan že v 19. stoletju. 

Gorivne celice so doživele največji razvoj v 50 - 60 letih prej-
šnjega  stoletja in sicer v vesoljski tehniki. Delovanje temelji 
na kemični reakciji med vodikom in kisikom, pri kateri na-
stajajo toplota, električna energija in voda. Ta proces je v bi-
stvu nasproten elektrolizi vode, kjer se s pomočjo električne 
energije voda razkroji v vodik in kisik. Toplota, ki nastane ob 
reakciji vodika in kisika, je primerna za sisteme ogrevanja in 
pripravo sanitarne vode.

Mikrokogeneracijske naprave na gorivne celice so pred-
stavili vsi vodilni proizvajalci energetske opreme. Električna 
moč takšnih naprav znaša 1 - 10 kW. medtem ko skupni iz-
koristek znaša do 45 %. Na toploto in električno energijo od-
padejo približno enaki deleži.

Da bi bile mikrokogeneracijske naprave na gorivne celi-
ce že dostopne za uporabo v družinskih hišah, stroka pred-
videva še dobrih 5 let. Eden od glavnih problemov je velik 
čas, potreben za zagon in ustavljanje naprav. Večjim koge-
neracijskim sistemom to ne predstavlja problema (na pri-
mer ogrevanje večjih zgradb). Za manjše zgradbe pa to 
predstavlja problem, ker morajo naprave hitro reagirati na 
nastale spremembe.

LENTHERMINVEST d.o.o.
www.lentherminvest.si     (02) 720 70 41

•  S O N Č N I  K O L E K T O R J I
•  T O P LO T N E  Č R PA L K E
•  C E N T R A L N I  B O J L E R J I
•  S O L A R N I  B O J L E R J I
•  Z A LO G O V N I K I
•  H I D R O F O R J I

VESEL BOŽIČ IN SREČNO LETO 2011

46



December 2010

3. Energijska učinkovitost in ekološka 
primernost mikrokogeneracije

Izkoristki mikrokogeneracijskih naprav so razmeroma 
veliki. Pri uporabi teh naprav za družinske hiše, je raba pri-
marne energije mnoga manjša v primerjavi  z običajnimi 
sistemi (npr. kondenzacijski kotli in koriščenjem električne 

WILO ADRIATIC d.o.o.
Kamnogoriška c. 
1000 Ljubljana
T +386 1 58 38 130
F +386 1 58 38 138

Vesel Božič ter

srečno Novo leto

energije iz javnega omrežja). Manjši so tudi stroški za ener-
gijo, prav tako so manjše emisije škodljivih snovi v okolje, 
posebej velja za CO

2
. Zaradi visokih cen energentov je za 

pričakovati, da bo vgradnja mikrokogeneracijskih naprav za 
družinske hiše vse večja.                                                          (bg)

Viri: IKZ/2008

dimnik
Vrsta in dimenzije dimnika so odvisne od vrste in toplotne 

moči kotla od vrste goriva. Pri standardnih kotlih  je zadoščal 
klasičen zidan dimnik, katerega osnovna naloga je bila odvod 
dimnih plinov in zagotavljanje vleka. Drugačne razmere pa so 
pri nizkotemperaturnih in kondenzacijskih kotlih.

Moderne kurilne naprave z visokim izkoristkom (nad 90 od-
stotkov) in majhno emisijo dosegajo zelo nizke temperature di-
mnih plinov. Za dimovodne naprave predstavlja to večje zahteve 
glede tlačnih razmer in kondenzacije vlage v dimniku. Nizke tem-
perature dimnih plinov z majhnim presežkom zraka in s tem po-
vezanim majhnim toplotnim tokom dimnih plinov, ki ne morejo 
segreti tuljave nad temperaturo kondenzacije, povzročajo kon-
denzacijo vlage v dimniku. Če se hočemo izogniti razpadanju tu-
ljave, mora le ta biti iz materiala, ki je odporen proti vlagi in kislini. 
Poleg tega pa ne sme prepuščati kondenza na površino dimnika. 

Kondenzacija vlage v dimniku se pri primernem presežku 
zraka v dimnih plinih pojavlja pri trdnem gorivu med 20 in 40 
0C, pri kurilnem olju približno 47 0C in pri zemeljskem plinu pri-
bližno pri 56 0 C. Klasičen zidan dimnik zato pri ogrevanju z nizko-
temperaturnimi kotli ni primeren. Materiali dimnih tuljav morajo 
biti odporni na agresivni kondenzat.

Kondenzat je zaradi CO
2
, ki se z vlago veže v ogljikovo kislino 

rahlo kisel. Vrednost pH kondenzata zemeljskega plina se giblje 
med 3 do 5. Kondezat ekstra lahkega kurilnega olja ima pH vre-
dnost med 1,5 in 3. Ker vsebuje H

2
SO

4
 je agresivnejši od plinske-

ga. Pri zgorevanju 1 m3 zemeljskega plina se sprosti od 0,8 do 1 
litra kondenzata. Tako znaša za enodružinsko hišo z kotlom moči 
20 KW približno 2,5 do 3,5 m3 kondenzata na leto.

Kondenzat se lahko pri enodružinskih hišah odvaja direktno 
v kanalizacijo. Ker se meša z odpadno vodo iz gospodinjstva in 
deževnico, ni nevaren za okolje. Nevtralizacijski bazen je potreb-
no vgraditi pri kotlih z močjo nad 350 kW.                                  (bg)
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Toplotne črpalke so energijski najbolj učinkovite, če so  
vgrajene nizko temperaturne ploskovne ogrevalne siste-
me (talno, stensko in stropno ogrevanje). Z ustreznimi vi-
soko temperaturnimi črpalkami zrak - voda lahko  dose-
gamo  znatne prihranke pri stroških za ogrevanje, če jih 
vgradimo v obstoječe radiatorske sisteme. V primeru na-
črtovanja ogrevalnega sistema za novogradnje, se v veči-
ni primerov odločimo za ploskovno  talno in stensko ogre-
vanje, v manjši večini pa tudi stropno ogrevanje.

Potrebna površina grelnih teles
Pri vgradnji toplotne črpalke v obstoječi ogrevalni sistem 

- radiatorsko ogrevanje, je potrebno najprej določiti potreb-
no temperaturo ogrevne vode na dovodu v ogrevalni sistem 
pri najnižjih zunanjih temperaturah zraka. Ponavadi so ogre-
valne površine grelnih teles pri obstoječih sistemih predi-
menzionirane, kar je lahko prednost pri morebitni vgradnji 
toplotne črpalke za ogrevanje. Faktor povečanja ogrevalnih 
površin je odvisen od temperature dovoda in povratka ter 
sobne temperature, kar je prikazana v  tabeli 1 in sliki 1.

Tabela 1 - Faktor povečanja površin, sobna temperatu-
ra 20 °C

Temperatura dovoda - 
predtoka

35 °C

Temperatura 
povratka

30 °C

Faktor 
povečanja

90 70 1,0

80 60 1,3

70 50 1,7

60 40 2,6

55 35 3,3

Za nizko temperaturno ogrevanje dimenzioniramo 
ogrevala na vstopno temperaturo 50 - 55 °C in izstopno tem-
peraturo 45 °C. Površine radiatorjev morajo biti večje kot pri 
običajnih sistemih ogrevanja s temperaturo 90/70 °C, če želi-
mo doseči enak toplotni učinek. Faktor povečanja ogrevnih 
površin za režim 65/60 °C znaša 1,61 (slika 1). 

Zaradi manjših ogrevalnih površin pri radiatorjih v pri-
merjavi s talnim ali stenskim ogrevanjem, potrebujemo viš-

kompAkTnA ToploTnA  
ČRpAlkA zRAk – vodA zA  
RAdiAToRskE sisTEmE

Slika 1: Površine grelnih teles - radiatorjev v odvisnosti od temperature predtoka in povratka
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Kompletni ponudnik ogrevalnih sistemov
 z obnovljivimi viri energije
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Da bo toplo tudi v letu 2011!

jo temperaturo ogrevalne vode, da dosežemo želeno tem-
peraturo v prostoru. Najnižjo temperaturo ogrevalne vode 
(temper aturo predtoka) določimo na dva načina in sicer z 
ustreznim izračunom ali pa na eksperimentalni način. To 
dosežemo tako, da postopoma povišujemo temperaturo 
ogrevne vode pri najnižjih zunanjih temperaturah do meje, 
da so vsi prostori segreti na želeno temperaturo.

2. Način ogrevanja
Ko smo določili najvišjo potrebno temperaturo ogrevne 

vode, lahko izberemo primeren način ogrevanja. Najbolje bi 
bilo  zgradbo energijsko sanirati (zamenjati okna, povečati 
debelino toplotne izolacije zunanjih sten in podstrešja). Če 
se ne odločimo za te ukrepe in bi hoteli zadržati radiatorski 
sistem ogrevanja  je potrebno:

Izbrati visoko temperaturno toplotno črpalko, ki dosega 
temperaturo predtoka 65 do 75 °C. 

Zamenjati določene radiatorje. Praksa je pokazala, da so 
v določenih prostorih radiatorji predimenzionirani in  jih za-

menjamo samo v večjih prostorih (običajno v dnevni sobi).
Da izberemo bivalentno - alternativni način ogrevanja s 

toplotno črpalko. S toplotno črpalko ogrevamo samo do do-
ločene zunanje temperature, nato pa preklopimo na drugi 
ogrevalni vir (kotel, električni grelnik).

Pri toplotni črpalki zrak/voda  je potrebno vedeti, da 
grelna moč toplotne črpalke pada s padanjem zunanje tem-
perature. Prav tako pada s padanjem zunanje temperature 
maksimalno dosežena temperatura ogrevne vode  oziroma 

predtoka. 
Na sliki 2 je prikazana  kompaktna toplotna črpalka zrak 

-  voda, ki je posebej razvita in izdelana za radiatorske siste-
me. Toplotna črpalka dosega pri – 25 °C, temperaturo pred-
toka 65 °C (grelna moč se minimalno zmanjša). Vgrajen  je 
posebej razvit kompresor  Scroll serije ZH - EVI z vbrizgom 
za hlajenje. 

Na sliki 2 pomeni:
1 - visoko učinkovit uparjalnik s povečanimi lamel-

nimi razmiki (4,2 mm) za delovanje pri nizkih zunanjih 
temperaturah,

2 - posebej razvit kompresor Scroll serije ZH - EVI z vbri-
zgom za hlajenje,

3 - serijsko vgrajen pretočni električni grelec moči 3 x 2 
kW za morebitno podporo ogrevanje in za izvajanje termič-
ne      dezinfekcije (antilegionelna zaščita),

4 - tih in varčen ventilator s posebno oblikovanimi lopa-
ticami za zmanjšanje hrupa,

5 - poseben toplotni prenosnik za povečan učinek pri 
nižjih zunanji temperaturi zraka in visoki temperaturi vode,

6 - zvočno in toplotno izolirano ohišje,
7 - učinkovito odtaljevanje uparjalnika, posode za kon-

denzat ter odtočne cevi z obrnjenim procesom in prilagaja-
nje na dejanske vremenske razmer,

8 - notranja mikroprocesorska krmilna enota toplotne 
črpalke in ogrevalnega sistema.                                              

(bg)

Vir:
www.termotehnika.comSlika 2: Kompaktna toplotna črpalka zrak - voda
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Skupno delovanje ON/OF kompresorja in invertersko 
gnanega kompresorja v istem hladilnem krogu zagotavlja 
povečano učinkovitost v primerjavi z dvema ON/OF kom-
presorja. Na sliki 1 je prikazan diagram za standardni ON/
OF kompresor in invertersko gnan kompresor.

Skupno delovanje  dveh Scroll kompresorjev - inverter-
sko gnanega kompresorja s spremenljivo hitrostjo in ON/

OF kompresorja, pri hladilnih napravah v istem hladilnem 
krogu zagotavlja optimalno hladilno moč in poveča učin-
kovitost za 10 % na letni ravni (ESEER), kar prikazuje slika 2. 

Diagrama na sliki 3a in 3b prikazujeta spremembo ener-
gijske učinkovitosti EER v odvisnosti od hladilne obremeni-

invERTERsko GnAn  
kompREsoR v TAndEmU  
on/oF v klimATizACiji

Slika 1: Standardni kompresor in invertersko gnan kompresor

Slika 3a: Sprememba energijske učinkovitosti v odvisnosti od hladilne obremenitve

Slika 2: 10 % večja učinkovitost hlajenja na letni ravni ESEER
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Špruha 19, 1236 ioc Trzin

tve v odvisnosti od zunanje temperature (25 0C in 35 0C). Iz 
diagramov je razvidno, da sistem »tandem kompresorja« s 
spremenljivo hitrostjo in ON/OF kompresorja v primerjavi z 
dvema ON/OF kompresorja, učinkovitost (hladilno število) 
poveča pri vseh obremenitvah.

Pri tandem delovanju invertersko gnanega kompresor-
ja s spremenljivo hitrostjo in ON/OF kompresorja je zagoto-
vljena stalna modulacija moči od 10 do 100 %. Tudi pri naglih 
spremembah obremenitve sistem omogoča vzdrževanje 
hladne (tople) vode z natančnostjo nastavitve +/- 0,2 0C. 

Za doseganje zanesljivosti delovanja sistema v hladil-
nem krogu, je potrebno zagotoviti zadostno količino vra-
čanja olja za mazanje kompresorja. Sistem za vračanje olja 
sestavlja oljni separator. magnetni ventili in senzorji na kom-
presorju, povezani z nadzornim sistemom. Takšen način za-
gotavlja pravilno mazanje kompresorjev v vseh pogojih 
delovanja. 

(bg)
Vir:
www.klimapetek.si
gradivo firme Uniflair

Slika 3b: Sprememba energijske učinkovitosti v odvisnosti od hladilne obremenitve
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Pri toplotnih črpalkah zrak/voda je pomemben del na-
prave vgrajen sistem za odtaljevanje uparjalnika.

Toplotne črpalke so lahko v kompaktni izvedbi (notranja 
in zunanja postavitev) ali pa so izvedene kot dvodelne to-
plotne črpalke, ki imajo zunanjo in notranjo enoto povezano 
s cevmi, po katerih kroži hladivo. Ko temperatura površine 
uparjalnika pade pod temperaturo rosišča, na površini kon-
denzira para iz zraka. Potrebno je vgraditi zbiralna posode, 
ki odvajajo kondenzat v odtok. Da ne prihaja do zmrzova-
nja mora biti pri zunanji enoti odvod kondenzata ogrevan.

Vlažen zrak okolice vselej vsebuje določeno količino vo-
dne pare. Količina vodne pare je odvisna od temperature in 
tlaka. Če je temperatura zraka visoka, toliko več vode lahko 
zrak absorbira. Zrak pri 20 °C vsebuje do 15 g vode na kg su-
hega zraka, pri temperaturi – 10 °C pa le 1,6 g/kg.

Če vlažen zrak postopoma ohlajamo, pridemo do tem-
perature, pri kateri je zrak nasičen. Ta temperatura se imenu-
je temperatura rosišča. Z nadaljnjim ohlajanjem dosežemo 
kondenzacijo vodne pare nasičenega zraka. Če na primer 
nasičeni zrak pri 20 °C ohladimo na 10 °C, se izloči 13,4g/kg 
kondenzata. Če pade temperatura pod 0 °C, kondenzat zmr-
zne in se tvori led ali srež. Na uparjalniku se tudi tvori led v 
primeru, ko vodimo preko njega vlažen zrak.

Zaradi tvorbe sreža in ledu, se površina uparjalnika po-

večuje in v tej fazi procesa se moč uparjalnika povečuje. Led 
kot izolator ima pri prenosu toplote vedno večji vpliv, večji 
kot je površina uparjalnika, zato posledično pride do zmanj-
šanja moči uparjalnika in s tem tudi do manjše moči toplo-
tne črpalke. Z znižanjem temperature uparjanja se tudi zni-
ža pretok hladiva preko uparjalnika. V primeru uparjalnikov 
z ventilatorji se povečuje padec tlaka in posledično zmanj-
ša pretok zraka. Rezultat vsega tega je padec učinkovitosti 
toplotne črpalke.

Uparjalnik lahko odtaljujemo na več načinov in sicer:
 y odtaljevanje z električnim gretjem,
 y odtaljevanje z obvodom vročih par,
 y odtaljevanje z obrnitvijo procesa.

Pri odtaljevanju z električnim gretjem vstavimo vzpo-
redno s cevmi uparjalnika električne

grelne žice. Prav tako pa lahko tudi znotraj uparjalnika 
namestimo električno ogrevane žice.

Prednost takšne izvedbe je enostavnost, slabost pa do-
datna raba električne energije.

pri odtaljevanju z uporabo obvoda vročih par te vo-
dimo iz kompresorja k uparjalniku. Obvod vročih par se od-
pre z magnetnim ventilom (slika 1). Za vzdrževanje tlačne 
razlike med visokotlačnim in nizkotlačnim delom je potreb-
no poleg magnetnega ventila vgraditi še omejevalnik pre-

odTAljEvAnjE 
UpARjAlnikA pRi ToploTnih 
ČRpAlkAh  zRAk - vodA

Slika1: Odtaljevanje z uporabo vročih par
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toka. To običajno izvedemo tako, da je obvod cev z manj-

šim premerom. 
odtaljevanje z obrnitvijo procesa izvedemo tako, da 

celoten tokokrog obrnemo med procesom odtaljevanja - 
zamrznjen uparjalnik in kondenzator zamenjata svoji funk-

ciji. Ta izvedemo z uporabo štiripotnega ventila (slika 2 in 3)
Na sliki 2 je prikazano ogrevanje s toplotno črpalko. Za 

odtaljevanje uparjalnika proces preko štiripotnega ventila 
obrnemo (slika 3).

(bg)

Slika 2: Obrnljiv - reverzibilen proces - gretje

Slika 3: Odtaljevanje uparjalnika
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Razdalja med dvema sevaloma = višina obešenja x 1,3
Ogrevana površina = višina obešanja x 1,6
Primer:Sevalo je obešeno na sedmih metrih pod ko-

tom 30°
Ogrevana površina: 7 x 1,3 x 7 x 1,6 = 102 m2

Dvostopenjski sevalniki grelniki (50 ali 100 % moč) delu-
jejo samostojno in tako zagotavljajo ustrezno ogrevanje v 
vseh okoliščinah. Enostavna oblika, malo sestavnih delov in 
brez gibajočih se delov, zagotavlja zmanjšanje vzdrževalnih 
stroškov in povečuje življenjsko dobo

Izvedba omogoča predgrevanje mešanice zraka in plina, 
nastavljive odbojne plošče iz poliranega aluminija pa omo-
gočajo dober odboj in nastavitev ogrevane površine

Plinski gorilnik je kompakten, kar zmanjšuje obremeni-
tve zaradi toplotnih raztezkov (drseče vpetje plošč dopušča 
prosto širjenj).. Tesnila imajo majhno toplotno prevodnost, 
so odporna na vročino in zagotavljajo dobro izolacijo in te-
snjenje med ploščami in ohišjem. Gorilnik je opremljen z 
mešalno komoro in sistemom za pravilno nastavitev meša-
nice plina in zraka.

Površina plošč z vdolbinami omogoča dober prenos to-
plote med plamenom in keramično površino, močnejše se-
vanje toplote in kvalitetno zgorevanje. Nad keramičnimi 
ploščami je nameščena mreža, ki omogoča optimalno se-
vanje toplote in obenem tudi preprečuje, da bi se plamen 
»odlepil« od površine plošč.

Sevalo je opremljeno z dvema gorilnikoma, ki lahko 
obratujeta na dveh različnih stopnjah in sicer na 50 ali 100 
% nominalne moči (glede na toplotne potrebe v zgradbi). 
Sistem omogoča optimalno izrabo ogrevne moči in prav 
tako optimalno zgorevanje, neodvisno od celotne instalira-
ne moči. Ionizacijska elektroda zagotavlja nadzor nad go-
rilnikoma, ki sta opremljena z elektromagnetnim ventilom. 
Krmilna omarica je pritrjena na ohišje in vsebuje proti vi-

soki temperaturi odporne komponente in termostat proti 
pregretju. Krmilna omarica krmili delovanje sevala in skrbi 
za varnost pri delovanju. Občutljiva tipala zagotavljajo opti-
malen nadzor temperature v prostoru, v območju +/- 0,5 °C.

(bg)
Viri:
Tehnični listi firme Solaronics

Slika 1: Namestitev seval Slika2: Večja in manjša koncentracija moči

Nadaljevanje članka iz 28. strani

plinski svETli sEvAlni GRElniki
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Nagradna križanka št. 7

Vpišite nagradno geslo

y  1. nagrada: torbica za prenosni računalnik   
y  2. nagrada: majica (T-shirt)  
y  3. nagrada: majica (T-shirt)

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite  
najkasneje do 1. 2. 2011 na naslov: 
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA  
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

1.nagrada 
Bojan Fijavž

Rašica 31
1315 Velike lašče

2.nagrada

Neža štiftar 
Leše 30 

2391 Prevalje

3. nagrada

Nik Razpotnik 
Cesta talcev 1 

1410 Zagorje ob Savi

nagrajenci nagradne  
križanke št. 6,  
83. št. revije  
Energetik

Spoštovani bralci revije Energetik!

izkoRisTiTE pRiložnosT! 
Strokovnjaki bodo odgovarjali na vprašanja 
iz področja ogrevanja, klimatizacije, pre-
zračevanja,  
solarne tehnike in  gradbene fizike (toplo-
tne in zvočne izolacije,  
pasivne in nizkoenergijske hiše itd).

Vprašanja pošljite  
na naslov  

revije Energetik ali elektronski naslov: 

bojan.grobovsek1@siol.net. 

v vsAki REviji  
Bomo odGovoRili nA 

TRi vpRAšAnjA.
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  D i m e n z i j e  o g l a s n e g a  p r o s t o r a

188 x 218 mm

1∕1
1∕2

1∕2

1∕3

1∕4
1∕4

1∕3

210 x 297 mm
+ 5 mm dodatka za 
obrez

180 x 253 mm

180 x 130 mm 90 x 253 mm

180 x 85 mm

85 x 127 mm127 x 65 mm

180 x 30 mm

60 x 253 mm

naslovnica

celostranski 
oglas
(ovitek ali vložek)

celostranski 
oglas

v zrcalo revije:

polstranski 
oglas

pokončni
polstranski 
oglas

tretjina 
strani

pokončna
četrtina 
strani

četrtina 
strani

oglasna 
pasica

pokončna 
tretjina 
strani

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

www.revija-energetik.si

S p o š t o v a n i !

Ekipa uredniškega odbora  

revije Energetik  

vam želi Srečno  

in Uspešno leto 2011
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Uponor in Titan Vam želita  
vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2011!

Najlepša hvala za Vašo pomoč in lojalnost skozi odhajajoče leto. V tem letu smo vse naše moči usmerili 
v to, da bi bili še bližje našim kupcem v Sloveniji, še posebej sedaj, v teh težkih časih.Servis in podpora 
za nas nista samo besedi, ampak sta vključeni v vsakodnevno delo. Na področju izdelkov in servisa, želi 
Uponor postati enostavno več. Imamo celo že načrte, s katerimi bomo poskušali narediti Vaše življenje 
še enostavnejše in bolj udobno. Na nas lahko računate tudi v letu 2011. Vsem poslovnim partnerjem 
Uponorja in Titana, ter njihovim družinskim članom, želimo vesele božične praznike in srečno novo leto 
ter nekaj sproščujočih dni. Hvala Vam, da ste z nami.

Že več kot 20 let smo uspešni z našimi edinstvenimi in inovativnimi 
rešitvami na področju vodovodnih in ogrevalnih instalacij!

TITAN d.d. Tel.: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba · Fax.: (01) 8309 171 · pc5@titan.si · www.titan.si · www.uponor.si

Prva prekrivno var-
jena večplastna cev

1990
Prvi instalaterju 
prijazen zatisni  
fiting s fiksno vsta-
vljeno zatisno pušo

1993
Prvi kompleten 
asortiman večpla-
stnih cevi od  
dimenzije 14 do 
110 mm

1999
Prvi zatisni fiting 
za večplastne cevi z 
vgrajeno varnostjo 
pri tlačnem  
preizkusu

2001
Prvi fiting z barvni-
mi oznakami in pri-
kazom zatisnjenosti

2007
Pozabite na posnetje. 
Samo zatisnite! 
Do 30% prihranka pri 
času vgradnje za di-
menzije 14 – 32 mm

2009
Prvi modularni sis-
tem zatisnih fitin-
gov za dimenzije 
od 63 do 110 mm

2009
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