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Glede varčne ogrevalne tehnike je
pravi naravni talent.
Varčna, inovativna, učinkovita: cenovno privlačna toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S
že pri nabavi prepriča z nizkimi investicijskimi
stroški – in v obratovanju cenovno ugodno
koristi energijo iz okoliškega zraka. Ker za
instalacijo niso potrebna obsežna zemeljska
dela ali vrtanje vodnjaka, je primerna tako
za novogradnje kot tudi za posodabljanje in
naknadno opremljanje obstoječih ogrevalnih
sistemov. Toplotna črpalka v deljeni izvedbi
obratuje v območju toplotne moči od 4,5 do
14,6 kW in se lahko zaradi možnosti reverzibilnega obratovanja uporablja tudi poleti za
hlajenje prostorov. Nadaljnje informacije
pod www.viessmann.si

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor
tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si
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UVODNIK 2011
Leonida Polajnar (koordinatorka): Pred vami je prva strokovna
revija Energetik v letu 2011. V letu,
ko upamo, da se bo lanskoletna
gospodarska situacija vsaj umirila,
če že ne beležila rasti na vseh področjih. Potrebno je misliti naprej,
predvsem na takšnih projektih, kot
je strokovna revija, ki pomaga, svetuje, spremlja in raziskuje različna
področja, ki so še kako potrebna
za razvoj gospodarstva. Področje
energetike bo v prihajajočem obdobju moralo še veliko narediti, da se bodo stvari spremenile.
Nenehno opozarjanje, da je potrebno varčevati z energijo (pasivne hiše), uporabljati obnovljive vire energije (sončni kolektorji,
toplotne črpalke, koriščenje biomase…) in pri vsem tem paziti na
naravo in pomagati ohranjati podnebje, je pomembno poslanstvo
revije pa tudi strokovnjakov, ki revijo že leta ustvarjajo takšno kot je.
Vsebine, oblika, sodelovanje oglaševalcev, strokovni članki, obvestila za člane sekcije, pomembne informacije s področja zakonodaje…
in še bi lahko naštevali. Nekaj besed za prihodnost (tudi iz vsebine
tokratne številke) pa so povedali
tudi člani uredniškega odbora revije, ki skrbijo da je revija takšna kot
je in da bo takšna tudi ostala, če ne
še boljša.
Bojan Grobovšek (glavni urednik): V lanskem letu smo posvetili veliko pozornosti nizkoenergijski
gradnji, še zlasti pasivnim hišam,
prav tako pa tudi sodobnemu prezračevanji družinskih hiš in toplotnim črpalkam. Tudi letos bo tako.
Za zdravo bivanje v zgradbah je
odločilnega pomena dobra kvaliteta zraka v prostoru. To dosežemo
z zagotovljenim primernim dovodom svežega zraka v prostor, ki je
obremenjen zaradi uporabnikov.
Pri načrtovanju prezračevanja
je kakovost zraka v prostoru naj-

višja prioriteta. Pri določevanju
števila volumske izmenjave zraka v prostoru izberemo kot vodilni parameter količino ogljikovega
dioksida, ki ga proizvedejo osebe
v prostoru. Če mehansko prezračevalno napravo kombiniramo s toplotnim prenosnikom za vračanje
toplote, se izboljša kvaliteta zraka
v prostoru in hkrati tudi varčujemo
z energijo.
Danilo Brdnik (podpredsednik uredniškega odbora in
sekcije instalaterjev-energetikov
Maribor): Na zelo dobro obiskanem posvetu EKO SKLADA v
Ljubljani, dne, 01. 02. 2011, nam je
bilo predstavljeno, da sklad nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih
finančnih vzpodbud občanom
za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije – OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb, na podlagi javnega poziva
6 SUB – OB 11. Glede na podatek
o skupnem znesku investicij, ki so
bile preko sklada sofinancirane –
brez kreditov – to je cca. 100 mio
EUR v letu 2009 (za leto 2010 še
ni podatkov), vidim priložnost za
tiste instalaterje, ki so sposobni
ponuditi in vgraditi sisteme, ki
zagotavljajo zmanjšanje emisij
CO2, boljšo energijsko učinkovitost
in rabo OVE. Potrebno pa bo prilagoditi poslovno politiko podjetij,
saj so občani postali precej bolj
previdni in ozaveščeni pri izboru
opreme in izvajalca, kot pred leti,
zato vam želim v bodoče obilo
poslovnih uspehov.
Olga Poslek (trženje oglasov v
reviji Energetik): Čeprav nam kriza
že kar nekaj časa „dobesedno diha
za ovratnik“, prav gotovo nimamo
časa, da bi se prepustili malodušju in pesimizmu. Nasprotno! S ponosom lahko rečemo, da je kriza za
vse, ki delamo na reviji ENERGETIK
pravzaprav izziv, da ustvarimo še
boljšo revijo. In to nam tudi uspe-

va! Prav vsako številko revije plemenitijo, poleg obstoječih, tudi
nekateri novi oglaševalci (tudi onkraj naših meja), z novimi in aktualnimi strokovnimi vsebinami. Poleg
tega je razveseljivo dejstvo, da se
v zadnjem času vračajo oglaševalci, katere smo že vrsto let pogrešali
v naši reviji.
Cenjeni oglaševalci, iskrena hvala za dosedanje zaupanje z
željo, da bi tudi v prihodnje bili z
nami in bi tako skupaj pisali zgodbo o uspehu, ki se imenuje revija
ENERGETIK. Seveda pa vabimo v
vaše vrste še več novih, potencialnih oglaševalcev. Naj bo revija
naš skupni projekt, projekt, v katerem si podajata roko kakovost in
tradicija!
Cvetka Grušovnik (podpredsednica uredniškega odbora in
sekcije instalaterjev-energetikov
Maribor): V letu 2010 sem se pridružila »ekipi« revije Energetik. Z
zadovoljstvom lahko trdim, da smo
skupaj dobra skupina, ki nadaljuje
delo obrtniških zanesenjakov že
več kot desetletje. Namenjenost
revije širokemu krogu obrtnikov
v instalaterstvu in energetiki, na
področju celotne Slovenije, je zavidanja vreden projekt. Kljub hudim kriznim situacijam, tako na
področju prodaje izdelkov namenjene naši stroki, kot na področju
izvajanja storitev stroke, je podpora naših oglaševalcev tista, ki vsem
še daje energijo za nadaljevanje z
delom. Danes je zelo težko obstati v tako neusmiljenih razmerah na
tržišču, sploh pa še, če pri tem popolnoma zataji gospodarska politika države. Mnogo je naših obrtnikov, ki jim je revija - kljub internetu
– še vedno velika ali celo edina
strokovna podpora pri delu. To je
tudi naša vizija - želimo namreč
ponuditi našim uporabnikom čim
več idej in zamisli za samo delo, s
končnimi potrošniki, ob strokovni

podpori in ponudbi izdelkov naših
oglaševalcev.
Ustvarjamo skupaj - z roko v
roki - naši oglaševalci in naša ekipa
- za naše obrtnike.
Bojan Grušovnik (predsednik
uredniškega odbora in sekcije instalaterjev-energetikov Maribor):
S hitrimi koraki smo se znašli v
letu 2011 in pred nami je ponovno nova številka revije Energetik.
Sprašujem se: »Kdaj nam je pobegnilo 2010?« Veliko je težav, ki
nam jih je nakopala kriza in seveda z njo povezani gradbeniki,
ki se imajo za »VELIKE«, vzdržujemo in ohranjamo pri življenju
pa jih mi: mali podjetniki in samostojni. «Kako?«, se vprašate - enostavno tako, DA NAM
NE PLAČUJEJO! Je zato država
Slovenija PRAVNA DRŽAVA, KI
DOVOLJUJE, da lahko »veliki«
delajo z malimi obrtniki kar želijo in jim je prav vseeno, da posamezniki plačujejo dolg celo z
svojim življenjem. Zakonodaja,
pravni sistem in gospodarska
politika države je popolnoma
zatajila. Ali sploh potrebujemo tako državo, ki kroji zakone
za peščico posameznikov, vse
ostale Slovence pa ignorira?
Zamislimo se nad pobudami in predlogi po spremembah
Obrtno podjetniške zbornice
Slovenije, ki jih vsako leto polaga državi (ali pa peščici vladajočih) v naročje. Državni aparat pa
nas odpravi z drobtinicami sprejetih predlogov.
Sedaj je čas, da damo svoji zbornici podporo, če želimo
vsaj malo boljši jutri (kajti »včeraj« smo že zamudili) in moramo
ga dobiti, saj si ga kot malo gospodarstvo tudi zaslužimo.

Uredniški odbor revije
ENERGETIK
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Sistemi za hladno stiskanje Viega:
Tehnika spojev za vse napeljave.

Za varno in čisto plinsko
napeljavo: Viega Profipress G

Nerjavno jeklo za visoko higiensko raven v napeljavah za pitno
vodo: Viega Sanpress Inox

Nov sistem fitingov za ogrevalne napeljave in pitno vodo:
Viega Raxofix

Gospodarno: Pocinkano jeklo
za ogrevalne napeljave:
Viega Prestabo

Odlično za napeljave za pitno
vodo in ogrevalne napeljave:
Viega Profipress

Zanesljivo: Rdeča litina za
tehniko v stanovanjskih hišah
in industrijo: Viega Sanpress

Viega. Boljša ideja! Eno samo orodje za stiskanje je dovolj za hitro in čisto izdelavo spojev. Sistem SC-Contur zagotavlja varnost
pri montaži in obsežna ponudba izdelkov nudi rešitve za vse primere iz prakse. Več informacij: podružnica telefon/faks: +385 1 6224879
info@stern.si · info@viega.hr · www.viega.si

Pressgun Picco
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Zrak kot vir toplote:
Cenovno privlačne toplotne črpalke za
novogradnjo ali posodobitev obstoječega
ogrevalnega sistema
Učinkovite toplotne črpalke zrak voda dosegajo visoka grelna števila in nudijo široke možnosti postavitve. Ob tem pa je
njihova instalacija tudi stroškovno ugodna. Naslednji članek
predstavlja prednosti teh toplotnih črpalk in podrobnosti, na
katere moramo biti pozorni pri montaži.
Učinkovite električne toplotne črpalke lahko tako pri
novogradnji, kot tudi pri posodobitvi obstoječega ogrevalnega sistema veliko doprinesejo k varčevanju z energijo in
zaščiti podnebja. Velik delež energije, ki jo potrebujejo za
proizvajanje toplote dobijo iz narave – iz zemljišča, podtalnice ali okoljskega zraka. Le majhen delež se jim mora dovajati v obliki električne energije.
Glede na izbrani vir toplote in temperaturo ogrevalnega sistema, dosegajo sodobne toplotne črpalke grelna
števila med 3,5 in 5,5. To pomeni, da na kilovatno uro dovajane električne energije proizvedejo triinpol do petinpol
kilovatnih ur toplote. To ne pomeni le nižje letne stroške
energije, tudi bilanca emisij CO2 je mnogo bolj pozitivna, kot
pri standardnih ogrevalnih sistemih, ki uporabljajo fosilna
goriva. Toplotne črpalke zrak/voda koristijo vir toplote, ki
ga je najlažje zajeti – zunanji zrak.

preprosteje in stroškovno ugodnejša je instalacija, če se
toplotna črpalka postavi na prostem, ob zgradbi. Kanali za
dovajanje in odvajanje zraka niso potrebni, v zgradbo se
morajo speljati le vodi ogrevalnega vtoka in povratka ter
električni vodniki, ki pa so večinoma že predizdelani.
Stroškovna prednost, ki s tem nastane in široke možnosti postavitve so vodile k temu, da se pri posodabljanju obstoječih sistemov daje prednost toplotnim črpalkam za
postavitev na prostem. Ker pa pri nižjih zunanjih temperaturah pada zmogljivost običajnih toplotnih črpalk zrak/
voda, mora ob posebno hladnih dnevih konično breme
pokrivati dodaten proizvajalec toplote. Toplotne črpalke
zrak/voda se zato pri posodabljanju obstoječega sistema
pogosto kombinirajo z že obstoječim oljni/plinskim kotlom
v bivalentni sistem.
Toplotne črpalke zrak voda pa se kot proizvajalci toplote prav tako uporabljajo v zgradbah, ki ustrezajo standardu nizkoenergijskih hiš. Tukaj je v kombinaciji z dodatnim
električnim ogrevanjem – npr. pretočnim grelnikom ogrevalne vode – možno monoenergetsko obratovanje.

Zunanji zrak kot vir toplote
Za zajemanje zraka kot vira toplote niso potrebna obsežna zemeljska dela. Prav tako niso potrebna ustrezno velika
zemljišča, da se lahko položijo zemeljski kolektorji in tudi
ne izvrtine za vstavljanje zemeljskih sond. Pri toplotnih črpalkah zrak/voda, ki so postavljene znotraj zgradbe, se morajo instalirati le kanali za dovajanje in odvajanje zraka. Še

Vitocal 200-S
zunanja enota
1 Uparjalnik
2 Ventilator
3 Kompresor
Toplotne črpalke zrak/voda v deljeni izvedbi, sestavljene iz zunanje in
notranje enote, se odlikujejo z nizkimi stroški nabave.

Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda deljene izvedbe
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Toplotne črpalke deljene izvedbe
povzemajo izkušnje iz klimatizacijske
tehnike






Notranja enota s komponentami, ki so potrebne za prenos toplote na
ogrevalni sistem

Pri deljenih toplotnih črpalkah, ki so zgrajene po principu deljenih klimatskih naprav, se krožni proces toplotnih
črpalk razdeli – na del, ki je postavljen na prostem in na del,
ki je postavljen v zgradbi. Zunanja enota vsebuje uparjalnik, ventilator ter kompresor in ekspanzijski ventil. Notranja
enota v glavnem vsebuje kondenzator, tripotni preklopni
ventil, črpalko ogrevalnega krogotoka, raztezno posodo in
regulacijo. Zunanja in notranja enota sta med seboj povezani z vodi hladilnega sredstva.
Deljen način izvedbe split toplotnih črpalk nudi več
prednnosti:
� Notranja enota je zelo kompaktna in ima približno
mere stenskega kotla. To omogoča preprosto namestitev,
potrebuje le malo prostora in se lahko namesti tudi v nišah.
� Ker so razen črpalke ogrevalnega krogotoka vse mehansko delujoče komponente nameščene v zunanji enoti, je
notranja enota zelo tiha. Tako je praviloma brez težav možna
instalacija v bližini bivalnih prostorov.
� Komponente v zunanji enoti (ventilator, uparjalnik,
kompresor) so prevzete od ustreznih deljenih klimatskih
naprav in so optimirane za težišče uporabe »ogrevanje«.
Ker se komponente, ki prihajajo od klimatskih naprav,
proizvajajo v zelo velikih serijah, izhajajo iz tega stroškovne
prednosti, ki omogočajo privlačne cene priprav.






A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 Raztezna posoda
2 Tripotni preklopni
ventil
3 Črpalka ogrevalnega
krogotoka
4 Prenosnik toplote
5 Vitotronic 200







Relativno nova varianta toplotne črpalke zrak/voda je
split izvedba. Ta vrsta konstrukcije priprave se že mnogo let
uporablja pri deljenih klimatizacijskih napravah in je pokazala svoje prednosti.

Vitocal 200-S
notranja enota



Dovajanje toplote (zunanji zrak)
Ohlajen zrak
Zunanja enota
Uparjalnik
Ventilator
Kompresor
Notranja enota
Kondenzator
Oddajanje toplote ogrevalnemu sistemu
Ekspanzijski ventil

Prikaz principa krogotoka toplotne črpalke deljene izvedbe

Razen tega je možno toplotne črpalke deljene izvedbe,
ki so v hladilnem krogotoku opremljene s štiripotnim ventilom in biflow ekspanzijskim ventilom, uporabljati ne le za
ogrevanje, temveč tudi za hlajenje zgradbe. Iz tega izhaja
dvojna korist brez visokih dodatnih stroškov. Predpogoj je
le, da imajo prostori, ki se naj hladijo, talno ogrevanje ali ventilatorske konvektorje.

Toplotna črpalka s COP vrednostjo
do 4,6 - učinkovito obratovanje tudi
v delnem bremenu
Da se pri toplotnih črpalkah zrak/voda v deljeni izvedbi doseže visoka učinkovitost, so priprave, kot npr. toplotna
črpalka Vitocal 200-S, ki jo je razvilo podjetje Viessmann,
opremljene z invertersko krmiljenim kompresorjem z rotacijskim batom.
Z elektronskim spreminjanjem frekvence izmeničnega toka se kompresor avtomatsko in zvezno prilagaja vsakič potrebni moči. Inverterska tehnika tako v primerjavi s
kompresorji, ki obratujejo s konstantnim številom vrtljajev,
omogoča posebej učinkovito obratovanje, tudi v delnem
bremenu.
Nadaljnje povečanje učinkovitosti toplotne črpalke
Vitocal 200-S, v primerjavi z običajnimi toplotnimi črpalkami v deljeni izvedbi, smo dosegli z uporabo elektronskega
ekspanzijskega ventila v hladilnem krogotoku. Nekatere
posebno učinkovite toplotne črpalke iz Viessmanovega
proizvodnega programa že nekaj let razpolagajo z elektronskimi ekspanzijskimi ventili. Te so se posebno izkazale z zanesljivostjo in natančnim regulacijskim vedenjem.
Elektronski ekspanzijski ventili, ki jih poganja koračni motor,
proporcionalno regulirajo masni pretok hladilnega sredstva >
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in imajo zelo kratke odpiralne in zapiralne čase. Regulacijsko
vedenje, ki izhaja iz tega, skrbi za konstantno temperaturo
na izstopu iz uparilnika, oz. za enakomerno pregrevanje hladilnega sredstva, ne glede na trenutno obratovalno stanje
toplotne črpalke. Tako lahko kompresor obratuje vedno z
najvišjim izkoristkom, kar zagotavlja visoka grelna števila v
vseh obratovalnih stanjih. Vitocal 200-S (ogrevalna moč 4,5
do 14,6 kW) zato dosega visoko COP vrednost (koeficient
učinkovitosti) po EN 14511 do 4,6 (A7 °C/ W 35 °C).

upoštevati, da se pri zunanjih temperaturah pod 10 °C zaradi ohlajenega zraka lahko v območju izpihovanja tvori led.
Zunanje enote torej ni priporočljivo postavljati manj kot 3 m
od poti, odtočnih cevi žlebov ali tlakovanih površin. Zaradi
posebne gradnje in zvočne izolacije ohišja je hrup ventilatorja in kompresorja dušen. Zunanje enote oddajajo le nizke
zvočne emisije. Kljub temu je potrebno zaradi tvorbe hrupa
pri mestu postavitve upoštevati nekaj pogojev:
� Zunanje enote ni priporočljivo postaviti neposredno
ob spalnih prostorih oziroma ob njihovih oknih.
� Neugodni prostorski pogoji lahko povečajo nivo hrupnosti. Zato instalacija zunanje enote v kotih, nišah ali med
nasproti ležečimi zidovi (odboji) ni priporočljiva.
� Pri napeljavi cevi skozi stropove in stene se mora z
ustreznimi izolacijskimi materiali preprečiti prenos zvoka v
telesu.

Toplotna črpalka deljene izvedbe z inverterskim kompresorjem
in elektronskim ekspanzijskim ventilom za COP vrednosti do 4,6
(po EN 14511 pri A7 °C/W 35 °C)

Ker se zunanje temperature na naši zemljepisni širini v ogrevalni periodi večinoma gibljejo nad 0 °C, dosega
toplotna črpalka visoka letna delovna števila. Maksimalna
temperatura vtoka, ki jo doseže, znaša 55 °C pri zunanji
temperaturi – 15 °C. Toplotna črpalka Vitocal 200-S se dobavlja tudi v varianti za reverzibilno obratovanje. Ob vročih poletnih dneh se ta varianta lahko uporabi za hlajenje
prostorov. Pri obratovanju ponoči se za zmanjšanje hrupnosti število vrtljajev ventilatorja avtomatsko zniža. Regulacija
Vitotronic, ki jo imajo tudi vse Viessmannove kompaktne toplotne črpalke, s svojim preglednim vodenjem uporabnika,
osvetljenim grafičnim zaslonom in preprostim rokovanjem
tudi pri Vitocal 200-S nudi enostavno in udobno upravljanje.

Montaža in priključki
Zunanje enote toplotne črpalke deljene izvedbe so
predvidene za trajno obratovanje na prostem. To pomeni,
da so izdelane iz materialov, ki so odporni proti vremenskim
vplivom in koroziji ali so prevlečene s protikorozijsko zaščito.
Dodatna zaščita pred vremenskimi vplivi pri nas načeloma
ni potrebna. Zunanja enota se lahko namesti prosto stoječe na tla ali na ravno streho ali pritrdi na zunanjo steno. Za
montažo so na voljo usklajeni montažni kompleti.
Postavitev mora zagotavljati prost odtok ohlajenega zraka iz zunanje enote ter prost dotok toplega zraka v enoto. Iz
tega vzroka ni priporočljivo, da se izpihovalna stran zunanje
enote obrne v glavno smer vetra. Razen tega je potrebno

Zunanja in notranja enota se med seboj povežeta z vodi
hladilnega sredstva in BUS povezovalnim vodnikom za prenos podatkov. Za vode hladilnega sredstva se naj uporabi
cevni material, ki je primeren in odobren za hladilno sredstvo. Vod vročega in vod tekočega plina se morata vsak zase
izolirati z difuzijsko tesno, najmanj 6 mm debelo toplotno
izolacijo, da se prepreči neželjen prenos toplote med obema vodoma.
Notranje enote toplotne črpalke deljene izvedbe Vitocal
200-S so ob dobavi napolnjene z zaščitnim dušikovim polnilom. Zunanja enota je napolnjena s hladilnim sredstvom
R410A. Polnilo hladilnega sredstva znaša manj kot 3 kg in zadostuje za oba voda hladilnega sredstva do dolžine vsakič
po 12 m. S tem te priprave ne podlegajo zahtevam Uredbe
o F plinih (Uredba [ES] štev. 842/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih) glede obveznega letnega nadzora. Šele
v primeru, da se pri izročitvi v obratovanje dopolni dodatno
hladilno sredstvo (ker dolžina vodov presega 12 m) in količina hladilnega sredstva preseže 3 kg, mora napravo enkrat
letno pregledati izvedenec hladilne tehnike.
Instalacijo toplotnih črpalk deljene izvedbe mora izvesti
primerno usposobljen strokovnjak. Zagon mora izvesti pooblaščen serviser za toplotne črpalke.

Povzetek
Učlinkovite toplotne črpalke zrak/voda pri novogranji in
pri posodobitvi obstoječih sistemov pomembno doprinesejo k varčevanju z energijo in varovanju podnebja. Pri sodobnih toplotnih črpalkah zrak/voda deljene izvedbe skrbita invertersko krmiljen kompresor in ekspanzijski ventil
za visoka grelna števila do 4,6. Razen tega nudijo prednost
privlačnih nabavnih stroškov. S tem so dani dobri pogoji, da
si ta tehnologija pridobi še večji tržni delež in je zanimiva za
uporabnike, katerih proračun je bil dosedaj glede toplotnih
črpalk relativno omejen.
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Opečne pasivne
hiše
Število pasivnih hiš v Sloveniji
se z vsakim letom povečuje. Večino
do sedaj zgrajenih pasivnih hiš je
bilo izvedenih z uporabo lesenih
montažnih konstrukcij. Da pa to ni
edina alternativa so dokazali strokovnjaki skupine Zelena gradnja,
ki so v zadnjem letu načrtovali in
zgradili več nizko energijskih in
pasivnih hiš iz opeke POROTHERM.
Načrtovanje in gradnja pasivnih hiš iz opeke zahtevata popolno-

Toplotna izolacijo pod temeljno ploščo.

ma drugačen pristop, kot je veljal za
gradnjo tradicionalnih slovenskih hiš.
Učinkovitost takšnih hiš je nekajkrat
boljša od klasične gradnje. Glavna pozornost je danes posvečena načrtovanju, saj le pravilno načrtovana hiša
dosega zastavljene cilje pasivne gradnje. Začne se že s pravilno umestitvijo hiše v prostor, da se optimalno izkoristi raba sončne energije in drugih
alternativnih virov iz bližnjega okolja.
Po umestitvi hiše v prostor se lotimo

načrtovanja konstrukcij. Pri konstrukcijskih rešitvah je ključno, da so predvideni vsi ukrepi, ki pripomorejo k odpravi vseh toplotnih mostov.
Pri večini pasivnih hiš, katerih
osnovno konstrukcijo predstavlja
opeka, je bila načrtovana in uporabljena izvedba temeljne plošče na
sloju toplotne izolacije. Prednosti
pred klasičnim temeljenjem so predvsem v lažji izvedbi toplotne izolacije, ki omogoča gradnjo brez toplotnih mostov. Za zidanje nosilnih zidov
se v večini predvidi uporaba brušene
opeke POROTHERM DRYFIX, ki omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo gradnjo.
Pri načrtovanju je potrebno paziti tudi
na okenske in vratne odprtine, ki morajo biti tako zasnovane, da omogočajo modularno gradnjo, s čimer prihranimo veliko nepotrebnih stroškov.
Nikakor ne smemo pozabiti na potresno varnost, saj je večina Slovenije na
potresno ogroženem območju. Zato
je potrebno načrtovati tudi ustrezne
vertikalne in horizontalne vezi. Pri teh
vezeh lahko nastane problem linijskih
toplotnih mostov, zato je potrebno
načrtovati izvedbo dodatne toplotne
izolacije. Vse to je najlažje izvedljivo z
uporabo tipskih DRYFIX vogalnikov
iz izolacijskega materiala, ki tudi delno nadomeščajo uporabo klasičnih
opažev.
Naslednji korak je zasnova strešne
konstrukcije, ki mora biti prilagojena
zahtevam pasivne gradnje. Po rešitvi
toplotnih mostov je potrebno paziti
tudi na ustrezne fazne zamike strešne
konstrukcije, ki naj bi dosegala vsaj
dvanajst urni zamik, da se hiša poleti
ne pregreva.
Pri načrtovanju celotnega toplotnega ovoja hiše je potrebno pazi- >
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ti tudi na pravilno izvedbo toplotne
izolacije in ustrezen izbor stavbnega
pohištva. Pri uporabi najkvalitetnejše opeke na trgu se lahko minimalna
debelina izolacije zniža tudi na 15 cm.
Izbor ustreznega stavbnega pohištva in njena pravilna vgradnja pa
ključno vplivata na končno energijsko učinkovitost hiše. Pri tem ni dovolj paziti le na toplotno prehodnost
vgrajenega okna, ampak tudi na
sončne pritoke, kot tudi na ustrezno
zrakotesnost.
Da bi bila hiša kar najbolj energijsko učinkovita, je potrebno opraviti še
številne izračune energijske učinkovitosti na podlagi programa PHPP 07.
Pri načrtovanju konstrukcij je potrebno upoštevati tudi vse predvidene instalacije, še posebno razvod cevi za
prezračevanja in vse prehode instalacijskih cevi skozi nosilne konstrukcije,
ki morajo biti usklajeni že v času načrtovanja, saj se drugače močno povečajo stroški izvedbe.
Po končanem projektiranju pride
na vrsto izbor usposobljenega izvajalca gradnje, ki bo upošteval vse predvidene rešitve in vam hišo zgradil. Pri
tem vam svetujemo, da si zagotovite
strokovno usposobljenega svetovalca za pasivno gradnjo. Svetovalec vas
bo vodil skozi posamezne faze gradnje in vam pomagal pri izboru ustreznih materialov ter kontroli ključnih
detajlov. Odločitev za gradnjo pasivne hiše danes sploh ne bi smela biti
težka, ampak bi to moral biti standard.
Težja pa je seveda odločitev ali graditi z opeko, ali naročiti montažno hišo.

Toplotni most zaradi betonske vezi saniramo s DRYFIX vogalnikom.

Z dobro načrtovanimi inštalacijami zmanjšamo rabo energije.

Več informacij o gradnji pasivnih hiš grajenih iz opeke
dobite na spletnih straneh
www.wienerberger.si ali www.zelenagradnja.si.
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40 LET

TOPLOTNIH ČRPALK
V SLOVENIJI
Toplotne črpalke so za potrebe ogrevanja začeli koristiti
v ZDA že takoj po II. svetovni vojni. V zahodni Evropi pa je
prišlo do množične uporabe koncem 60 in začetku 70 let, že
v slutnji prihajajoče energetske krize.
Brez omembe vredne zamude za razvito Evropo, smo
tudi v Sloveniji začeli z razvojem in maloserijsko proizvodnjeotoplotnih črpalk. Podobno kot v Evropi, so tudi v
Sloveniji bila svetla in temna obdobja za toplotne črpalke.
Danes pa so vse bolj priljubljen in iskan, zelo varčen in okolju prijazen ogrevalni sistem.
Ob skorajšnji častitljivi obletnici toplotnih črpalk v
Sloveniji, smo se pogovarjali s tremi ključnimi osebami, da
ne rečemo, kar pionirji na področju toplotnih črpalk. Poiskali
smo mag. Obersnuja bivšega direktorja Inštituta Zoran Rant,
ki je že v začetku 70 let proučeval sisteme in uporabnost toplotnih črpalk v praksi. V takratni ekipi raziskovalcev PORS-a
(področno raziskovalne skupnosti za hladilno tehniko), se
mu je pridružil že tudi Rudi Kronovšek, takrat zaposlen v
Gorenju. Slabo desetletje pozneje, ko je stekla že kar serijska
proizvodnja toplotnih črpalk v Sloveniji, pa je proizvodnjo
»reševal« uspešen »trgovec« Jože Papež, ki je prodal skoraj
vse, kar je prišlo s tekočih trakov.
V nadaljevanju, vam želimo opisati razvojno pot teh pionirjev od takrat do danes.

Agregat sanitarne toplotne črpalke izpred 35 let in danes.

Gospod Anton Obersnu
povejte nam nekaj o samem začetku proizvodnje toplotnih črpalk v
Sloveniji.
LTH je bilo v začetku
70 let prejšnjega stoletja
zelo perspektivna in inovativna tovarna na področju hladilne tehnike. Za
pospešitev razvoja novih
izdelkov je bil ustanovljen
Zavod za hladilno tehniko
g. anton obersnu
( pozneje TOZD). Kot direktorju Zavoda, mi je bila prioriteta iskanje novih modernih in
perspektivnih programov za potrebe LTH-ja. Med drugimi
programi smo se odločili tudi za razvoj toplotnih črpalk za
segrevanje sanitarne vode in ogrevanje hiš. Prototipno smo
razvili več modelov TČ voda-voda in zrak-voda, ter izdelali
pilotne serije. Še posebej smo tovrstne aktivnosti povečali po preoblikovanju Zavoda za hladilno tehniko v Inštitut
Zorana Ranta, ki je postal samostojno podjetje za raziskovalno razvojno dejavnost.
Tudi LTH je sam vzporedno z vami razvijal toplotne
črpalke, zakaj?
Res je. Po izločitvi iz SOZD-a LTH je naš Inštitut na žalost doživel pogoste blokade pri prenosu (prodaji) znanja
in razvojnih rešitev prejšnji matični firmi. Kadrovsko je bil
LTH močan, zato se je odločil za lasten razvoj in proizvodnjo toplotnih črpalk. Mi pa nismo ustavili nadaljnji razvoj
TČ v različnih verzijah, vključno z maloserijsko proizvodnjo.
Gospod Obersnu, vaši raziskovalci so 1981 patentirali tako imenovano hermetično kondenzacijsko enoto za toplotno črpalko, ki je bila nagrajena z nagrado
Borisa Kidriča.
To je bila zelo dobra tehnična in cenena rešitev v tistem
času za proizvodnjo toplotnih črpalk. Žal pa je bilo to obdobje nenaklonjeno toplotnim črpalkam. Svet si je po prvi
naftni krizi opomogel. Naftni derivati so se močno pocenili, >
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proizvajalci toplotnih črpalk pa so eden za drugim zapirali
svoje obrate. TUDI nam ni uspelo najti kupca za know - how.
Iz vaše kronologije je razvidno, da ste kljub temu
v 80 letih neumorno nadaljevali z raziskovalnim in razvojnem delom na področju toplotnih črpalk. Bili pa
ste tudi predavatelj za hladilno tehniko na Fakulteti za
strojništvo v Ljubljani.
V teh letih je bilo v takratni, naši skupni domovini
Jugoslaviji zelo dobro organizirano in finančno podprto
raziskovalno delo, zato smo se odločili za nadaljevanje razvoja toplotnih črpalk. Izdelali smo vrsto raziskovalnih nalog o toplotnih črpalkah, več deset prototipov, sodelovali
na mednarodnih simpozijih o toplotnih črpalkah itd. Potem
pa smola, ponovil se je primer izpred let. Ponovna pocenitev nafte je povzročila upad zanimanja za toplotne črpalke.
Naše zgodbe o toplotni črpalki je bilo počasi konec. Poleg
vodenja Zavoda, pa sem predaval študentom strojništva v
Ljubljani in Mariboru, predmet Hladilna tehnika.
Imeli ste vrsto odličnih sodelavcev.
Res je, zato mi je še toliko težje, ker se pri nas izkušnje in
znanje dobrih inženirjev tako težko prenesejo v industrijo.
Žal so morali ti odlični strokovnjaki nadaljnjo usodo prevzeti v svoje roke. Dr. Vinko Nastram in inženir Andrej Perko sta
ustanovila vsak svoje, še danes zelo uspešni podjetji na področju hladilstva.
In kaj gospod Obersnu počnete danes?
Ko sem se upokojil, sem še sledil dogajanjem v moji celo
življenjski stroki, to je v hladilstvu. Po nesrečnem padcu in
udarcu na glavo pred tremi leti, sem prestal težko operacijo, zato moja aktivnost zelo pada. Danes pri 83 letih sem se
lotil pisanja življenjepisa.

Gospod Rudi Kronovšek
kako ste pa vi zašli med
pionirje TČ v Sloveniji?
Ste še edini od vsega začetka na tem področju, ki
še vedno vztraja?
Prvo spoznanje s TČ
sem dobil pred več kot 35
leti, ko sem bil član PORS-a
(Področno
raziskovalna
g. rudi kronovšek
skupnost) za hlajenje in klimatizacijo s sedežem v LTH-ju. Takrat je mag. Obersnu že
izvajal prve raziskovalne naloge s tega področja. V Evropi
se je razplamtela tako imenovana energetska kriza (podražitev naftnih derivatov). Kot konstruktorju hladilnih naprav
v Gorenju, so bile TČ zame izjemen izziv. Vodstvu tehničnega sektorja SOZDA Gorenje sem predlagal, da se tudi v
Gorenju preizkusimo po konceptu Junkersa, Stiebel Eltrona,
Siemensa, itd., z nekoliko zahtevnejšimi, energetsko varčnimi izdelki, ki jim je energetska kriza na stežaj odpirala vrata.

rudi kronovšek opravlja meritve na prototipu tč. pred 30 leti.

Ideja je bila dobro sprejeta, posebej še s strani vizionarskega
generalnega direktorja gospoda Atelška. Gospod Atelšek
je že kmalu po tem na hišnih sejmih Gorenja z veseljem kazal
takratnim politikom, g. Dolancu, g. Popitu in drugim, naše
toplotne črpalke, ki so s toploto okolice grele sanitarno vodo
in radiatorje po ¼ ceni kurilnega olja.
In kako je šlo naprej?
V letih 1979/80 smo pod mojim vodstvom v Gorenju
Raziskave in razvoj začeli z zasnovo in konstrukcijskimi rešitvami TČ za pripravo sanitarne vode. Izdelali smo prototipe
in osnovno dokumentacijo za zagon proizvodnje. Za proizvodnjo je bila določena matična tovarna Gorenje gospodinjski aparati (GA). V začetku 80 let je že bila pripravljena
tehnologija in proizvodni obrat zmogljivosti do 50 toplotnih
črpalk na dan.
Že po dobrem letu je žal vse skupaj zamrlo. Jugoslovanski
trg še ni bil dovolj osveščen za uporabo tovrstnih izdelkov,
svoje pa je prispevala tudi ponovna pocenitev naftnih derivatov. Podobno se je zgodilo tudi drugod po Evropi, saj je več
kot 70 % takratnih proizvajalcev TČ prenehalo s proizvodnjo.
Je koncem 80 let sploh kdo delal toplotne črpalke v
Sloveniji?
Ne. Tudi LTH je iz podobnih vzrokov ustavil proizvodnjo.
V Gorenju pa tudi niso vedeli, kaj s tem programom. Moja
prepričevanja predsednika SOZD-a Gorenje, g. Rigelnika,
da ima ta program perspektivo, so bila upoštevana. Posebej
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še, ker bil g. Rigelnik, kot bivši minister za energetiko, zagovornik varčne rabe energije. Maloserijska proizvodnja sanitarnih toplotnih črpalk se je prenesla v Gorenje Servis, ki
je bil v začetku 90 let edini proizvajalec toplotnih črpalk v
Sloveniji.
Spremembe političnega sistema v Jugoslaviji in osamosvojitev Slovenije so prinesle drugačen način gospodarjenja. Ustanovljeno je bilo podjetja Gorenje toplotne črpalke,
kot hčerinsko podjetje Gorenje Servisa. Nekaj časa smo še
naprej opravljali za njih razvojno delo v Gorenje RR, vendar
smo bili zaradi čudnih okoliščin takratnega vodenja podjetja počasi izločeni. Jaz osebno pa sem pri 50 letih začel iskati nove poti v poklicni karieri. Kljub vabilom za zaposlitev
v matičnem podjetju Gorenje GA, sem se 1993 odločil za
samostojno pot.
Ustanovili ste podjetje Termo-tehnika za 2.000 din
in začeli.
Že leta 1989 sem registriral podjetje (za vsak slučaj in
ker je bilo to moderno). 1993 pa sem začel zares. V gospodarskem poslopju ženinih staršev v Orli vasi pri Braslovčah,
smo pridobili približno 70 m2 veliko delavnico. V letu 1994
smo že zaposlili štiri delavce in začeli s proizvodnjo in trženjem toplotnih črpalk. Najprej smo izdelovali samo agregate za potrebe Lentherma iz Lenarta, ki se je prav tako v tam
času odločil za razširitev svoje ponudbe tudi na solarne kolektorje in toplotne črpalke. Pozneje pa smo razvili bojlerske toplotne črpalke in jih ponudili trgu. Tržni uspeh nas je
presenetil. Nove tehnične rešitve in lep design je bil dobro
sprejet med kupci. Količine so se hitro povečevali iz 100 na
200, 300 in 500 komadov letno itd. Na začetku novega tisočletja smo zgradili nov proizvodni poslovni objekt na obstoječi lokaciji. Modernizirali smo tehnologijo in razvili celotno novo paleto toplotnih črpalk. Pojavili so se novi kupci
Austria Email, Gorenje trgovina, Gorenje Tiki itd. Količine so
se povišale na 1000 do 2000 komadov letno, zaposlenih je
bilo že čez dvajset delavcev. Leta 2005 smo trgu ponudili
tudi prve toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjskih hiš.
Danes nas v podjetju, katerega vodenje je prevzel mlajši sin
Bogdan, zaposlenih 35 ljudi. Izdelamo blizu 4000 toplotnih
črpalk za sanitarno vodo in blizu 500 za ogrevanje.

Posnetek iz proizvodnje toplotnih črpalk za sanitarno vodo

Toplotna črpalka zrak/voda zaogrevanje hiše ter pripravo tople sanitarne
vode.

O konkurenci še nismo nič rekli.
LTH, prvi proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji, je
že V 80-LETIH prenehal s proizvodnjo. 1996 je tudi podjetje Gorenje Toplotne črpalke zašlo v finančne in razvojne
težave in zatem v stečaj. Pojavili so se novi, že omenjeni
Lentherm in Gorenje Tiki, ki so prevzeli nekatere naše razvojne rešitve in začeli z lastno proizvodnjo za svoje potrebe. Omenim naj še dva bolj poznana proizvajalca v Sloveniji
- Tehnohlad in Termoshop, ki sta izšla iz Gorenja Toplotne
črpalke, vendar jima TČ niso osnovni in edini program in nista najhujša konkurenta. Je pa kopica uvoznikov, sicer kvalitetnih zahodno evropskih toplotnih črpalk, predvsem za
ogrevanje, ki jim pa visoka cena onemogoča višje prodajne
številke. Na drugi strani pa so ponudniki cenenih azijskih toplotnih črpalk, kamor povečini sodijo tudi toplotne črpalke
izpeljane iz klima naprav, zelo agresivni. Vendar je pogosto
vprašljiva kvaliteta in grelno število. Smo pa veseli odločitve
Eko sklada, da z uvedbo zahtev po minimalnemu grelnemu
številu, znajo selekcionirati pri subvencioniranju, kar bodo
po besedah g. Beravsa, še zaostrili. Šibka točka večine naše
konkurence je v manjkajočem tehničnem znanju, nasvetih,
servisnih uslugah, itd. Presenetljivo dobri poznavalci TČ pri
nas so pa kar sami kupci. Nedvoumno je to zasluga energetskih svetovalcev, pri čemer izstopata g. Bojan Grobovšek in
g. Franc Kalan, s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami.
Ste še vedno aktivni?
Pol leta sem že v pokoju. Kolikor mi še služi zdravje, pomagam kot prokurist sinu Bogdanu pri vodenju podjetja ali
pa delam družbo ženi pri varstvu vnukov.
>
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Gospod Papež Jože, dvajset let mineva odkar ste
preoblikovali vaše tedanje obrtno podjetje Jože
Papež s.p. v Termotehniko
d.o.o. več kot trgovina.
To je bil res prelomni trenutek v moji poslovni karieri. Moja želja je bila ponuditi slovenskemu trgu kaj več
g. jože papež
kot pa samo inštalaterske
usluge, zakaj tudi ne prodajne storitve. Z nakupom mlina na
Krki v Novem mestu, sem prišel do potrebnega prostora tudi
za trgovino z inštalaterskim materialom in izvedbenim inženiringom. To je bilo v začetku leta 1990. V zelo kratkem času
smo maloprodaji dodali še veleprodajo in svetovanje na področju strojnih inštalacij. V tistem času sem bil prepričan, da
brez šolanja domačega osebja in tudi naših kupcev-inštalaterjev ne bo pričakovanih rezultatov. Pogosto smo organizirali interne izobraževalne dneve, kjer so nas »učili« strokovnjaki dobaviteljev prodajnih programov. Tako smo lahko bili
v času obširnih tehnoloških sprememb vedno na tekočem z
najnovejšimi izdelki, sistemi, itd. Informiranosti in izobraževanje naših trgovcev je postala naša velika prednost.
Kako in zakaj ste že relativno zgodaj začeli ponujati
toplotne črpalke?
Že z začetkom 90 let prejšnjega stoletja so se na različnih sejmih pričele pojavljati toplotne črpalke. Nekaj mi je
reklo, da je ta reč »centralna kurjava« bodočnosti in da zna
to biti naš nov prodajni hit v naslednjem desetletju, saj ta
izdelek prinaša vsestransko korist. Predvsem močno zniža
stroške ogrevanja in priprave tople vode in občutno zmanjšuje obremenjenost okolja s CO2. Ni trajalo dolgo že sem se
povezal s takratnim edinim ponudnikom toplotnih črpalk v
Sloveniji, podjetjem Gorenje in se dogovoril za sodelovanje.
Z g. Francem Šacerjem sva izdelala strategijo za prodor to-

Brez sodobne laboratorijske opreme ni mogoče doseči dobrih proizvodov

plotnih črpalk na področju Dolenjske. Organizirali smo svetovanja o uporabi toplotnih črpalk v naši trgovini, ki se jih
je udeležil tudi g. Kronovšek, čeprav je že nekako odhajal iz
Gorenja. Že dan ali dva po predstavitvi novega programa,
smo prodali predvsem našim sosedom in prijateljem prvih
deset toplotnih črpalk. Prav ti prvi kupci so zaradi velikega
navdušenja nad toplotnimi črpalkami omogočili nepričakovano hitro širitev prodaje po celi Dolenjski.
Postali smo največji trgovec-ponudnik toplotnih črpalk
v Sloveniji, kar smo še danes, po 20 letih.
In kako je danes tržiti toplotne črpalke v Sloveniji,
kaj vas moti in jezi in kaj veseli?
Veliko težje je. Prodaja je zahtevnejša zaradi obilice tipov
in modelnih izvedb toplotnih črpalk, pa še konkurenca je
vse hujša. Mi že dobrih 15 let skoraj izključno sodelujemo z
istoimenskim podjetjem kot je naše, to je s Termo-tehniko iz
Braslovč. Kot vodilni slovenski proizvajalec nam nudi dovolj
pestro izbiro vse mogočih toplotnih črpalk tako za ogrevanje, kot sanitarno vodo, poleg tega pa nudijo še šolanja. V
rekordnem letu 2008 smo prodali kar 800 komadov toplotnih črpalk za sanitarno vodo. Zelo pa nas moti nered, oziroma prodaja brez pravil igre. Neskončno popuščanje pri
rabatih, tako monterjem, kot končnim kupcem. Navzkrižno
prevzemanje brez kakršne koli fair play-a kupcev. Veseli smo
ponovnega subvencioniranja in kreditov EKO sklada, kakor
tudi to, da kupci prepoznajo in cenijo kvalitetne izdelke, zato
nam agresivna ponudba poceni kitajskih in drugih podobnih toplotnih črpalk ne ogroža prodaje.
In še zadnje standardno vprašanje.
Kako naprej?
Jaz sem se pred dvema letoma upokojil. Sedaj pa nadaljuje z uspešnim vodenjem podjetja novi direktor g. Viljem
Osrečki. Število zaposlenih smo nekoliko zmanjšali, opustili smo inženiring z montažno dejavnostjo, to pomeni, da se
želimo posvetiti izključno trgovinski dejavnosti in še naprej
oskrbovati naše kupce v Sloveniji.
Olga Poslek

Posnetek proizvodnje toplotnih črpalk za ogrevanje v Termotehniki Braslovče
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Spoštovani instalaterji-energetiki Slovenije!
Vabimo vas na dneve instalaterjev-energetikov, ki bodo tokrat potekali
v HOTELU PRIMUS - PTUJ 11. in 12. marca 2011
Za vas pripravljamo pester in bogat program z aktualnimi in strokovnimi vsebinami.
Vse o programu in terminih boste pravočasno obveščeni preko pošte in v reviji OBRTNIK.
Prav tako pa boste lahko prijavnico in program našli na spletni strani www.ozs.si
in spletni strani revije Energetik: www.revija-energetik.si
v začetku meseca MARCA!
Vljudno vabljeni!
Jernej Dolinar l.r.
Predsednik sekcije instalaterjev-energetikov na OZ
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EDINSTVEN SISTEM
FITINGOV Z BARVNIM
KODIRANJEM
IN OZNAČEVANJEM
ZATISNJENOSTI
Uponorjev sistem fitingov za vodovod in priklop radiatorjev
Splošno
Uponor, kot vodilni proizvajalec
sistema večplastnih cevi, je sinonim
za kvalitetne rešitve v hišnih instalacijah. Sistem večplastnih cevi UPONOR
je odlična rešitev za zadovoljitev vseh
zahtev, pa najsi bo to pri vodovodu,
radiatorskih priključkih, ploskovnem
ogrevanju ali pri rešitvah za komprimirani zrak. Celovit asortiman izdelkov omogoča izvedbo celotne instalacije (od dvižnih vodov do iztočnih
mest) na enostaven in ekonomičen
način.
Kljub celovitemu asortimanu in
izredno kvalitetnim izdelkom, pri
Uponorju vedno skrbijo za izboljšave
in novosti. Glavno vodilo pri nadaljnjem razvijanju in izpopolnjevanju izdelkov je zagotoviti enostavno, hitro
in zanesljivo montažo.

Barvno označevanje
fitingov
Novo generacijo dobro poznanih
Uponorjevih zatisnih fitingov, ki so na

našem trgu prisotni od leta 2007, zaznamujejo barvno usklajeni plastični
obročki na zatisnih pušah. Vsaka dimenzija od 14 do 32 mm ima svojo lastno barvo. S tem je zagotovljena prepoznavnost tako v skladišču, kot tudi v
trgovinah in na objektih. Sistem barvnega kodiranja napravi montažo otroško lahko in zanesljivo, saj preprečuje
kakršno koli zmešnjavo (slika 1).

saj so na nezatisnjenih spojih zatisne
puše še vedno opremljene z barvnimi
plastičnimi obročki. Poleg tega pa je
fiting konstruiran tako, da v primeru,
da spoj ni zatisnjen, začne pri tlačnem
preizkusu puščati (slika 3).

Slika 3: Nezatisnjen spoj 100 % pušča
Slika 2: Ob zatisnjenju spoja plastičen obroček
odpade

Novi barvni plastični obročki na
zatisnih pušah omogočajo varno pozicioniranje zatisnih čeljusti. Med procesom zatiskanja plastični obročki avtomatično odpadejo (slika 2).
Ob vizuelni kontroli spojev se tako
nezatisnjeni spoji vidijo že na daleč,

Ker na zatisnjenih spojih ni več plastičnih obročkov, je zelo enostavno
navleči neprekinjeni sloj izolacije čez
spoj (slika 4).

Slika 4: Neproblematično navlačenje izolacije
preko spojev

Barvno označevanje
zatisnih čeljusti
Slika 1: Vsaka dimenzija ima svojo barvo obročka

Površina zatisnih čeljusti je elektrolitsko galvanizirana. Uponorjeve
zatisne čeljusti, dimenzije od 14 do 32
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potrebno vse zatisne čeljusti na približno 3 leta poslati na servis, kjer se ugotavlja ustreznost / neustreznost zatisnih čeljusti. Pooblaščen serviser za
Uponorjeva orodja in čeljusti je podjetje ISARIA d.o.o., Ulica 1. Junija 19,
Trbovlje (03 5631 800).

Zaključek

na terenu, v trgovinah in v skladiščih.
S tem prihaja do manj napak pri rokovanju in montaži (ugotavljanje ustreznosti dimenzije glede na barve). Za
dodatne informacije se lahko obrnete na zastopnika sistema večplastnih
cevi Uponor, podjetje TITAN d.d. iz
Kamnika.

Takšno označevanje fitingov in zatisnih čeljusti pripomore k boljši prepoznavnosti posameznih dimenzij

Slika 5: Način označevanja novih zatisnih čeljusti

mm, so opremljene z barvno oznako
(slika 5), ki je usklajena z barvno oznako na fitingu (slika 6). S tem je prepoznavnost posameznega orodja in fitingov očitna. Poleg tega se na vsaki
zatisni čeljusti nahaja tudi (neponovljiva) serijska številka in nalepka, ki
označuje servisni takt. Kot je znano, je

Slika 6: Barvne oznake na fitingu in zatisnih čeljustih se morajo ujemati

Vili Zabret, TITAN d.d.
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MEDNARODNI GRADBENI
SEJEM V GRADCU
V Avstriji je od 27. do 30. januarja
potekal že 27. Mednarodni gradbeni sejem Hauslbauer, v Avstriji dobro
poznan in vedno tudi dobro obiskan. Površina sejma se je raztezala
na 33.000 kvadratnih metrih razstavnih površin. Razstavljavci so se predstavili v petih halah in na zunanjih
razstavnih površinah. Okrog 430 razstavljavcev, z različnih področij gradbeništva, je predstavilo svoje izdelke
in storitve, potrebne za dom in gradnjo. Med razstavljavci iz 9 različnih
evropskih držav so se na skupnem
razstavnem prostoru predstavili tudi obrtniki OOZ Maribor. V sklopu te predstavitve pa se je predstavila tudi revija ENERGETIK. Promocijo
revije sta tokrat pokrivala g. Bojan
Grušovnik (predsednik SIEM) in ga.
Cvetka Grušovnik, ki sta se predstavila tudi s svojim podjetjem UNIPRIM
d.o.o. Tovrstni sejem ponuja veliko
možnosti za nadaljnje sodelovanje in
za nove poslovne priložnosti. S tem
namenom se je v to zgodbo vključila tudi revija. Potreba za sodelovanje
in delovanje revije izven slovenskih
meja, je v reviji prisotna že dalj časa.
Zato sta se uredniški odbor in SIEM

odločila, da je na takšnih sejmih še
toliko bolj pomembno biti zraven.
Rdeča nit tokratnega sejma je slonela predvsem na dragocenih nasvetih profesionalcev, ki lahko prihranijo veliko časa, energije in predvsem
denarja. Razstavljavci so obiskovalcem ponujali širok spekter svoje ponudbe. Seznanili so se lahko z vsemi
novostmi v zvezi z novogradnjami,
renoviranjem, svetovanjem in planiranjem. Razstavljena je bila široka
paleta gradbenih materialov in opreme, od strešnih kritin, oken, vrat, notranje opreme, stavbnega pohištva,
sanitarne tehnike in še marsičesa.
Velik poudarek pa je bil vsekakor na
vedno bolj aktualni energijsko varčna gradnji.
Na dan otvoritve sejma je na
razstavnem prostoru OOZ Maribor,
na katerem se je predstavila revija
ENERGETIK, potekala tudi novinarska konferenca. Predsednik zbornice,
g. Aleš Pulko, je predstavil možnosti
poslovnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi podjetji po
poteku prehodnega obdobja omejevanja čezmejnega opravljanja storitev za nekatere sektorje, med kate-

Predstavitev revije ENERGETIK; na sliki desno g. Bojan Grušovnik predsednik
uredniškega odbora in ga. Cvetka Grušovnik, SIEM (foto lp)

re sodi tudi gradbeništvo, saj se po 1.
maju ukinja pogoj pridobitve delovnih dovoljenj (v Avstriji in Nemčiji).
Skupaj so se predstavili: Slikar
d.d., NEONART d.o.o., Pulko d.o.o.,
Mizarstvo Nenad Magdalenič s.p.,
Mizarstvo-MONTOLES Branko Franc
Muraus s.p., Splošno mizarstvo
Fabijan Cifrek, PROKAI inženiring
Kaiser Dušan s.p., UNIPRIM d.o.o.,
PRELOG d.o.o…
Za slovenske obrtnike in za revijo
Energetik je pomenila predstavitev na
tako velikem sejmu kot je Hauslbauer
pomembno poslovno priložnost. Tudi
zaradi slabih pogojev poslovanja v
Sloveniji napram avstrijskim, je delo
in povezovanje z avstrijskimi podjetji in pridobivanje novih kupcev še
kako zaželeno. Ob zaključku sejemske
predstavitve so bili vsi, ki so sodelovali, zelo zadovoljni s pridobljenimi novimi poslovnimi kontakti. Tokratnih
80 kvadratnih metrov razstavnega
prostora zbornice bo ob takšni uspešni predstavitvi za naslednje leto, ob
še večjem zanimanju in želji po širjenju posla čez mejo, vsekakor premalo.
Leonida Polajnar

Razstavni prostor mariborske zbornice na graškem sejmu
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SMERNICE RAL ZA IZVEDBO RAL MONTAŽE STAVBNEGA POHIŠTVA
Trenutno se v gradbeništvu,
predvsem zaradi spremljajočih
se stroškov, še vedno uporablja
klasična montaža stavbnega
pohištva, pri katerem se uporabljajo klasične poliuretanske
pene.
Tak način vgradnje gradbinci in stavbni monterji uporabljajo dobrih 25 let in je po mnenju
strokovnjakov zastarel. Glede
na stadardizacijo, v dobi vse
večjega poudarka na energijski porabi, tak sistem nima svoje prihodnosti.
Ker poliuretanske pene niso
stabilne in obstojne na UV –
svetlobo, mehanske dinamične
premike inp., pripomorejo skozi leta, da se toplotni ščit, ki se
pojavlja na mestih spoja, začne rušiti. Posledica tega so nastanek kondenzata in plesni v

horizontalno vertikalnih stikih
oken, odstopanje pene od elementov, razpoke inp.
Standard EN SIST 14 351
– 1 sprejet leta 2009 označuje,
da so poliuretanske pene neprimerne, glede rabe energije. Predvsem pa so zdravju škodljive, saj poliuretanske pene
pri uporabi sproščajo nevaren
IZOCIANAT, kateri je škodljiv in
strupen, saj ob daljši izpostavi
povzroča astmo.
V 90 letih prejšnega stoletja so se strokovnjaki s področja gradbeništva, zaradi vse večjega interesa o učinkoviti rabi
energije, začeli sistematično
ukvarjati z varčevanjem energije pri novogradnjah in obstoječih stavbah. Ugotovitve,
do katerih so prišli strokovnjaki, so bile dovolj dober pokaza-

telj, da je potrebno na področju
montaž marsikaj spremeniti, da
se zagotovi večja učinkovitost
energije. Določili so pravila oz.
Smernice s katerimi dosegamo
boljšo energijsko učinkovitost.
Pri takšnem sistemu RAL
montaže, se uporabljajo tudi
kvalitetni in bolj zdravju prijazni materiali, predvsem materiali, kateri niso škodljivi za okolje.
Vsi ti materiali pa morajo
dosegati neke norme – standarde, kateri zagotavljajo popolno
učinkovitost energije in so bolj
učinkoviti od dosedanjih.
Za uporabo teh materialov in njihovo utreznostjo, skrbi v Evropi EOTA - European
Organisation for Technical
Approval.
Vsaka država ima z zakonodajo določen naziv montaže po

teh smernicah in sicer :
pp AVSTRIJA ( O - Norm )
pp NEMČIJA ( RAL )
pp ŠVEDSKA ( SI TAC )
pp SLOVENIJA ( ZAG )
Da bi sistem deloval učinkovito in brezhibno, je potrebno
po smernicah RAL zagotoviti :
Tesnjenje z notranje strani
je v razmerju 1 : 10.
Dobra stran takšne montaže se vidi pri prihranku energije,
neškodljivosti za zdravje, prijaznih materialih za okolje, zračni nepropustnosti, hkrati pa s
tem preprečimo pojav plesni in
razpok.
Slaba stran montaže je strošek investicije, ki pa se povrne v
roku 5-10 let in pa čas montaže.
Leonida Polajnar
ing. lesarstva

NOVA ENERGIJA USTVARJALNOSTI.
OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE GORENJE.
Gorenje že 60 let s svojo inovativnostjo in tehnično
dovršenostjo sokreira sam vrh hladilniške industrije.
Z več kot 30-letnimi izkušnjami v razvoju in
proizvodnji toplotnih črpalk smo stopili še korak dlje.
Skupaj z vrhunski strokovnjaki, ki že vrsto let
ustvarjajo izdelke Gorenje, smo razvili novo linijo
ogrevalnih toplotnih črpalk VODA ZEMLJA ZRAK.
Preverjene po najvišjih evropskih standardih, so
zagotovilo kakovosti in zanesljivosti pri ogrevanju
vašega doma tudi v najhladnejših dneh.

www.gorenje.com
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Toplotna črpalka
zrak/voda geoTHERM VWL S
Vaillant GmbH s centralo v
Remscheidu, v Nemčij, je eden od pionirjev med podjetji s področja ogrevalne tehnike v Evropi. Težko si je
predstavljati boljšo možnost za uživanje v udobju ogrevanja in priprave sanitarne vode kot vam jo ponuja
Vaillant, ki vam kot edini proizvajalec
v Evropi nudi kompleten program za
udobje v stanovanju in pripravo sanitarne tople vode z uporabo vseh energentov: plina, olja, drv, elektrike, solarne energije ter zraka, vode in zemlje za
toplotne črpalke.
Tradicija, kakovost in inovacije –
tri glavne značilnosti blagovne znamke Vaillant, so vidne v vseh Vaillant
napravah in storitvah ter v odnosu do
svojih strank.
S svojimi inovacijami je Vaillant vedno korak pred ostalimi in s tem postavlja merila za prihodnost. V tem
članku vam želimo predstaviti napravo, ki je podkrepljena s študijami neodvisnih organizacij. Zagotavlja vam,
da boste vsako leto uporabe uporabljali brezplačno energijo iz okolja, ki
je enaka porabi in CO2 emisiji avta sre-

zunanja enota, oblikovana za vsako okolje

dnjega cenovnega razreda, ki naredi
40.000 km letno.

okoljske marjetice, vloga je vložena v
Nemčiji.

Napredno in prilagodljivo:
Vaillant zrak/voda toplotna
črpalka geoTHERM VWL S

Edinstvenost zunanje
enote: Brez energijskih
izgub

Uporaba zraka kot toplotnega
vira se vse bolj uporablja kot vir toplote za ogrevanje stavb. Njegova
prednost je predvsem v tem, da ga
je na voljo v neomejenih količinah,
po drugi strani pa se z nižanjem zunanjih temperatur znižujeta moč
in učinkovitost toplotne črpalke.
Poseg v prostor je majhen, čas inštalacije pa kratek, kar pomeni prihranek
stroškov in enostavno montažo.

Posebnost sistema geoTHERM
VWL S je na novo razvita, prilagodljiva zunanja enota z vgrajenim izmenjevalcem toplote zrak/slanica.
Prenosnik je prevlečen s premazom,
ki zagotavlja minimalno debelino nastalega ledu v obratovanju pri nizkih
temperaturah. Ventilator za zajem
zraka je narejen iz aluminija in steklenih vlaken, kar omogoča tiho delovanje. Ker je zunanja enota narejena skladno z DIN standardi, je možna
montaža tudi na otroška igrišča, brez
kakršnegakoli strahu pred poškodbo
tudi najbolj radovednih otrok.

Novi standard:
Popolnost prihaja iz
podjetja Vaillant
Zrak/voda toplotna črpalka geoTHERM VWL S z zunanjo enoto, je
na voljo z integriranim hranilnikom
tople vode ali brez. Združuje učinkovitost, udobje in zanesljivost tudi pri
ekstremno nizkih temperaturah. Na
podlagi vgrajene visoko učinkovite črpalke (razred učinkovitosti A) in ostalih izboljšanih komponent je Vaillant
s toplotno črpalko geoTHERM VWL
S postavil nov mejnik v učinkovitosti
toplotnih črpalk zrak/voda. Narejena
je po veljavnih varnostno-tehničnih
predpisih ter namenjena ogrevanju
objektov in pripravi tople sanitarne
vode z izredno visokim grelnim številom – COP = 3.9, pri (A2W35 in ∆T = 5K)
kar je potrjuje pridobljeni certifikat po
standardu EN 14511. Preizkus je napravila neodvisna organizacija VDE Prüf
- und Zertifizierungsinstitut GmbH.
Skrb za varovanje okolja prav tako izkazuje znak eco-label flower oziroma

Notranja enota:
nadgradnja nagrajene
tehnologije
Notranja enota toplotne črpalke
geoTHERM VWL S je narejena na osnovi
zmagovalke testa Stiftung Warentest
– toplotne črpalke geoTHERM VWS. S
temperaturami dvižnega voda do 62
°C je toplotna črpalka geoTHERM VWL
S primerna tudi za rekonstrukcije starih ogrevalnih sistemov. Še večji izkoristek sistema je možen ob kombinaciji s solarnim sistemom auroTHERM, ki
se lahko vgradi preko več funkcijskega hranilnika allSTOR VPS/2 in solarne
podpostaje VPM S.

Zmagovalna kombinacija:
Notranja in zunanja enota
geoTHERM VWL S
Zahvaljujoč inovativni zunanji
enoti, je v primeru večje potrebe po
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Ustrezen projekt
zagotavlja optimalno
delovanje

prerez zunanje in notranje enote

energiji možno podvojiti število zunanjih enot in s tem postane toplotna črpalka geoTHERM VWL S primerna tudi
za večstanovanjske objekte.
Notranja enota potrebuje zelo
malo prostora, medtem ko zunanjo
enoto postavimo tja, kjer je najmanj
moteča. Toplotni prenosnik zrak/slanica je napolnjen s tekočino, odporno proti zmrzovanju in energijo preko slanice prenaša do notranje enote.
Notranja in zunanja enota (oz dve) sta
povezani preko neizoliranih polietilenskih cevi. Ker je energija iz zemlje
na vrtu vedno dodana slanici, je neizolirana cev prednost in ne slabost.

Optimalno delovanje toplotne črpalke je odvisno predvsem od ustreznega projekta, ki zajema pravilno
izbrano moč črpalke in skrbno načrtovan sistem ogrevanja. Toplotne črpalke zrak/voda le redko lahko uporabimo kot edini način ogrevanja. V
večini primerov si pri ekstremno nizkih temperaturah pomagamo z dodatnim grelnikom. Toplotna črpalka geoTHERM VWL S je serijsko opremljena
s 6 kW električnim grelcem, ki se vklopi pod bivalentno točko.

Nagrada za obliko izdelka
Komaj narejena - že nagrajena, bi
lahko rekli za novo toplotno črpalko
geoTHERM VWL S. V letu 2010 je toplotna črpalka prejela Red Dot Design
Award za oblikovanje izdelka, medtem ko se je prodaja v Evropi pričela
šele v drugi polovici leta 2010.

Zakaj Vaillant?
Ker ima inovacija svoje ime - geoTHERM VWL S

Subvencije: do 1500 €
preko Eko Sklada.
Zaradi visoke grelnega števila,
COP>3.6 in certifikata po EN 14511 je
kupec upravičen do 1500 € subvencije
preko Slovenskega okoljskega javnega sklada - Eko Sklad.
Mitja Janež
Gregor Prodan
Vaillant d.o.o.

Za več informacij in
svetovanje glede uporabe toplotnih črpalk
smo vam na voljo v
predstavništvu podjetja
Vaillant, na Dolenjski
cesti 242b v Ljubljani,
kjer bomo skupaj našli
najprimernejšo rešitev
za vaš dom.
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12 resnic
o ravnanju z energijo
12 kazalnikov o ravnanju z energijo, ki so razviti na osnovi raziskave REUS 2010, omogoča hiter
vpogled v stopnjo učinkovitosti v
slovenskih gospodinjstvih.
Ali ste vedeli, da v Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite
stavbe? Največ gospodinjstev se ogreva s kurilnim oljem in lesom, pri tem
pa slaba tretjina pušča odprta okna
več kot 10 minut. Klimatsko napravo
skoraj tretjina uporabnikov vklopi pri
zunanji temperaturi nižji od 28º C, pri
tem pa vzdržuje notranjo temperaturo do 22 ºC…
Ali ste vedeli, da največ elektrike
porabimo za hlajenje živil in pripravo tople vode? Sijalke že prevladujejo
nad navadnimi žarnicami. Kljub temu,
da tri četrtine gospodinjstev ravna
učinkovito z gospodinjskimi apara-

ti, ima energijsko učinkovito kuhalno
ploščo le 6 % gospodinjstev. Četrtina
jih pere perilo pri maksimalni temperaturi. Za sušenje pa jih 14 % uporablja
sušilni stroj tudi poleti. Ob računalnikih in televizorjih v domačem okolju
presedimo v povprečju skoraj 9 ur na
dan…
Ali ste vedeli, da je avto najmanj
energijsko učinkovito prevozno sredstvo, kljub temu pa je najpogostejša
izbira za vse vrste prevoza? 12 % gospodinjstev bi kupilo električni avto z
dosegom 300 km po primerni ceni…
V letu 2010 je bil izveden drugi
val Raziskave energijske učinkovitosti
Slovenije REUS. 12 kazalnikov o ravnanju z energijo je v sklopu Strokovne
interpretacije raziskave REUS opredelil Institut »Jožef Stefan« - Center za
energetsko učinkovitost v sodelovanju z agencijo Informa Echo, ki je pobudnik in nosilec raziskave.
Namen kazalnikov je prikazati stopnjo energijske učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih. Kazalniki, izpeljani iz ključnih rezultatov raziskave
REUS, odražajo stanje stanovanjskih
stavb in naprav, stopnjo učinkovitosti
ravnanja z energijo in pripravljenost
na investiranje. Vključeni so predvsem dejavniki, ki znatno vplivajo na
porabo energije v gospodinjstvih in
ki omogočajo spremljanje in primerljivost v času. Opredelitev 12 ključnih kazalnikov so omogočil izračuni
in primerjave z drugimi viri ter križanja med rezultati. Pri vsaki nadalj-

nji raziskavi REUS, ki se izvaja letno,
bodo tudi v prihodnje opredeljeni kazalniki, ki bodo omogočali spremljanje trendov energijske učinkovitosti v
gospodinjstvih.
V slovenskih gospodinjstvih je še
veliko priložnosti za prihranek energije in denarja. Seveda pa so mnogi
ukrepi učinkovite rabe energije povezani z investicijami, ki se v glavnem
povrnejo v relativno kratkem času. Za
realen vpogled pa je zanimiva tudi
ugotovitev, da je v EU razkorak med
deklarativnim in dejanskim odnosom
do učinkovite rabe energije manjši kot
v Sloveniji.
Strokovno interpretacijo raziskave
REUS 2010 je možno naročiti pri agenciji Informa Echo.
12 povzetih kazalnikov pa si lahko podrobneje ogledate na portalu www.pozitivnaenergija.si na
povezavi:
http://www.pozitivnaenergija.si/
fileadmin/Pozitivna_energija/
REUS/12Resnic_REUS_Portal.pdf

Več informacij:
Rajko Dolinšek
Informa Echo
rajko.dolinsek@informaecho.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si
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sprejemnik
sončne energije nove
generacije
Kot smo že vajeni se podjetje
SONNENKRAFT tudi letos na trgu
predstavlja z revolucionarno novostjo, prvim brezokvirnim sprejemnikom sončne energije. Inovacija nosi
ime SKR500 ( R kot racing ). Gre za
najnovejši tip ploščatega sprejemnika
sončne energije, ki pa ne prepriča le z
izboljšano stopnjo izkoristka, ampak
tudi z novejšo, očesu privlačno obliko.

Oblikovalci podjetja SONNENKRAFT so se z obliko tokrat rahlo naslonili na prodajno uspešnico mobilnika
znanega ameriškega proizvajalca. Zaobljeni robovi sprejemnika, temnejša aluminijasta absorbcijska površina,
rahlo tonirano steklo povsem spominjajo na omenjen mobilnik. Za presežek inženirskega dela lahko štejemo
tudi zaobljeno aluminijasto kad, z od-

tisnjenim logotipom podjetja in njeno popolno skladnost s kaljenim solarnim steklom.
Manjše mase se bodo razveselili
predvsem monterji, saj se novi sprejemnik ponaša s slabimi 39 kilogrami
prazne mase, kar omogoča enostavno
in hitro montažo. Z zmanjšano maso
smo dosegli tudi manjšo akumulacijo in z njo povezan krajši odzivni čas >

MOčNEJŠI, HITREJŠI,
TEHNOLOŠKO DOVRŠEN:
SONNENKRAFT
■ enostavna montaža
■ inovativni pritrditveni sistem
■ atraktivna in moderna oblika

<kg
<kg

■ večji izkoristek
<kg

■ v horizontalni in vertikalni izvedbi

Sonnenkraft Slovenija

Industriepark, 9300 St.Veit/Glan, AUSTRIA
www.sonnenkraft.si
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sprejemnika. Tako so novi sprejemniki
zelo občutljivi že na difuzno svetlobo.
Patentirana hidravlična vezava
sprejemnikov omogoča spajanje brez
orodja po principu »Plug & Flow«. Za
to skrbijo prednamaščena tesnila, ki
skrbijo za tesnost tudi pri manjših neravnostih streh. Gre za natično tehniko spajanja.
Registrski zbiralnik je oblikovan
meandersko s štirimi priključki. To
omogoča več možnosti povezovanja cevovoda, s čimer se skrajša dolžina cevi in odpravi nepotrebno diagonalno povezovanje. Tako znižamo
stroške cevododa in poenostavimo in
skrajšamo montažni čas. Z novim regi-

strskim sistemom so se izboljšele tudi
stagnacijske lastnosti sprejemnika, saj
priključki na spodnji strani omogočajo izpodriv tekočine iz sprejemnika pri
pojavu uparjevanja. Življenjska doba
sredstva proti zmrzovanju se bistveno podaljša, kar neposredno zniža
tudi vzdrževalne stroške solarnega
sistema.
Z novim sprejemnikom pa prihaja tudi nov pritrditveni sistem. V podjetju so odpravili neposredno vijačenje sprejemnika v konstrukcijo. Vijake
so zamenjala povsem nova držala, ki
se pritrjujejo z vrha sprejemnika in so
manj vidna kot star pritrditven sistem.
Vsi ostali vijaki so enotne velikosti.

Edino potrebno orodje je akumulacijski vrtalnik z enim šestkotnim natičnim ključem. Ob dostavi so nekateri
kosi konstrukcije že predsestavljeni,
kar še dodatno skrajša montažni čas.

S prihodom
SKR sprejemnika
sončne energije podjetje
SONNENKRAFT riše nove
smernice v solarni
tehnologiji in podira
meje togih klasičnih oblik
sprejemnikov.

Lumarjev Primus 137
primer dobre prakse
Maribor, 18. februar 2010 –
Lumar IG, vodilni slovenski proizvajalec nizkoenergijskih in pasivnih objektov, se je v projektu Od
zibelke do zibelke (C2C Network) s
svojo pasivno plus energijsko hišo
Primus 137 predstavil med primeri dobre prakse na področju gradbeništva. »Veseli nas, da smo bili
uvrščeni v brošuro, kjer so izbrani
evropski primeri dobrih poslovnih
praks s področij industrije, načrtovanja specifičnih prostorskih ureditev, upravljanja in gradbeništva.
To potrjuje naša prizadevanja in filozofijo pri razvoju visokotehnoloških, energijsko učinkovitih učinkovitih in okolju prijaznih objektov,«
je povedal Marko Lukić, direktor
podjetja Lumar. Primus 137, ki ga
je podjetje Lumar gradilo za našega telovadca Mitjo Petkovška,
je tudi edina certificirana pasivna
hiša v Sloveniji, ki je prijela certifikat Passivhaus inštituta.
Projekt vzpostavitve mreže Od zibelke do zibelke (C2C Network) deluje v okviru programa INTERREG
IV C. Temelji na konceptu od zibel-

ke do zibelke (C2C), ki sta ga razvila
William McDonough iz Združenih držav Amerike in dr. Michael Braungart
iz Nemčije. Koncept projekta predstavlja paradigmo oblikovanja in izvajanja načel naravnega učinkovitega (so)
oblikovanja, katerega glavna načela so: odpadek je hrana, raba sončne
energije in spodbujanje raznovrstnosti. S projektom želijo spodbujati inovacije in rešitve, ki prinašajo trajnostne rešitve, priložnosti za ekonomski
razvoj in družbeno blaginjo.
V okviru projekta Od zibelke do
zibelke so izdali brošuro, v kateri so
zbrani primeri dobrih praks držav
partneric. Primeri dobre prakse so
predstavljeni po področjih: industrija, načrtovanje specifičnih prostorskih ureditev, upravljanje in gradbeništvo. Kot partner v projektu sodeluje
Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropske zadeve.
Brošuro s predstavitvijo dobrih
evropskih praks najdete na http://
www.c2cn.eu/gph/building, več informacij o projektu Od zibelke do zibelke pa lahko najdete tudi na http://
www.c2cn.eu.

Več informacij:
Marko Lukić, direktor
Lumar IG d.o.o.
Tel: 02 421 67 50
Elektronska pošta:
marko.lukic@lumar.si
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Sistem prezračevanja z
rekuperacijo toplote L O SS N AY
V zaprtih prostorih se zrak s časom slabša, zato je potrebno dovajati v prostore svež zrak. V tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja je potrebno zunanji zrak ogrevati ali hladiti, da ne bi prišlo
do spremembe toplotnega udobja v prostoru, kar zahteva visoko
rabo energije.
Proizvajalec MITSUBISHI ELECTRIC je z občutljivostjo do varčevanja energije že pred 20 leti izumil in izdelal rekuperator toplote
LOSSNAY, ki prenaša toplotno energijo izhodnega zraka na doveden svež zrak.
Sistem je lahko vgrajen avtonomno ali v kombinaciji s sistemom
klimatizacije. MITSUBISHI ELECTRIC namreč ponuja tudi široko paleto učinkovitih in energijsko varčnih klimatskih sistemov z invertersko
tehnologijo, tako v enojni kot v multi split izvedbi, kjer na eno zunanjo enoto lahko priključimo tudi do osem notranjih enot različnih tipov (stenski, talni, stropni, kasetni, kanalski).

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

Princip delovanja
Delovanje rekuperatorja toplote LOSSNAY razumemo, če pihnemo topel zrak v tulec iz papirja; pri tem roke občutijo toploto, če
pa pihnemo hladen zrak, občutimo hlad. Sistem LOSSNAY deluje po
tem principu, tako da izkorišča lastnosti papirja pri izmenjavi temperature in vlage.
Osnovni element enote rekuperacije toplote LOSSNAY je izmenjevalni paket, izdelan iz posebnega, dodatno obdelanega, izredno
tankega papirja, ki omogoča izmenjavo toplote in vlažnosti med
vhodnim in izhodnim zrakom, istočasno pa preprečuje prehod plinov in nečistoč v zraku. Učinkovitost izmenjave temperature je pri
večini modelov 80 in več odstotna.
Avtorski tekst: Primož Kompara,
V I TA N E S T d.o.o., Nova Gorica
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BRAMAC SOLAR
V podjetju Bramac strešni sistemi d.o.o. se zavedamo, da je ohranjanje okolja pomembna zaveza za čisto prihodnost. Zato smo v prodajni
program leta 2007 uvedli sprejemnike 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 razširili in predstavili ponudbo celotne rešitve za pridobivanje tople sanitarne
vode ter podporo ogrevanju. Sistem
Bramac Solar omogoča visoke izkoristke in s tem visoke prihranke pri letni porabi sredstev, namenjenih pridobivanju tople vode ter ogrevanju
bivalnih prostorov. Prodajni program
zajema vgradne sprejemnike sončne
energije, Alu modulne sprejemnike,
ki omogočajo vgradnjo na streho, fasado itd., hranilnike tople vode, kom-

Bramac solar

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

Kvaliteta
Bramac Solar ima za svoje izdelke pridobljen evropski znak kakovosti Solar Keymark, kar pomeni, da
ustrezajo vsem evropskim standardom 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 informacije, namenjene tistim, ki razmišljajo o
gradnji solarnega sistema, kakor tudi
izvajalcem, ki solarne sisteme že vgrajujejo ali jih želijo vgrajevati.

Brezplačen izračun
Vsem obiskovalcem spletne strani, poleg vseh informacij o kompo-

nentah, omogočamo brezplačen in
neobvezujoč izračun optimalnega
solarnega sistema glede na individualne potrebe. V rezultatih vam predstavimo vaš prihranek v enem letu
uporabe solarnega sistema Bramac
Solar.

Brezplačna
izobraževanja
Za dobro delovanje sistema je poleg kakovostnih komponent potrebna tudi kakovostna vgradnja, zato
ekipa Bramac Solar vsako leto v spomladanskih mesecih organizira brezplačno izobraževanje inštalaterjev,
kjer jim predstavimo novosti v programu, na praktičen način jim pokažemo vgradnjo solarnih kolektorjev
Bramac in solarnih komponent sistema Bramac. Prijava za šolanje je možna preko kontaktnega obrazca na
naši spletni strani www.bramac-solar.si. Na šolanju pridobi vsak udeleženec tudi možnost dostopa do vseh
tehničnih listov ter potrebne dokumentacije in navodil za uspešno izvedbo sistema Bramac Solar.

25
Februar 2011

Pasivna hiša (PH)
Za pasivne hiše je značilna
takšna arhitektura, da v čim večji
meri omogoča izkoriščanje sončne energije za ogrevanje v zimskem času. Debelina toplotne
izolacije ovoja stavbe je še bolj izdatna kot pri NEH in znaša od 30
do 40 cm.
Zaradi nizkih potreb po ogrevanju se najpogosteje kot vir ogrevanja uporabljajo toplotne črpalke
v kombinaciji s sprejemniki sončne energije (SSE) za pripravo in
hranjenje ogrevalne vode in sanitarne vode. Nadaljnje prihranke dosežemo s prisilnim prezračevanjem in vgradnjo naprav za
vračanje toplote odtočnega zraka
(rekuperacija).
Elementi za pretvarjanja sončnega obsevanja so v večini nameščeni na ovoju stavb in jih imenujemo tudi elementi za naravno
ogrevanje stavb z soncem. Stavbo

pripravimo tako, da sama sprejema sončno energijo, da je obenem
hranilnik toplote in ogrevalni sistem. To naredimo tako, da stavbo dobro toplotno izoliramo in
na severni strani predvidimo minimalne zastekljene odprtine. Za
takšne hiše je značilna postavitev
v smeri sever – jug. Južna stena je
zastekljena z ustreznimi stekli, na
severni steni pa je delež zasteklitve majhen. Toplotna prehodnost
okna (skupaj za okvir in steklo)
znaša < 0,8 W/(m2K). Stavba naj bo
z bivalnimi prostori obrnjena proti jugu, ter z ostalimi pomožnimi
prostori obrnjena proti severu. Na
južni strani lahko namestimo pasivne elemente (okna, zastekljene
zidove, steklenike in prezračevane
fasadne elemente), omogočimo
dobro kroženje zraka med prostori ter predvidimo zaščito pred poletnim soncem. Pri večini teh na-

prav segrevamo neposredno zrak
v stavbi. Za shranjevanje toplote
v gradbenih elementih najpogosteje uporabimo kar maso gradbene konstrukcije. Med gradbeni
materiali so to predvsem opeka,
beton in silikatna opeka. Pri tem
je potrebno omeniti, da pa nobeden gradbeni material po kvaliteti shranjevanja toplote ne dosega
vode.
Kroženje zraka (toploto med
prostori v stavbi prenaša zrak) v
stavbi je lahko naravno ali prisilno.
Naravno krožno zraka je možno, če
je stavba arhitektonsko zasnovana tako, da so toplejši prostori na
jugu (dnevna soba, jedilnica), hladnejši pa ne severu (spalnice, hodniki). Takšno zasnovo imenujemo
temperaturno coniranje. Naravno
kroženje zraka v stavbi težko nadzorujemo, odvisno je od temperaturnih razmer v stavbi in od vdora

zunanjega zraka skozi rege oken in
vrat. Da dosežemo bolj enakomeren prenos toplote med prostori,
uporabljamo ventilatorje in kanale za prisilno kroženje zraka. Velike
steklene površine v zimskem času
omogočajo naravno ogrevanje
stavb, v poletnem času pa so lahko vzrok za pregrevanje prostorov. Toploto, ki jo preko dneva
sprejmejo gradbene konstrukcije, moramo prenesti iz stavbe z
močnim nočnim prezračevanjem,
ki naj znaša 5 krat na uro. To pomeni, da samo masivne gradbene konstrukcije, če nimamo urejenega nočnega prezračevanja, ne
preprečujejo pregrevanja stavb v
poletnem času. Primerno bivalno
ugodje v stavbah v poletnem času
zagotovimo le s senčenjem, to je
vgradnjo ustreznih naravnih ali
umetnih senčil.
(bg)
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YTONG MULTIPOR
KOT NOTRANJA TOPLOTNA
IZOLACIJA
Že dolgo je znano, da so starejše
stanovanjske stavbe največji porabnik energije, predvsem fosilnih goriv.
Šele gospodarska kriza pa je privedla
do tega, da je tudi država začela resneje razmišljati o energijski prenovi
starejših stanovanjskih stavb.
Kjer so možnosti za klasično izvedbo dodatne toplotne izolacije na
zunanji strani ovoja stavbe, se večjih
težav pri izvedbi ne pričakuje. Sama
izvedba ne posega v notranjost, zato
je življenje in delo med sanacijo nemoteno, pa še uporabne bivalne površine ne zmanjšujemo.
Več težav nastopi, ko dodatne toplotne izolacije ni mogoče vgraditi
na zunanji strani in je edina možnost
vgradnja dodatne toplotne izolacije
na notranji strani ovoja stavbe. Pri večini spomeniško zaščitenih objektih
ni mogoče posegati v zunanjost, pri
večstanovanjskih stavbah lahko naletimo na pluralizem interesov, pa tudi
posamezni etažni lastnik se lahko samostojno odloči za energijsko sanacijo svojega stanovanja.
Klasične izvedbe energijske sanacije stavb s toplotno izolacijo na notranji strani so bile pogosto vprašljive zaradi nevarnosti kondenzacije vodne
pare v konstrukciji. V primeru uporabe parnih zapor, pa je bil povsem preprečen prehod vodne pare skozi konstrukcijo. Razlog je bil v tem, da imajo
klasični toplotnoizolacijski materiali
ali zelo nizko (manj kot 1,5; npr.: mineralna volna) ali relativno visoko paroprepustnost (več kot 20; npr.: polistireni). Toplotnih izolacij, ki bi imele
paroprepustnost med 2 in 5 pa do sedaj ni bilo.

YTONG MULTIPOR –
sodoben toplotno
izolacijski material
Klasičnim toplotno izolacijskim
materialom se je pridružil nov toplotno izolacijski material za toplotno izolacijo zunanjih sten Ytong Multipor, ki
združuje vse najpomembnejše lastnosti sodobnih gradbenih materialov:
 Toplotna prevodnost: Ytong
Multipor ima toplotno prevodnost λ
= 0,042 W/mK, kar ga uvršča med toplotno izolacijske materiale (λ < 0,05
W/mK),
 Paroprepustnost:
Difuzijska
upornost prehodu vodne (µ) pare
je pri toplotnoizolacijskih ploščah
Ytong Multipor enaka 3,
 Požarna odpornost:
Ytong
Multipor sodi v požarni razred A1,
skladno s standardom EN 13501-1, ne
povzroča dima ali škodljivih plinov,
 Prostorninska masa: Izolacijske
plošče Ytong Multipor imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,
 Tlačna trdnost: Srednja vrednost
tlačne trdnosti je večja od 300 kPa,
 Enostavno
rokovanje
in
obdelovanje,
 Ostale lastnosti: Ytong Multipor
je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče
pa ga je tudi v popolnosti reciklirati,
zaradi česar je tudi dobil naziv »okolju
prijazen gradbeni material«.

Toplotno izolacijske plošče Ytong
Multipor se izdeluje v dimenzijah:
Dimenzije plošče / Količina
Dolžina x Širina = 60 x 39 cm
Debeline (cm)

Količina
na paleti (m2)

5

33,70

6

28,08

8

21,06

10

16,85

12

14,04

14

11,23

16

9,83

Večje debeline (do 30 cm) je potrebno
naročiti

Ytong Multipor za
toplotno izolacijo zunanjih
sten z notranje strani
brez uporabe parne
zapore
Ytong Multipor je povsem naravna in okolju prijazna toplotna izolacija,
izdelana iz mineralnih materialov (kremenčev pesek, cement, apno, mavec,
voda in aluminijev prah za nastanek
por), ki zagotavlja primerno toplotno
zaščito starejših neizoliranih stavb na
notranji strani. Za razliko od vlaknastih mineralnih izolacijskih materialov,
kjer je parna zapora nujno potrebna,
je mogoče Ytong Multipor vgraditi brez parne zapore. Porozna struktura izolacijskih plošč Ytong Multipor
omogoča sprejemanje in oddajanje
vodne pare iz prostorov. S tem pa se
uravnava primerno bivalno in delovno klimo. Penasti materiali (polistireni), zaradi zaprte celične strukture in
bistveno višje parozaporne vrednosti,
tega ne omogočajo.
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Kateri so razlogi
za uporabo izolacije
Ytong Multipor?
Toplotno Izolacijske plošče Ytong
Multipor je mogoče uporabiti pri novogradnjah in sanacijah ali renoviranju starejših stavb, spomeniško zaščitenih objektov, šol, vrtcev, cerkev,
bolnišnic, socialnih ustanov, poslovnih stavb, saj je z njimi mogoče doseči:
pp zunanji videz stavbe ostane
nespremenjen,
pp ustrezno toplotno zaščito tudi pri
spomeniško zaščitenih fasadah,
pp hiter odziv pri prekinjenem ogrevanju prostorov (šole, cerkve, pisarne),
pp primerne bivalne pogoje,
pp ustrezno toplotno zaščito tudi v
stavbah, kjer ni tehničnih možnosti za
vgradnjo toplotne izolacije na zunanji
strani (zunanji gabariti bi po prenovi
presegali dovoljene okvire).

Toplotna zaščita
Izolacijske plošče Ytong Multipor
so izdelane iz homogenega materiala s toplotno prevodnostjo λ = 0,042
W/mK, ki omogoča izredne toplotno
izolacijske vrednosti:
Toplotna upornost sloja R (m2K/W)
Debeline (cm)

R (m2K/W)

5

1,19

6

1,43

8

1,90

10

2,38

12

2,86

14

3,33

16

3,81

Masivna stavba brez toplotne izolacije – pogled od zunaj

Ista masivna stavba po izvedeni sanaciji s ploščami Ytong Multipor – pogled od znotraj

Kakovost izvedbe toplotne
izolacije – toplotni mostovi
Pri izvedbi toplotne izolacije na
notranji strani, se pogosto pojavijo
toplotni mostovi na mestih predelnih
sten ali medetažnih plošč. S pomočjo
klinastih plošč Ytong Multipor je mogoče kakovostno rešiti tudi take toplotne mostove
Šele termografija pokaže pravo
kakovost izvedbe toplotne izolacije.
Često se dogaja, da tudi po sanaciji
ostajajo toplotni mostovi na stikih posameznih izolacijskih plošč ali na stikih
različnih konstrukcijskih elementov.
S ploščami Ytong Multipor in
ustrezno lahko izolacijsko lepilno mal-

to je mogoče kakovostno toplotno sanirati vse vrste zunanjih zidov z notranje strani brez kakršnihkoli toplotnih
mostov.

Zaključek
Če je do sedaj veljalo, da je izvedba toplotne izolacije na notranji
strani stene le skrajna možnost, se z
uporabo toplotno izolacijskih plošč
Ytong Multipor razmišljanje povsem
spremeni. Toplotno izolacijske plošče Ytong Multipor ponujajo odlično
toplotno in požarno zaščito ter zagotavljajo primerne bivalne pogoje tudi
brez uporabe parne zapore.
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Večje debeline (do 30 cm) je potrebno
naročiti

Požarna zaščita
Plošče Ytong Multipor so negorljive, sodijo v najvišji razred požarne
zaščite A1. V primeru požara, skupaj z
lahko malto Ytong Multipor, zagotavljajo popolno požarno zaščito. Tudi
pri najvišjih temperaturah se ne sprošča niti dim, niti škodljivi plini, kar
predstavlja veliko prednost pri iskanju požarno varnih poti.

Primer spomeniško zaščitene stavbe, ki je na notranji strani toplotno izolirana s ploščami Ytong Multipor
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SONČNE ELEKTRARNE
Gorenje v okviru programa
Solar ponuja investitorjem celostno ponudbo izvedbe sončne elektrarne »na ključ« ter fotonapetostne module in druge
solarne komponente priznanih
proizvajalcev. Program Solar je
bil razvit znotraj Divizije ekologije, energetike in storitev, ki
v zadnjih letih pomembno raste. Program Solar pomeni logično nadaljevanje aktivnosti
Gorenja na področju energetike in ekologije, hkrati pa predstavlja odgovor Gorenja na
svetovni megatrend aktivne
usmerjenosti v ekološko naravnane proizvode in poslovanje,
za kar si v Gorenju prizadevamo na vseh področjih svojega
delovanja.

V programu Solar, kjer
uspešno povezujemo znanje
in izkušnje iz posameznih dejavnosti Gorenja, se v skladu s
pričakovanim razvojem panoge razvijamo izredno hitro in
bomo v skladu s sprejeto strategijo postali vodilni ponudnik
sončnih elektrarn na Balkanu.

Sončna elektrarna
Sončna elektrarna je skupek naprav, ki pretvarjajo
sončno energijo v električno.
Sestavljena je iz fotonapetostnih modulov, konstrukcije in
razsmernikov. Seveda so tukaj
še drugi ključni elementi, brez
katerih elektrarna ne more
obratovati, kot so kabelske povezave, zaščitni elementi, spo-

jišča vej, stikalne omare, merilno-oddajno mesto, nadzorni
sistem, itn. Fotonapetostne module lahko nameščamo povsod,
pri tem moramo paziti le, da izberemo takšno mesto, ki ima
čim bolj optimalno osončenost
skozi celo leto (ustrezen naklon
in usmerjenost proti jugu, ni
senčeno zaradi okoliških objektov in je fizično dovolj nosilno,
da nosi breme modulov in podkonstrukcije v najrazličnejših
vremenskih pogojih). Sončne
elektrarne montiramo na tla in
na strehe, te pa so lahko ravne
ali naklonske. Pri talni postavitvi sončne elektrarne je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, za strešno postavitev pa le
tega ni potrebno imeti, saj so

sončne elektrarne na strehi do
moči 1 MW uvrščene med enostavne naprave za proizvodnjo
električne energije.
Lastnik sončne elektrarne
lahko postane vsak, ki ima za
to primerno zemljišče ali streho. Po preučitvi naravnih danosti lokacije in tehničnih lastnosti objekta strokovne ekipe
Gorenja Solar, pripravimo idejno zasnovo s simulacijo za konkreten objekt, ki opredeljuje način postavitve elektrarne,
vršno moč in predvideni letni
donos električne energije. V
tem primeru najprej s pomočjo
ustrezne programske opreme
izrišemo objekt, nastavimo dejansko orientiranost in naklon
strehe ter namestimo module.
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Tako izvedemo simulacijo na
podlagi povprečnih letnih meteoroloških podatkov za posamezen kraj in dejansko uporabljene komponente elektrarne.
Upoštevamo tudi morebitno
senčenje dreves in podobnih
motečih predmetov.

Donosnost
Najpomembnejši podatek
za investitorje je, koliko električne energije (kilovatnih ur)
bodo proizvedli in oddali v
omrežje. Na podlagi teh podatkov lahko pripravimo prikaz
povprečnih prihodkov za daljše
obdobje (15 let pri zagotovljenem odkupu…) glede na odkupno ceno električne energije.
Dejstvo je, da je vsakemu
investitorju v osnovnem interesu, da se mu naložba čim prej
povrne in da ustvari dobiček.
Vzemimo primer strehe, velike
400 m2, ki je obrnjena na južno stran. Na streho torej lahko postavimo sončno elektrarno v velikosti približno 50 kWp.
Vrednost investicije je cca.
140.000 €, odvisno od izbranih fotonapetostnih modulov,
razsmernikov in ostale opreme. Banke so običajno pripravljene financirati investicijo do
80%, z zastavo nepremičnine
pa tudi do 100%. V tem primeru se investicija povrne v približno 8 - 10 letih, odvisno od načina financiranja.

Sončni paket
V Gorenju Solar smo skupaj
z Banko Koper in zavarovalnico
Generali združili svojo energijo,
znanje in izkušnje. Za vse tiste,
ki še premišljujte o investiciji v
sončno elektrarno, smo pripravili SONČNI PAKET, ki zagotavlja
vašim načrtom za energetsko
naložbo prihodnosti trdnejše
temelje.
V Gorenju Solar vam v okviru Sončnega paketa nudimo ce-

Postavitev sončne elektrarne na ločno streho z vršno močjo 119,83 kWp v Puconcih

48,99 kWp je inštaliranih na gospodarskem objektu v Tešanovcih.

lovito storitev sončne elektrarne »na ključ«, od prve zamisli in
izračunov, prek projektiranja do
končne izvedbe in vzdrževanja.
Banka Koper vam v sodelovanju z Gorenjem Solar ponuja ugodnejšo obrestno mero
financiranja kot sicer, ustrezno odloženo plačilo obresti in
glavnice, visok delež financiranja investicije, tudi do 100%, ter
za večje elektrarne tudi prilagojeno odplačilo kredita.
Koriščenje kredita je lahko
prilagojeno edinstvenim plačilnim pogojem, ki jih omogoča le
Gorenje Solar (kreditojemalcu
ni potrebno zagotovitvi nadomestnega zavarovanja za plačilo avansov iz sredstev kredita).
Investicija v sončno elektrarno je dolgoročna naložba,
zato jo je potrebno tudi ustrezno zavarovati in tako zaščititi
pred morebitnimi škodami. V
zavarovalnici Generali so oblikovali inovativno in kakovostno

zavarovanje, posebej prilagojeno potrebam lastnikom sončnih elektrarn – PaketEnergija,
kateri krije uničenje, poškodovanje ali krajo sončne elektrarne, večino stroškov ob nastanku
zavarovalnega primera, škodo
zaradi obratovalnega zastoja v
času popravila ter odgovornost
iz njene posesti in obratovanja.
V okviru SONČNEGA PAKETA
boste pri sklenitvi zavarovanja
deležni posebnega, dodatnega
popusta.
Investicija je upravičena, saj
ne gre samo za naložbo, pač pa
tudi za okoljsko ozaveščenost.
Naložba je aktualna zdaj, ko so
energetska vprašanja vse večji
izziv za ves svet. V zadnjem desetletju se soočamo z velikimi
klimatskimi spremembami. Te
nastajajo predvsem kot posledica vse intenzivnejše uporabe
fosilnih goriv in s tem povečano
koncentracijo ogljikovega dioksida ter ostalih toplogrednih

plinov v ozračju. Napovedi kažejo, da bo cena energije višja, potrebe po racionalni rabi
energije pa vedno večje. Višje
cene bodo spodbujale racionalno obnašanje, ki bo hkrati
tudi okolju prijazno. V Gorenju
Solar se tega zavedamo, zato
vam omogočamo pridobivanje
električne energije iz obnovljivega vira – sonca.

Investitorju lahko v
Gorenju Solar, preko
SONČNEGA PAKETA, ponudimo celovito storitev
sončne elektrarne »na
ključ«, od prve zamisli in
izračunov, do ugodnega
financiranja, zavarovanja,
pridobitve vseh ustreznih
dovoljenj in soglasij, pri
pripravi projektne dokumentacije ter prevzemamo celotno izvedbo del
na terenu.
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LESNA BIOMASA OMOGOČA
UDOBEN, NARAVI PRIJAZEN
IN VARČEN NAČIN OGREVANJA
Danes ljudje od ogrevalnih sistemov pričakujejo udobje,
varčnost, ekološko neoporečnost in dolgo življenjsko dobo
s čim manj vzdrževanja. Cene fosilnih goriv so v hitrem porastu in sodobni kotli na lesno biomaso, ki so v vseh zgoraj
omenjenih lastnostih primerljivi z kotli na fosilna goriva, postajajo odlična alternativa.
Z razvojem se podirajo stereotipi, ki so še do nedavnega veljali za ogrevanje z lesom. Za razliko od kotlov na fosilna goriva, dodatno ne onesnažujejo okolja, najpomembnejše pa je bistveno cenejše kurivo in s tem poceni ogrevanje.
Za ekološko neoporečno, energetsko učinkovito in udobno
(samodejno) kurjenje lesa za ogrevanje so prvi pogoj ustrezni kotli, ne glede na vrsto lesa ali obliko kuriva (polena, sekanci, oblanci, žagovina, peleti). Prisilno dovajanje zraka v
kurišče na primarni (gorenje oziroma uplinjanje lesa) in sekundarni ravni (gorenje lesnih plinov) ob visokih temperaturah (800 do 1000 stopinj Celzija) zagotavlja pretvorbo v
lesu shranjene energije v toploto. Krmiljenje dovajanja zra-

Kotel na pelete Fröling P4 s kondenzacijsko komoro

ka v s šamotom obloženo kurišče je samodejno vodeno in
nadzorovano z zaznavanjem preostalega kisika v dimu, kar
poteka preko lambda sonde. Ta omogoča, da je kurjenje optimalno tudi pri različni kakovosti lesa potrebni moči, ki jo
mora kotel oddajati.
Vse opisane lastnosti in prednosti omogočajo kotli na
lesno biomaso avstrijskega proizvajalca FRÖLING, ki ga v
Sloveniji že vrsto let zastopa podjetje BIOMASA d.o.o. iz Luč.
Fröling že preko 40 let izdeluje in razvija najsodobnejšo tehnologijo izkoriščanja energije iz lesne biomase, ki zagotavlja
maksimalne izkoristke. Izbirate lahko tako med kotli na polena, sekance kot tudi pelete. Široko paleto Frölingovih kotlov najdete na spletni strani www.biomasa.si, kjer si med
drugim lahko ogledate tudi zanimive utrinke iz demonstracijskega prikaza kotlov Fröling in ostalih dejavnosti podjetja
Biomasa na prireditvi »Dan biomase«, ki je potekal v Nazarju.
Med drugim si je bilo moč ogledati tudi največji mobilni sekalnik v tem delu Evrope, Bentele BBT 1500.
Med ostalimi prikazanimi rešitvami ogrevanja na lesno
biomaso je bil tam predstavljen tudi sodoben kotel na pelete FRÖLING P4, ki s svojim popolnoma avtomatičnim delovanjem in prigrajeno KONDENZACIJSKO KOMORO nudi
odličen odgovor ogrevanju na fosilna goriva. Izjemno kompaktna zasnova omogoča preprosto postavitev v kurilnico,
poseben sesalni sistem pa enostavno povezavo z zalogovnikom pelet. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje tudi
pri nizkih temperaturah in ne zahteva dviga temperature
povratnega voda. Idealno se lahko vklaplja tudi v koncept
nizkoenergijske hiše, zaradi širokega razpona moči pa z lahkoto zadovolji tudi hišam z velikimi toplotnimi potrebami.
Povsem avtomatiziran sistem dovajanja pelet, samočistilna
rešetka in avtomatsko odvajanje pepela vam tako omogočajo proste roke. Novost pri kotlih na pelete je izkoriščanje
vlage, ki pri izgorevanju nastaja zaradi določene količine
vode, ki jo peleti vsebujejo. Ta vlaga se običajno izloča z dimnimi plini skozi dimnik. Če so temperature dimnih plinov
zelo nizke, pri tem pride do kondenzacije, o kondenzacijskem kotlu pa govorimo, če to energijo izrabljamo v kotlu.
Izkoristke kotla na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro tako dvignemo nad 104 % glede na standardno kurilno vrednost.
Druga novost, ki jo na področju ogrevanja na lesno biomaso oziroma na sekance uvaja FRÖLING, pa je novi kotel na
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lesne sekance Fröling T4. Ob spravilu lesa in redčenju gozdov ostaja veliko lesa, neprimernega za prodajo. Velikokrat
se tudi zgodi, da ne vemo, kaj bi počeli z grmičevjem in vejami ter manjšimi drevesi. Ne glede na vrsto in gostoto lesa
lahko vse to učinkovito uporabimo tako, da s sekalnikom
zmeljemo pripravljen les. Na ta način dobimo lesne koščke velikosti do 7 cm, ki jih skladiščimo v zalogovniku za sekance, od koder jih podajalna naprava avtomatsko dozira
v kotel.
Kotel na sekance Fröling T4 kurivo popolnoma avtomatsko in glede na potrebe preko polža dovaja na rešetko, ki je
sestavljena iz premičnega in nepremičnega dela in kjer poteka postopek gorenja. Nihajna sredinska rešetka, ki se obrne za 90 stopinj, skrbi za čiščenje pepela in drugih delcev iz
zgorevalne komore. Nepremični del kurišča prinaša to prednost, da se na tem delu rešetke zadržuje žerjavica in tako v
primeru zelo obremenjenega kotla (tudi po čiščenju rešetke) ni potreben ponovni vžig, temveč lahko ob dodani sveži
biomasi kotel takoj nemoteno deluje naprej. Celotno kurišče je obloženo s šamotom in tako zagotavlja enakomerno
temperaturo v izgorevalnih prostorih pri različnih vlažnostih
lesa. Šamotna obloga skrbi tudi za ohranjanje temperature v
kurišču, ko je kotel v stanju mirovanja. Optimalno izgorevanje zagotavlja inteligentna regulacija, ki skrbi za zelo visok
izkoristek in čist izpuh, posledično pa manjšo porabo sekancev in majhne količine pepela. Nastala toplota potuje preko
samodejno čiščenih toplotnih izmenjevalcev, ki skrbijo za
najboljši prenos toplote. Serijska, patentirana dvoprekatna
protipožarna zvezda omogoča največjo možno varnost pri
dovajanju sekancev na kurišče.
Izgorevanje v kotlu T4 se uravnava izključno samo s podtlakom. Ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom vrtljajev, in nadzor njegovega delovanja zagotavlja največjo
možno varnost pri obratovanju. Novost je inovativna regu-

Prerez kotla na lesne sekance FRÖLING T4

lacija razporeditve zraka v območju izgorevanja, kjer en sam
nastavitveni motor za primarni in sekundarni zrak omogoča optimalno prilagajanje na razmere v zgorevalni komori,
skupaj z regulacijo Lambdatronic pa poskrbita tudi za minimalne emisije škodljivih plinov. Vse skupaj omogoča tudi
izredno tiho delovanje kotla, kar se odlično izkaže tudi ob
vgradnji v stanovanjsko hišo.

Ob nakupu sodobnih kotlov na lesno biomaso
so do porabe sredstev na voljo tudi subvencije.
Pri tem bodo naši svetovalci z veseljem pomagali
pri pripravi potrebne dokumentacije, prav tako
pa so vam na voljo tudi za dodatne informacije ali
informativno svetovanje na vašem domu.
Sašo Črešnik, BIOMASA d.o.o.

Avtomatski
vžig pri kotlu
na polena

kotli na
polena,
sekance
in pelete
polena

041 383 383 03 838 40 86 biomasa@siol.net www.biomasa.si

sekanci

peleti
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Les, vedno bolj
aktualno kurivo
Smo v časih, ko se nam stroški počasi a neprestano povečujejo, po drugi strani pa je vedno težje zaslužiti za spodoben
življenjski standard. Zaradi omenjenega, smo še toliko bolj
občutljivi glede vseh stroškov, ki nastajajo - predvsem tistih,
za katere smatramo, da so visoki - in se trudimo ter iščemo
rešitve, da bi jih znižali.
Eden izmed stroškov, ki se mu ne moremo izogniti, je tudi
ogrevanje. Mrzli časi pridejo vsako leto naokoli in vedno znova nas na koncu poletja pričnejo skrbeti stroški ogrevanja.
Premišljujemo o različnih variantah in sistemih, da bi se čim
ceneje in udobneje ogrevali.
Prišli smo v dobo, ko mora biti ogrevanje avtomatizirano,
saj imamo toliko vsakodnevnih obveznosti, da je nemogoče
biti prisoten doma, da bi lahko stalno nalagali v peč, zato so
nam goriva, kot sta olje in plin, ki ne zahtevata stalne prisotnosti, izredno blizu. Že dalj časa pa lahko ugotavljamo, da je
tudi staro gorivo, les, ki se sedaj pojavlja z novim imenom lesna biomasa, avtomatsko gorivo, zato bomo v tem članku
spregovorili nekaj besed o sistemih kurjenja z lesno biomaso,
predvsem s poudarkom na udobju in ocenili vplive na okolje.
Povejmo nekaj besed o cenovnem vidiku lesne biomase.
Le-ta je glede na primerjavo kurilnih vrednosti v povprečju
do 50% cenejša, kot kurilno olje ali plin. Lesna biomasa nima
fiksne cene, polena lahko nabavimo bolj ali manj ugodno,
odvisno kdaj in kje nabavljamo in enako velja tudi za pelete
in sekance. Z nekoliko »nabavne žilice« lahko tudi na ta način
dosežemo zmanjšanje naših stroškov ogrevanja.

in zakurimo le enkrat na dan. Sistem optimiziranja intenzivnosti gorenja oz. spreminjanja moči gorenja (modulacija) skrbi,
da energije po nepotrebnem ne mečemo proč skozi dimnik v
okolico, sam proces izgorevanja pa je dodobra podprt z elektroniko. Za to ni zaslužen le lambda senzor, ki ga poznamo
tudi iz avtomobilov in meri presežek kisika v dimnih plinih,
ampak celoten izgorevalni sistem, ki je pri HERZ-u unikaten,
z dvo-vrtinčno izgorevalno komoro, regulacijo tako imenovanega primarnega in sekundarnega zraka, s posebnimi servo
motorčki, regulacijo hitrosti ventilatorja, itn.
Skratka, o tehnologiji bi lahko mnogo napisali, a ostanimo
na bolj uporabniškem nivoju. Lahko zaključimo, da je prav razvoj elektronike omogočil izboljšanje starih zgorevalnih procesov z lesom in jih naredil uporabne v današnjem času, ko
so udobje, ekološka neoporečnost in nizka cena vedno bolj
pomembni.

Slika 2: Unikatna
dvo-vrtinčna
zgorevalna komora
HERZ

Ogrevanje na polena
Pri kurjenju na polena so predvsem aktualne peči, ki delujejo po
tako imenovanem principu uplinjanja lesa. HERZ ima v tem segmentu kotle, ki so znani pod imenom
FIRESTAR. Če pogledamo s stališča
udobja ali preje omenjenega avtomatskega goriva, smo pri tem načinu ogrevanja nekje na sredini. Drva
moramo še vedno naložiti in zakuriti ter peč vsako toliko časa očistiti,
vendar pa je ogrevanje, kar se tiče
udobja, bistveno boljše, kot pri starih pečeh na polena. Za povprečno
hišo namreč zadostuje, da naložimo

Slika 1: Kotel na polena HERZ FIRESTAR

Ogrevanje s peleti
Če pogledamo nekoliko naprej, na
naslednjo obliko biomase - na pelete,
je ogrevanje še udobnejše. Mnoge seveda ne moti, če morajo enkrat na dan
naložiti polena in zakuriti ogenj in to
celo radi počno, drugi pa imajo ogrevanje raje popolnoma avtomatizirano. Zato se je razvila oblika biomase,
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ki ji pravimo peleti. To so majhni cilindri iz drobno mlete lesne
mase, premera 5-6 mm in dolžine 20-30mm, zlepljeni skupaj,
z vlažnostjo do 10%, katerim pravijo tudi »tekoči les«, zaradi
primerjave s kurilnim oljem. Kaj so zahteve najsodobnejših
kotlov na pelete? V prvi vrsti popolnoma avtomatizirano delovanje, emisijske vrednosti škodljivih substanc v dimnih plinih ustrezno nizke in modulirano delovanje.
Modulirano delovanje - z drugimi besedami optimiziranje
moči kotla glede na potrebe po ogrevanju. Če vzamemo kot
primer HERZ-ov kotel PELLETSTAR 30, ki zadostuje tudi za nekoliko večjo hišo, ima le-ta območje moči od 6,2 do 30kW. Če
posplošimo, potrebujemo za kurjenje s 15kW izhodne moči,
količinsko polovico toliko goriva kot za kurjenje s 30 kW izhodne moči. To je predvsem pomembno pri kurjenju z lesno biomaso. Le-tu vžig goriva ni isti kot pri plinu ali kurilnem olju,
ki zagori v trenutku; proces vžiganja in zgorevanja goriva pri
kotlu na pelete traja nekoliko časa in ravno zato je izredno
pomembno, da kotel optimizira moč (modulira), s čimer podaljšuje čase gorenja, zmanjšuje število zagonov in pri tem
porabi manj goriva, poceni zadevo in odvede manj škodljivih
dimnih plinov v okolje.
Pri razvoju kotla, ki ima pri tako širokem področju modulacije in tudi na celotnem področju delovanja ustrezne emisijske vrednosti dimnih plinov, so pri Herz-u sodelovali strokovnjaki z različnih področij, in razvili kotel HERZ PELLETSTAR,
ki v vseh pogledih ustreza najstrožjim ekološkim zahtevam.
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Slika 3: Modulacijski kotel HERZ PELLETSTAR

Ogrevanje s sekanci
Kako pa je s sekanci, to je z grobo
zmletim lesom? Ali imamo lahko tudi
pri ogrevanju s sekanci popolnoma avtomatizirano ogrevanje, modulirano delovanje in dobre emisijske vrednosti dimnih plinov na celotnem področju moči
delovanja kotla? Vse omenjeno kotli na
sekance HERZ omogočajo. Razvojniki

>
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mnogo truda in ga še vlagajo, da so razvili in razvijajo kotle,
Po drugi strani pa je omenjeni način ogrevanja s sekanci
ki vse omenjeno omogočajo in imajo emisijske vrednosti di- idealen za objekte izven velikih naselij. Še posebno na kmemnih plinov boljše, kot so tiste, predpisane s standardi. Tu je tijah, kjer problemov s prostorom ni ter se v veliko primerih,
cela paleta kotlov na sekance serije HERZ FIREMATIC od 20 les kot kurivo, nahaja v lastnem gozdu.
do 150kW, HERZ BIOMATIC do 500kW in HERZ FIREMATIC do
Ekološko razmišljanje o pridobivanju energentov ter emi1MW.
sijah škodljivih plinov nas je vrnilo v čas, ko je v hišah še dišaPa ostanimo pri individualnih hišah. Ali lahko vsako indi- lo po lesu ter je iz prostorov sevala prijetna toplota ognja. S
vidualno hišo ogrevamo s sistemom na sekance? V principu kotli na biomaso pa smo ta prijeten način ogrevanje prilagoseveda lahko, vendar je potrebno povedati, da sekanci za- dili današnjemu tempu življenja in okoljskim predpisom za
vzamejo kar veliko prostora. Za občutek lahko povemo, da je ohranjanje narave.
dobro imeti zalogovnik za sekance vsaj 3x3 m in višine 3m,
še boljše pa je imeti zalogovnik tlorisa vsaj 4x4 m.
Izvesti omenjeno instalacijo v strnjenem naselju, za
vsako individualno hišo posebej, lahko predstavlja oviro, vendar pa se problem
lahko reši s sistemom daljinskega ogrevanja, to je skupno
kotlarno in sistemom razvoda daljinskega ogrevanja.
Takšen princip se je v tujini
izkazal kot izredno učinkovit,
predvsem kar se tiče udobja
Slika 4: Kotel večjih moči HERZ BIOFIRE
in stroškovnega vidika.

OCENA GOSPODARNOSTI OGREVALNIH
KOTLOV
Pri določanju kakovosti ogrevalnega kotla je pomemben izkoristek,
ki ga določimo z merjenjem oziroma
preizkušanjem kotla v ustreznih laboratorijih. Izkoristek ogrevalnega kotla
je določen s preizkušanjem in opisuje
le neko trenutno stanje. Pri določanju
gospodarnosti kotla je zato odločujoč
njegov energijski letni izkoristek, kjer
delovanje ogrevalne naprave spremljamo v celotnem ogrevalnem obdobju. Ker kotel za centralno kurjavo
v ogrevalni sezoni ne deluje ves čas
s polno nazivno močjo, je letni obratovalni izkoristek nižji od nazivnega,
ki ga proizvajalec določi pri nazivni
moči. Pri sodobnih kotlih je uveden
t.i. normirani izkoristek. Normirani
izkoristek za sodobne ogrevalne na-

prave služi za označevanje energijske
učinkovitosti kotla in ovrednoti izrabo
energije preko celega leta.
Vendar samo dober izkoristek kotla ni dovolj in z ogrevalno napravo
ne dosežemo želenih učinkov, če je
ta vgrajena v nepopoln ogrevalni sistem. Izkoristek ogrevalnega sistema
določimo tako, da upoštevamo poleg
izkoristka kotla tudi izkoristek cevnega omrežja in izkoristek regulacijskega sistema. Starejši ogrevalni kotli
tudi pri minimalni toplotni obremenitvi obratujejo s precej visoko konstantno temperaturo kotlovne vode in s
tem povzročajo visoke toplotne izgube. Sodobni nizkotemperaturni in
kondenzacijski kotli temperaturo kotlovne vode prilagajo dejanskim to-

plotnim potrebam zato so toplotne
izgube manjše. Zaradi manjše količine vode v kotlu dosežemo še dodatno zmanjšanje izgub, ko je kotel v stanju mirovanja oziroma prekinjenega
obratovanja. Prednosti sodobnih kotlov so tudi manjše toplotne izgube na
strani dimnih plinov ter višji energijski
izkoristki v prehodnem obdobju.

1. Izkoristek kotla - splošna
definicija
Izkoristek kotla pove, kolikšen delež vložene primarne energije v obliki
goriva se spremeni v končno energijo. Primarno energijo pa ne moremo
v celoti izkoristiti. Določen del toplotne energije se izgubi oziroma odvede v okolico z dimnimi plini, določen
Nadaljevanje članka na 40. strani

>
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SONČNA
ELEKTRARNA „NA
KLJUČ“
FV moduli Upsolar – odlikuje jih robustnost in visok izkoristek pretvorbe sončne energije v električno. Izdelani so
v najmodernejših proizvodnih obratih. Moduli imajo garancijo za ohranitev izkoristka. Po 10 letih je ohranitev izkoristka okrog 90 %, po 25 letih pa še vedno 80 %.
Razsmerniki pretvarjajo enosmerno električno napetost
v izmenično. Imajo izkoristek od 95 % naprej. Ločimo razsmernike z ali brez transformatorja. Podjetje PLAN-NET je
zastopnik razsmernikov podjetja Aros Sirio.
Nadzorni sistemi – preko programske opreme spremljajo vse parametre. Nadzorna programska oprema omogoča hkratni nadzor nad večimi razsmerniki.
Nadzorni sistemi – portali pa omogočajo celovit pregled nad delovanjem elektrarne ali parka elektrarn.
>

sončne
elektrarne
Ponujamo celovite rešitve pri izgradnji sončne
elektrarne, od izdelave načrtov in projektne dokumentacije do priprave pogodb in same izvedbe.

UPS naprave

www.plan-net.si
info@plan-net.si ali
01 363 3131

Dandanes je lastna sončna elektrarna
zelo vabljiva alternativa: gre za čisto
energijo, cene solarnih modulov so
se v zadnjih letih pomembno znižale,
država pa s subvencijami in zakonskim reguliranjem pomembno prispeva k donosnosti investicije v lastno
sončno elektrarno. Že v 15 letih boste
zanesljivo povrnili vložena sredstva in
z njimi zaslužili že 6 do 10 % letno.

sončne
elektrarne
Inverterji

Ponujamo vam celovito storitev
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Nadzorni sistemi
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Ponujamo celovite rešitve pri izgradnji sončne
elektrarne, od izdelave načrtov in projektne dokumentacije do priprave pogodb in same izvedbe.

Konstrukcije Dandanes je lastna sončna elektrarna

Nadzorni sistemi

Dne 25. 1. 2011 je podjetje PLAN-NET iz Preserja organiziralo predstavitev sončnih elektrarn v prostorih Območne
obrtno – podjetniške zbornice Maribor. Omenjenega predavanja se je udeležila tudi predstavnica revije ENERGETIK,
ki je poskrbela za promocijo revije.
V uvodnem delu je g. mag. Benjamin Čokan, vodja programa sončne elektrarne – SE, vse prisotne pozdravil in
se hkrati zahvalil območni zbornici za prostor za izvedbo
predavanja.
Zemlja letno prejme nekaj tisočkrat več sončnega sevanja, kot znaša letna poraba. Povprečna jakost sončnega sevanja na robu atmosfere je 1367 W/m2. Potencial sončnega
sevanja je odvisen od geografske lege posamezne države
oziroma od vpadnega kota sončnega sevanja. Omenjeni
potencial je v Evropi najvišji v Španiji, Grčiji in na jugu
Italije. Fotovoltaika je najbolj razvita v Nemčiji – politika odkupnih cen.
Solarna geometrija. Optimalni vpadni kot sončnega sevanja na ploskev je 90°. Za maksimalni izkoristek je pomemben azimut, vpadni kot sevanja, faktor zračne mase, temperatura okolice, senčenje,..
Razlikujemo dva tipa sončnih elektrarn in sicer omrežno SE in otočno SE. Omrežno SE sestavljajo fotonapetostni
moduli, razsmerniki za omrežno delovanje, ožičenje, priključno merilno mesto, nosilna konstrukcija za fotonapetostne - FN module,... Otočno SE pa sestavljajo FN moduli, regulatorji polnjenja, akumulatorji, ožičenje in stikalni bloki,
nosilna konstrukcija za FN module. Večina govori o omrežni
SE. Pri otočni sončni elektrarni ni omrežja, električna energija se porabi na samem mestu – npr.: vikend hišice.
Fotonapetostna celica je najmanjši del sončne elektrarne. Gre za pretvorbo sončne v električno energijo. Izkoristek
fotonapetostne celice je cca. 16 %, v celici se ustvari napetost ½ V. Druga možnost so amorfne FN celice, ki so manj
temperaturno občutljive in imajo boljši izkoristek difuzne
svetlobe.
Fotonapetostni moduli – gre za zaporedno vezavo fotonapetostnih celic. Izkoristek je okoli 15 %.
Struktura FN modula – pomembno je, da celice dobro
zatesnijo.
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g. Mag. Benjamin Čokan, vodja programa sončne elektrarne

(Foto OP)

Izvedba sončnih elektrarn
- Ležeče na poševno streho – izkoristimo površino obstoječega objekta. Omejeni smo z orientacijo objekta in naklonom strehe in seveda s površino. Glede na dodatno obtežitev strehe, je potrebna kontrola statične trdnosti ostrešja.
Približno 20 kg/m2 se doda z moduli in konstrukcijo.
pp Integrirana izvedba je primerna zlasti, če prenavljamo
streho ali če gre za novogradnjo. Potrebno je gradbeno dovoljenje, če želimo višjo odkupno ceno.
pp Žagasta postavitev – v primeru ravnih streh izkoristimo površine obstoječega objekta.
pp Prostostoječa izvedba (samostojni objekt) – v tem primeru je potrebno gradbeno dovoljenje. Država te izvedbe
preveč ne podpira, saj daje najnižjo subvencijo za odkup
električne energije.
pp Prostostoječa izvedba s sledilniki – zadeva je bolj
zapletena. Cena je višja, prav tako je dražje vzdrževanje.
Sledilniki delujejo po principu ure ali s pomočjo tipal osvetljenosti – tovrstnih izvedb ni prav veliko.

Izgradnja sončne elektrarne „na ključ“
PLAN-NET ponuja celovito storitev pri izgradnji SE „na
ključ“. Najprej je ogled objekta, sledi izdelava idejnega računa, ki je brezplačna. Če je zadeva za stranko zanimiva, pripravijo ponudbo. Ko je montaža zaključena, se opravi pregled SE, pridobiti je treba deklaracijo naprave. Običajno je
potrebna zaščita elektrarne z izgradnjo strelovoda.
Današnje cene za izvedbo sončne elektrarne se gibljejo
od 2,5 do 3,2 EUR/Wp. Fotonapetostni moduli predstavljajo 60 % cene, razsmerniki pa 15 %. Cena tipične SE na strehi
hiše znaša od 29.000 do 30.000 EUR. Strošek zavarovanja za
tovrstno elektrarno je max. 100 EUR, strošek rednega letnega pregleda pa je višji od 100 EUR letno.
Menjava komponent v času življenjske dobe SE znaša
cca. 0,3 % investicije letno. Strošek najema spletnega nadzornega sistema se giblje od 50 do 100 EUR letno.
Letni stroški obratovanja znašajo skupaj okoli 1 % celotne investicije.

Pričakovana letna proizvodnja – pri tem je treba upoštevati senčenje bližnjih objektov, starost modulov, izgube
zaradi odboja svetlobe, dvig temperature modulov, izgube
razsmernika in izgube na ožičenju.
Odkupne cene električne energije - 15 let je garantirana
cena odkupa električne energije.
Vračilna doba investicije je manjša od 9 let, letni prihodek znaša 3.600 EUR, v zadnjem letu 3.100 EUR – dobimo 7
% donos.
Na svetovnem in na domačem trgu beležimo močan
vzpon rasti sončnih elektrarn. Na omenjenem trgu so SE ena
izmed najhitreje razvijajočih se svetovno gospodarskih panog, kjer povpraševanje še vedno presega ponudbo.
Tudi v Sloveniji beležimo intenzivno rast SE. V letu 2009
smo imeli nekaj več kot 200 sončnih elektrarn, v letu 2010
pa že 315, vendar to število še ni dokončno, ker še niso bile
izdane vse deklaracije za lansko leto.
Lani je bilo v Nemčiji postavljenih 119 W sončnih elektrarn na prebivalca, Na Bavarskem kar 307.
Za primerjavo : V Sloveniji je bilo lani postavljenih le 11
W na prebivalca.
V zaključnem delu je sledila predstavitev podjetja
PLAN-NET.
Področja delovanja: sončne elektrarne, bazne postaje,
električne instalacije, naprave za neprekinjeno napajanje,
klimatske naprave, elektro agregati, itd.
Ne nazadnje sta prednosti podjetja tudi brezplačno šolanje kadra, podpora in servis za opremo, ki jo zastopajo.

Reference:
Sodelujejo s podjetji kot so: Mobitel, Tušmobil, Krka,
Trimo, Sava, Elektro Maribor, Lesnina inženiring, Sintal,...
Cilj podjetja PLAN-NET – postati najkakovostnejši ponudnik storitev na področju elektroinstalacij, katerih deli so
tudi sončne elektrarne.
Po zaključku predavanju je stekla živahna diskusija glede
donosnosti sončne elektrarne, stroškov izgradnje SE, subvencij in ostale spremljajoče problematike.
Olga Poslek

udeleženci predavanja

(Foto OP)
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Zaupanja vreden
partner z najbolj
velikodušno ponudbo
potrošniških
kreditov mestu
Zakaj bi pristajali na manj?
Nobena ovira ni tako velika, da je ne bi mogli premagati s skupnimi močmi. V Raiffeisen Banki, ki je
sodobna univerzalna banka s strokovnim in finančnim zaledjem finančne skupine Raiffeisen, vam z različnimi možnostmi financiranja ponujamo zanesljivo
oporo pri uresničevanju vaših ciljev, načrtov in želja.
Svojim strankam želimo ponuditi nekaj več, zato smo
pripravili najbolj velikodušno ponudbo potrošniških
kreditov v mestu.

Uresničite svoje cilje!
Za financiranje po vaši meri smo vam pripravili
posebno ponudbo potrošniških kreditov, s katerimi
lahko hitro uresničite svoje želje. Ob izplačilu kredita vam ne bomo zaračunali stroškov odobritve in zavarovanja, tako da boste dobili kredit izplačan v celotnem znesku. Posebna akcija, ki traja vse do konca
marca, ima tudi dobrodelno noto. Za vsak najeti potrošniški kredit bo Raiffeisen Banka v dobrodelne
namene Društvu za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Beli obroč Slovenije podarila 7 EUR. Vsako leto postane na tisoče ljudi neposredno ali posredno žrtev
kaznivega dejanja, kar pomeni, da izgubijo sorodnika, so sami poškodovani, pretepeni, okradeni, oropani, spolno zlorabljeni ali žrtve družinskega nasilja. Z
zbranimi krediti jim bomo pomagali nadaljevati njihovo poslanstvo pomagati ljudem v stiski.
Podrobnosti o najbolj velikodušni ponudbi potrošniških kreditov v mestu vam bomo z veseljem
predstavili v vseh bančnih poslovalnicah Raiffeisen
Banke, kjer smo vam na voljo kot zanesljiv partner
tako v oporo in pomoč pri finančnih storitvah in pri
svetovanju.

Podrobnejše informacije o pogojih
najema so vam na voljo tudi na
brezplačni telefonski številki 080 10 08.
Izkoristite ugodnosti potrošniških
kreditov, ki vam jih v Raiffeisen Banki
ponujamo vse do konca marca!
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NOVOST
VRF Mitsubishi electric
CAHV-P500YA-HPB toplotna črpalka zrak/
voda, moč 45kW
VRF sistem je neposredna
razširitev sistema klimatskih
naprav, kjer je lahko zunanja
enota povezana z več notranjimi enotami. Pri Mitsubishi
Electric so razvili dve vrsti sistemov VRF; sistem, ki omogoča izmenično hlajenje in gretje
in energetsko najbolj učinkovit
sistem VRF, ki zagotavlja istočasno hlajenje in gretje. Poleg
omenjenih tipov delovanja je
proizvajalec plasiral na trg še
prilagodljive zunanje enote
glede na potrebe in možnosti
objektov, kar pomeni, da lahko
zunanja enota deluje na principu zrak/zrak ali voda/zrak
(geotermalna). Glede na nov
trend v Evropi, kjer so toplotne
črpalke za pripravo ogrevalne
oz. sanitarne vode postale
smernice za energijsko učinkovitost v 21. stoletju, je Mitsubishi Electric sledil tem smernicam tudi pri VRF sistemih.

Toplotna črpalka zrak/voda, 45
kW je visoko zmogljiva naprava za pripravo tople vode, ki lahko prihrani veliko energije in ima neverjetno majhno emisijo CO2.
Pomembne lastnosti:
yy Velik razpon delovanja - pri zunanji temperaturi -10 °C lahko segreje

vodo do 70 °C; pri zunanji
temperaturi -20 °C lahko vodo segreje do 65 °C.
yyIma visoke kapacitete delovanja in visok
koeficient učinkovitostigrelno število (“COP”) za
celoletno pripravo tople
vode (ogrevanje, sanitarna voda).
yyRazširitev sistema
na večjo moč je možna
s kaskadno dograditvijo
enakih enot.
yyCentralni
nadzor
vseh elementov delovanja z lastnimi
Mitsubishi Electric Elementi, povezljivo na druge aplikacije.

2. Razpon delovanja
(izhodna temperatura vode/zunanja
temperatura zraka)
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3. Razlika med grelnikom
vode s toplotno črpalko
in plinskim grelnikom
Ali resnično potrebujemo plinski
grelnik, da segrejemo vodo do 65°C?
Odgovor je: NE!!!

Grelnik vode z toplotno črpalko

Plinski grelnik vode

varnost

Relativno varen.

Deluje po principu notranjega izgorevanja, zato je nujno potrebno zagotoviti
njegovo varno delovanje in redno prezračevanje prostorov, kjer se nahaja.

prihranek pri
energiji

Output kapacitete delovanja 3x presega njegov input energije.

S pogostim vklopom in izklopom naprave se povečuje energija, ki jo porabi za
notranje izgorevanje.

Stroški dodatne
opreme

Potrebna je precej zmogljiva (dodatna) električna oprema. Potreben
je tudi rezervoar za vodo. Nista potrebna rezervoar za (kakršno koli)
gorivo ali posebna soba (strojnica) za delovanje naprave.

Ni kakšnih posebnih zahtev glede električne opreme in dodatne električne
obremenitve.Potreben je rezervoar za gorivo in redno prezračevanje prostora.

Stroški delovanja
naprave

Visoka učinkovitost delovanja naprave in nizki stroški porabe
energije.

Visoki stroški električne energije in porabe plina.

Vzdrževanje

Možno je nadziranje delovanja in upravljanje naprave na daljavo
(daljinski upravljavci).

Potrebno je redno vzdrževanje in stalna prisotnost vzdrževalnega osebja.

Emisija CO2 v zrak

Ni bojazni, da bi se v zraku lahko akumulirala CO2 in NOx.

Veliko večja količina CO2 in NOx v zraku, kot pri električnih grelcih.

KLIMATSKE NAPRAVE IN
VRF SISTEMI
TOPLOTNE ČRPALKE
PREZRAČEVALNE NAPRAVE
ZRAČNE ZAVESE
SUŠILCI ROK
RAZVLAŽEVALCI ZRAKA
INŽENIRING IN CELOSTNE
REŠITVE

080 98 98
klimo pros’m

Izkušen distributer in prodajalec

Špruha 19, 1236 Trzin • info@ream.si • www.ream.si • tel: 01 56 37 057

>
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4. Sistem kroženja vode
Ream d.o.o.,
slovenski ekskluzivni
uvoznik in distributer za
VRF Mitsubishi electric.
info@ream.si,
www.ream.si

Dario Rob,
vodja tehničnega oddelka

Nadaljevanje članka 34. strani

OCENA GOSPODARNOSTI OGREVALNIH KOTLOV
del pa s sevanjem površine kotla med
delovanjem gorilnika in mirovanjem
gorilnika.
Normirani izkoristek kotlov določimo tako, da ugotovimo delne izkoristke kotla pri petih natančno definiranih obremenitvah (pri petih stopnjah
izkoriščenosti kotla izmerimo po eno
stopnjo izkoriščenosti pri delni obremenitvi). Normirani izkoristek zajema
vse izgube ogrevalnega kotla z dimnimi plini, sevalne izgube in izgube pri
mirovanju, ki jih določata temperatura kotlovne vode in izkoriščenost kotla. Za vsako stopnjo izkoriščenosti
sta določeni temperatura predtoka in
povratka pri temperaturnem režimu
75/60 °C in 40/30 °C. Tako na podlagi petih izkoristkov pri delni obremenitvi lahko določimo normirani izkoristek. Ugotovljeni normirani izkoristek
torej ustreza letnemu obratovanju
ogrevalne naprave.

2. Letna ogrevalna toplota
Pri spremenljivi temperaturi kotlovne vode tudi izgube z dimnimi
plini, sevalne izgube in izgube zaradi
mirovanja niso več konstantne, temveč so zaradi znižane temperature
kotlovne vode nižje. Dimenzioniranje
kotla izvedemo tako, da je le pri najnižji temperaturi potreba po toploti v

celoti pokrita. Nizke zunanje temperature nastopajo le redko, tako da mora
ogrevalni kotel obratovati le malo dni
s polno močjo. V celotnem letu predstavlja ogrevanje pri zunanjih temperaturah nad 0 °C približno 64 %, le 6 %
ogrevalnega dela odpade na dneve, ki
so hladnejši od – 10 °C.

3. Izkoristki različnih tipov
ogrevalnih kotlov
3.1. Izkoristek starejših kotlov
Povprečni izkoristki starejših kotlov
znašajo med 60 in 80 %. Sevalne toplotne izgube znašajo približno 20 %,
izgube z dimnimi plini pa približno
12 %. Stare ogrevalne naprave imajo
te značilnosti:
yy narejeni so večinoma za kombinirano kurjavo v času oljne krize (tekoče in trdno gorivo),
yy ogrevalni kotel, grelnik tople
vode in armature so slabo toplotno
izolirane,
yy toplotno so predimenzionirani
(prevelika toplotna moč glede na potrebe po toploti),
yy etna izkoriščenost kotla je zelo
nizka,
yy visoke sevalne izgube (temperatura dimnih plinov pogosto nad
200 °C),

yy nepopolna regulacija ogrevanja
(samo z začasnim izklopom obtočne
črpalke).
Pri oceni energijske učinkovitosti
starega kotla je smotrno oceniti izkoriščenost kotla. Izkoriščenost se definira
kot razmerje med urami polnega koriščenja ogrevalnega kotla in časom pripravljenosti kotla. Čas pripravljenosti
pri vključeni pripravi vode preko celega leta znaša največ 8760 ur (letno
število ur). Čas »polnega koriščenja
kotla« zajema čas obratovanja gorilnika, ki je potreben za ustvarjanje koristne toplote. V primerjavi s celotnim
časom obratovanja gorilnika, je krajši
za čas, ki je potreben za pokrivanje izgub v času mirovanja gorilnika.
Izkoristek kotla v času pogonske
pripravljenosti izračunamo tako, da
upoštevamo sevalne izgube (hlajenje
kotla), ko gorilnik ne obratuje.
Ure polnega koriščenja starejšega
kotla lahko izračunamo iz letne porabe
goriva, nazivne toplotne moči ogrevalnega kotla in izgub pri mirovanju.
Nazivno toplotno moč poznamo iz
tipske tablice na kotlu, izkoristek kotla
se giblje med 0,6 in 0,8. Izkoriščenost
kotla 100 % dobimo, če gorilnik obratuje celo leto brez prekinitve. To pa ne
nastopi nikoli, saj takšne razmere, na
Nadaljevanje članka na 67. strani

>
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Toplotne črpalke
v kopalnici !
Lahko rečemo, da praktično velika
večina tistih, kateri so kadarkoli razmišljali o varčnem segrevanju sanitarne
vode, pozna toplotno črpalko za segrevanje sanitarne vode z 200 ali 300
litrskim grelnikom vode. Vzadnjih letih prav tako narašča povpraševanje
po večjih toplotnih črpalkah, s katerimi lahko ogrevamo objekte in sanitarno vodo, na drugi strani pa je tudi vse
več potrošnikov, ki dnevno potrebujejo 100 ali manj litrov vode in nimajo
prostora za običajno toplotno črpalko s stoječim 200 ali 300 l grelnikom
vode. Vendar tudi to danes ni več problem. Rešitev je tu !

za vgradnjo takšne TČ. Prvenstveno
so torej namenjene za vgradnjo v naslednjih primerih:
yy v obstoječih blokovskih
stanovanjih,

mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com

Toplotne črpalke za
najmanjše potrošnike
Namenjene so za vgradnjo povsod, kjer se sedaj uporabljajo malolitražni el. bojlerji, predvsem pa tam,
kjer ni prostora za namestitev običajne 200 in več litrske TČ. Prav tako tudi
v objektih, kjer bi bile predolge cevne
instalacije, ali prevelik gradbeni poseg

yy v novo grajenih blokih, saj pomagajo k izpolnitvi zahteve po 25 %
OVE,
yy v hišah, kjer ni prostora za velikolitražno TČ,
yy v primerih, ko potrebujejo toplo vodo samo 2 ali 3 osebe.

Toplotna črpalka z vodenim zrakom volumna
100 litrov
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V letu 2010 Butan plin z
največjo prodajo in
prenovljenim energetskim
centrom
Ljubljana – 15. december 2010:
Družba Butan plin, vodilni
distributer utekočinjenega
naftnega plina (UNP) v jeklenkah
in plinohramih v Sloveniji, je
danes v prostorih prenovljenega
energetskega centra predstavila letne poslovne rezultate in
prihajajoče trende. V družbi so,
kljub težki situaciji na slovenskem
trgu, zelo zadovoljni z rezultati,
saj pričakujejo, da bodo do
konca leta prodali več kot 30.000
mt plina, kar je največja količina
v zgodovini podjetja. Dobiček se
bo v primerjavi s preteklim letom
znižal predvsem na račun višjih
nabavnih cen plina. Podjetje je v
letu 2010 povečalo tudi vložek v
investicije, predvsem na področju inovacij. Ob tej priložnosti je
generalni direktor družbe Tomaž
Grm odprl zadnjo letošnjo investicijo družbe - prenovljen energetski center na Verovškovi ulici.
Predstavniki družbe Butan plin so
na današnjem srečanju predstavili poslovne rezultate za leto 2010, v katerem je družba namenila velik poudarek investicijam. V letu 2010 so
investicije družbe znašale več kot 10
mio evrov. Družba je veliko sredstev
usmerila v različne družbeno odgovorne projekte. Že leta 2007 so vpe-

ljali novost – zeleno jeklenko, ki so
jo postopoma širili in v zadnjem letu
razširili po vsej Sloveniji. Eden večjih
projektov 2010 je bila tudi storitev dostave plina na dom, s katero so olajšali postopek menjave jeklenk številnim uporabnikom. Slednjim ni več
potrebno izgubljati časa in energije,
saj to zanje opravijo strokovno usposobljeni strokovnjaki Butan plina.
Letos so se lotili tudi prenove
prodajalne in črpalke avtoplina v Izoli
ter prenove energetskega centra na
Verovškovi ulici v Ljubljani. Ob tej priložnosti je generalni direktor družbe
Tomaž Grm odprl zadnjo letošnjo investicijo družbe - prenovljen energetski center na Verovškovi ulici. Omenjeni projekti so posledično
omogočili tudi povečanje števila zaposlenih za 14 novih sodelavcev.

Podjetje v zadnjih letih beleži
kontinuirano rast prodaje na slovenskem trgu, do konca leta načrtujejo prodajo največje količine plina v
zgodovini podjetja. V letošnjem letu
pa je zaradi povečanih investicij upadel skupni dobiček v primerjavi s
poslovnim letom 2009. V družbi ocenjujejo prihodke na nekaj več kot 33
mio EUR, prodajo za Slovenijo pa na
okrog 30.000 mt plina, kar je 9,2 % več
kot v letu 2007 oziroma 2,51 % več kot
lani. Butan plin s tem povečuje svoj tržni delež na segmentu utekočinjenega naftnega plina.
Družba Butan plin pa se vse bolj
osredotoča tudi na okoljsko problematiko, ob čemer se zaveda pomena
upoštevanja zastavljenih ekoloških
ciljev. Članice Kjotskega protokola
so se leta 1997 zavezale, da bodo do

Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin (desno) in Mitja Štoka, komercialni direktor družbe
Butan plin (levo)
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leta 2012 zmanjšale emisije toplogrednih plinov za pet odstotkov od ravni leta 1990. Po nedavnem srečanju
v Mehiki so spoznali, da bodo morali rok obvezno podaljšati vsaj do 2017.
Cilj 20/2020 (20% zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov do 2020) je tako
vse bolj oddaljen.
Tomaž Grm, generalni direktor Butan plina, je ob tej priložnosti spregovoril tudi o novih trendih na
področju UNP in energetike: »Korak
k doseganju ekoloških ciljev je utekočinjen naftni plin (UNP), ki je poleg drugih lastnosti izjemen energent
tudi zaradi ekološke sprejemljivosti. UNP je mešanica zasičenih ogljikovodikov, propana in butana, ki na
seznamu svetovne organizacije IPCC
(Intergovermental Panel of Climate
Change) kot energent z ničnim vplivom na okolje. Predstavlja tudi zeleno rešitev v transportni industriji, ki
se uvršča v sam vrh globalnih onesnaževalcev. Uporaben je tudi v naj-

sodobnejših tehnologijah z visokimi
izkoristki in majhnimi emisijami škodljivih plinov, na primer v kogeneracijah, ki omogočajo soproizvodnjo
električne in toplotne energije (SPTE).
Verjamemo, da je UNP energent prihodnosti in bo zaznamoval prihajajoče trende v energetski panogi.«

Notranjost prenovljenega energetskega centra
družbe Butan plin

Gašper Ravnak, strokovni sodelavec za prodajo alternativnih energetskih rešitev, je predstavil kogeneracijo

Butan plin ostaja konkurenčen
ponudnik avtoplina v Sloveniji
21. januar 2011: Z današnjim
dnem ponuja Butan plin avtoplin
po ceni 0,699 eur/l in tako ostaja
najugodnejši ponudnik avtoplina v
Sloveniji. Uporabniki, ki jeklene konjičke polnijo na avtoplin jih lahko
napolnijo na črpalki na Verovškovi
ulici v Ljubljani in prenovljeni črpalki v Izoli.
Butan plin sledi ekološkim novostim in trendom, hkrati pa prepoznava pomen ohranjanja okoljske varnosti. Tako že vrsto let kot pogonsko
gorivo ponuja eno bolj zelenih rešitev - UNP (utekočinjeni naftni plin),
ki je mešanica zasičenih ogljikovodikov, propana in butana, ki nista na
seznamu (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) plinov, ki
škodujejo ozonu.

Tomaž Grm, generalni direktor
Butan plina, dodaja: »Dinamika spremembe cen avtoplina je vezana na
spremembe cen UNP-ja na trgu in
je v primerjavi z drugimi dostopnimi
naftnimi derivati ni moč napovedovati v točno določenem časovnem
obdobju. V Butan plinu smo zavezani k ponudbi kakovostnega avtoplina
po najnižji ceni, za kar se bomo trudili
tudi v prihodnje, saj s tem ponujamo
pomembno ekološko alternativo obstoječim pogonskim gorivom.«
Po zadnjih podatkih je v svetovnem merilu zaznati okrog 20 % porast porabe avtoplina v zadnjih desetih letih. Sicer v Sloveniji beležimo
okrog 1,1 mio osebnih vozil, od katerih je 70 % primernih za predelavo
na plinski pogon. 5.000 vozil že ima

vgrajen homoligiran plinski sistem,
veliko jih pa še ne prepoznava prednosti te investicije. UNP kot pogonsko gorivo ali avtoplin v primerjavi z
bencinom namreč zmanjšuje emisijo
dušikovih oksidov (NOX) za 34 % in
ogljikovega dioksida (CO2) za 15 %,
skoraj nična pa je emisija ogljikovodikov. Če avtoplin primerjamo z dizel gorivom pa se emisija NOX dvajsetkrat zmanjša, sto dvajsetkrat pa se
zmanjša tudi emisija drobnih delcev.
Tako so ključne prednosti avtoplina poleg ekoloških tudi zagotavljanje varnosti ter povečanje življenjske
dobe motorja in vozila v splošnem.
Nenazadnje pa avtoplin voznikom
prinaša tudi finančne prednosti, in
sicer 40 – 50 % nižjo ceno v primerjavi s preostalimi gorivi.
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ZGODILO SE JE NA STAREM
VRHU
Pred nedavnim se je na
zelo obiskanem smučišču
Stari vrh, ki je v neposredni
bližini Ljubljane, zgodil
velik dogodek. Podjetje
DINES ITS d.o.o., ki tesno
sodeluje z japonskim
gigantom FUJITSU, je
svojim parterjem v okviru
seminarja predstavilo
novitete za leto 2011.
Začelo se je v meglenih poznih jutranjih urah, kjer smo se na glavnem
parkirišču Starega vrha zbrali partnerji podjetja DINES ITS. Od tam smo se
s sedežnico prepeljali na vrh smučišča v gostišče in penzion STARI VRH,
kjer smo se okrepčali s toplo kavo in
prigrizkom.
V okviru seminarja smo predstavili
japonsko podjetje FUJITSU in novitete, ki bodo v naslednjem letu krojile
sam vrh pri ogrevanju in klimatizaciji.

Toplotne črpalke
WATERSTAGE
V sproščenem ozračju je bila predstavljena prva noviteta in sicer toplotna črpalka WATERSTAGE zrak-voda japonskega proizvajalca FUJITSU.
Odlikujejo jo predvsem najvišja kvaliteta in velika zmogljivost. To dokazuje
z izredno zmogljivim gretjem, ki obdrži nazivno moč tudi pri -15 ˚C (A-15/
W35) (Model W0YK112LAT) in visoko
temperaturo vode 60˚C (pri zunanji

Toplotna notranja enota

temp. -20˚C). Visok COP 4.4 (pri 11.2
kW modelu) in 4.3 (pri 14 kW modelu
A7/W35) ter široko območje delovanja
(od -25 ˚C do 35 ˚C).
Naj omenimo, da se pri -25 ˚C naprava ne ustavi. Na Norveškem so bile
to zimo izpostavljene tudi temperaturam -35 ˚C in izkazalo se je, da odlično delujejo.
Ura se je bližala poldnevu in po
zelo zanimivem prvem delu predstavitve je sledil nekaj minutni odmor,
kjer smo si izmenjali mnenja in zastavili razna vprašanja. Nato so sledila
osnovna navodila za zagon toplotnih
črpalk WATERSTAGE.

palko nastavimo tako, da deluje optimalno. Ob nepravilnih nastavitvah
lahko toplotna črpalka porabi tudi do
25% več energije, zato je pomembno, da prvi zagon naredi strokovnjak.
V primerjavi z večino konkurence toplotne črpalke Waterstage omogočajo optimiziranje do potankosti.
Predstavitev je zajemala razlago
parametrov, njihovo nastavitev, optimizacijo delovanja, nastavitve zunanje enote, sam način delovanja toplotne črpalke, osnovne nastavitve, pri
katerih moramo biti pazljivi, nastavitev funkcij na grelnem/hladilnem krogu, pri sanitarni topli vodi in opis prvega testnega zagona.
Po predstavitvi je bil ponovno
čas za izmenjavo mnenj in vprašanj.
Zatem je sledilo kosilo in prijetni pogovori o vseh aktivnostih, ki so sledile
v popoldanskemu času.
Po kosilu je sledila predstavitev
NORDIC klima naprav z delovanjem
do -25 ˚C.

Zagon Toplotnih črpalk
WATERSTAGE
Pri samem zagonu in nastavitvah
je najbolj pomembno, da toplotno čr-

Toplotna zunanja enota
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Nordic inverter modeli
V preteklosti so bile klime uporabne samo za hlajenje prostora. Gretje
prostora, predvsem v zimskem času,
je predstavljalo težavo, saj ni bilo inverterjev z visokim COP, ki bi lahko ogrevala prostor tudi pozimi, ko
je zunanja temperatura pod -25˚C.
NORDIC modeli, japonskega proizvajalca FUJITSU, nam to omogočajo zaradi visokih COP in visoko grelno močjo. Pri tem naj omenim, da naprava
pri -25˚C ne neha delovati. Preverjeno
je delovanje tudi do -35˚C.

NORDIC KLIMA, notranja enota

Predstavljene so bile tudi nove notranje enote tipa LZ, LT, LU, LE in LF,
katere odlikuje visok izkoristek tako

NORDIC
TEHNIČNI PODATKI

NORDIC 9

Energijski razred

NORDIC 12
A/A

Hlajenje območje delovanja (min-max)

2.5 (0.5-3.2) kW

3.4(0.9-3.9) kW

Gretje območje delovanja (min-max)

3.2 (0.5-4.5) kW

4.0 (0.9-5.6) kW

+2˚C

4.2 kW

5.0 kW

-7˚C

3.8 kW

4.2 kW

-15˚C

3.3 kW

3.56 kW

-20˚C

3.05 kW

3.2 kW

-25˚C

2.74 kW

2.95 kW

ZMOGLJIVOST
Grelna moč pri
zunanji temperaturi

gretja kot hlajenja, eleganten dizajn,
senzor gibanja, tedenski časovnik delovanja in še veliko več…
Za upravljanje vseh funkcij skrbi daljinski upravljalnik, ki po izgledu
spominja na I-POD, funkcije upravljanja pa so zelo enostavne. Novi daljinec
omogoča, da v nočnem času omejimo
hrupnost zunanje enote.
Proti koncu seminarja so bili predstavljeni še multi split sistemi ki omogočajo priklop od dveh do 8 notranjih
enot na zunanjo enoto. Odlikuje jih
visok izkoristek in kompakten dizajn,
priročni in uporabniku prijazni upravljalniki, enostavna montaža in različne kombinacije notranjih enot, ki se
jih lahko prilagodi glede na potrebe
še tako zahtevnega naročnika.
S tem se je zaključil uradni del seminarja v prelepi idili na vrhu smučišča Stari vrh v gostišču in penzionu
STARI VRH. V popoldanskih urah je bil
čas za večerjo nato pa smo pričeli z
družabnim druženjem v obliki nočnega sankanja ali smučanja, kasneje pa
smo ob kozarčku še kakšno rekli.

TOPLOTNA ČRPALKA
ZRAK - VODA

• učinkovito ogrevanje do
zunanje temperature -25°C
brez pomoči električnih
grelcev
• za učinkovito ogrevanje do
• tudi hladi
zunanje temperature -25°C
• tudi hladi

KLIMA
NAPRAVA

NORDIC IZVEDBA

INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

VURNIKOVA 2, 1000 LJUBLJANA / 01 438 39 15 / WWW.DINES.SI / DINES@DINES.SI
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Fotonapetostni sistemi pregled obstoječih
in priprava novih IEC
standardov za
fotovoltaične varovalke
Avtor:

Viktor MARTINČIČ univ. dipl. inž. el., ETI Elektroelement

Povzetek:
Fotonapetostni sistemi so eden
od pomembnih bodočih alternativnih virov energije, ki bodo
bistveno vplivali na izgradnjo
elektroenergetskih sistemov.
Zaradi svojih tehničnih lastnosti
in posebnosti v projektiranju,
izgradnji in obratovanju, so predvidene tudi spremembe v standardih za posamezne gradnike
fotovoltaičnih sistemov. V prispevku je prikazan pregled veljavnih
standardov za področje fotovoltaike, prav tako pa je predstavljen
osnutek novega standarda IEC
62548 »Installation and Safety
Requirements for Photovoltaic
(PV) Generators«. Predstavljen je
tudi nov standard IEC 60269-6
za talilne varovalke za uporabo v
fotonapetostnih instalacijah.
Vsebina:
1. Uvod
2. Pregled obstoječih standardov 		
za PV inštalacije
3. Predstavitev predloga
standarda IEC 62548
4. Predstavitev standarda IEC 		
60269-6
5. Zaključek

1. UVOD
Izraz »fotonapetostni« sistemi«, v nadaljevanju imenovani PV sistemi (iz angleške besede »PhotoVoltaic«) pomeni skupino vseh naprav in posameznih enot
PV inštalacij, ki so potrebne za pravilno delovanje celega sistema. Na sliki 1. je prikazana tipična električna shema PV sistema, priključenega na javno elektroenergetsko omrežje.

Slika.1.

V PV sistemih, ki na javno elektroenergetsko omrežje niso priključeni ali v PV
sistemih manjših moči, lahko katera od spodaj navedenih naprav ali enot tudi
manjka, vendar poglejmo najpomemebnejše:
PV moduli, ki so v osnovi sestavljeni iz PV celic. Celice (enakega tipa) so v modulu povezane zaporedno, da dobimo željeno, dovolj visoko napetost (slika 2).
Tok modula lahko povečamo z vzporedno vezavo serijsko povezanih nizov sonč>
nih celic (slika 3).

Slika 2

Slika 3
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PV moduli so nato povezani v mrežo – ali polje (ang.
Array, slika 4.), ki je osnovna enota za pridobivanje električne energije iz energije sonca.

Slika 4

Tipični podatki modula s 60 zaporedno vezanimi celicami so:
 Vršna moč 			
Pmpp =210Wp
 Napetost vršne moči
Umpp =28,2V
 Tok vršne moči		
Impp =7,45A
 Napetost odprtih sponk
Uoc =36,5V
 Kratkostični tok		
Isc = 8,15A
pp Podporne strukture in zaščitna ohišja, ki skrbijo za
zaščito vseh elementov PV inštalacije pred vremenskimi in
ostalimi vplivi okolice.
pp Nizkonapetostni ločilniki, običajno v kombinaciji s
taljivimi varovalkami, s katerimi odklopimo posamezne
dele inštalacije – naprimer en modul ali celotno DC vejo.
pp Inverterji, ki konvertirajo enosmerni tok (DC) v izmenični tok (AC).
pp Kabli, razdelilne omare, varovalke, ločilniki, stikala
pp Prenapetostna zaščita
pp Ločilni transformatorji, kontrolniki napetosti in frekvence, števci, močnostni odklopniki MCCB, zaščitna
stikala na diferenčni tok (RCCB).
pp Akumulatorji, ki skrbijo za shranjevanje energije za
čas ko jo potrebujemo (samo v primeru samostojnega PV
sistema).
pp Zaščitno-kontrolne enote, ki preprečujejo preveliko
napolnjenost akumulatorjev (tudi samo v samostojnih PV
sistemih).

2. Predstavitev OBSTOJEČIH
STANDARDov za pv inštalacije
Za tehnične lastnosti, preizkušanje in certificiranje zgoraj naštetih elementov seveda obstaja cela vrsta standardov, ki so bili v začetni fazi neodvisno razviti in uporabljeni
v posameznih državah, oziroma z (včasih zelo agresivnim)
vplivom različnih proizvajalcev oz. ponudnikov PV sistemov.
Zahteve za PV sisteme so seveda različne v industrijsko razvitih državah, v primerjavi z željami in zmožnostmi
v manj razvitih državah, kjer je tudi s pomočjo PV sistemov
električna energija sedaj dobavljiva tudi na zelo oddaljenih
lokacijah.
Na nivoju IEC (mednarodne elektrotehnične zveze)

standarde pripravlja več različnih tehničnih komitejev (TC).
Zaradi vse večje razpršenosti in neenotnih smeri razvoja uporabnih lastnosti elementov PV inštalacij, kakor tudi
zaradi bliskovitega razvoja in uporabe fotovoltaike v praksi, ki smo mu priča v zadnjih nekaj desetletjih, so na nivoju
IEC ustanovili tehnični komite TC82 s polnim imenom TC82
»Solar photovoltaic energy systems«.
TC82 je bil ustanovljen 1981, predvidena področja njegovega delovanja pa so bila predvsem v pripravi mednarodnih standardov za sisteme pretvarjanja sončne energije v električno energijo in sicer za vse elemente celotnega
fotonapetostnega sistema (glej dokument SMB/3321/R –
Strategic Policy Statement, Junij 2005).
V tem kontekstu je pod nazivom »celoten fotonapetostni sistem« potrebno razumeti celotno področje od začetnega vstopa svetlobe v sončno celico do končne točke, kjer
se v PV sistemu pridobljena električna energija porablja za
različne namene uporabe.
V nadaljevanju bodo po številčnem vrstnem redu predstavljeni trenutno veljavni standardi, ki jih je v zadnjih letih
izdal TC82 (navedene so samo verzije v angleškem jeziku,
za večino od omenjenih standardov obstajajo tudi verzije v
francoščini in španščini):

IEC 60891 (1987-04) Ed.1.0
Procedures for temperature and radiance corrections to
measured I-U characteristics of cristalyne silicon photovoltaic devices
(Kratek prevod: Postopki za korekcijo temperature in žarenja pri meritvi I-U karakteristike PV celice iz kristalnega
silicija)

IEC 60891-Am1 (1992-06) Ed.1.0
Amandment 1 - Procedures for temperature and radiance corrections to measured I-U characteristics of cristalyne
silicon photovoltaic devices
(Kratek prevod: Dodatek 1 - Postopki za korekcijo temperature in žarenja pri meritvi I-U karakteristike PV celice iz
kristalnega silicija)

IEC 60904-1 (2006-09) Ed.2.0
Photovoltaic devices – Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics
(Kratek prevod: Merjenje fotonapetosne tokovno-napetostne karakteristike)

IEC 60904-2 (2007-03) Ed.2.0
Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for reference solar devices
(Kratek prevod: Zahteve za referenčne PV celice)

IEC 60904-3 (2008-04) Ed.2.0
Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles
for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference
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spectral irradiance data
(Kratek prevod: Merilni postopki z referenčnimi podatki
žarenja za PV celice)

IEC 60904-5 (1993-10) Ed.1.0
Photovoltaic devices – Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ETC) of photovoltaic (PV) devices by
the open-circuit voltage method
(Kratek prevod: Določanje ekvivalentne temperature celice (ETC) PV celice z metodo napetosti odprtega vezja)

IEC 60904-7 (2008-11) Ed.3.0
Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices
(Kratek prevod: Izračun spektralno neskladnih korekcij
za merjanje PV celic)

IEC 60904-8 (1998-02) Ed.2.0
Photovoltaic devices – Part 8: Measurement of spectral
response of a photovoltaic (PV) device
(Kratek prevod: Merjenje spektralnega odziva PV celice)

IEC 60904-9 (2007-10) Ed.2.0
Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements
(Kratek prevod: Zahteve za lastnosti solarnega
simulatorja)

IEC 60904-10 (1998-02) Ed.1.0
Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity
measurement
(Kratek prevod: Metode za merjenje linearnosti)

IEC 61194 (1992-12) Ed.1.0

IEC 61683 (1999-11) Ed.1.0
Photovoltaic systems – Power conditioners – Procedure
for measuring efficiency
(Kratek prevod: PV sistemi – Stanje energije – Postopki
za merjenje učinkovitosti)

IEC 61701 (1995-03) Ed.1.0
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
(Kratek prevod: Testiranje PV modulov v slani megli)

IEC 61702 (1995-03) Ed.1.0
Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping
systems
(Kratek prevod: Učinkovitost direktno spojenih PV
sistemov)

IEC 61724 (1999-04) Ed.1.0
Photovoltaic systems performance monitoring –
Guidelines for measurement, data exchange and analysis
(Kratek prevod: Nadzor lastnosti PV sistemov – Navodila
za merjenje, izmenjavo podatkov in analizo)

IEC 61725 (1997-05) Ed.1.0
Analytical expression for daily solar profiles
(Kratek prevod: Analitična formula za določanje dnevnih
sončnih profilov)

IEC 61727 (2004-12) Ed.2.0
Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface
(Kratek prevod: PV sistemi – Karakteristike unergetskega vmesnika)

IEC 61730-1 (2004-10) Ed.1.0

Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic
(PV) systems
(Kratek prevod: Metode za merjenje linearnosti)

Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1:
Requirements for construction interface
(Kratek prevod: Varnostne zahteve za PV module – Prvi
del: Konstrukcijske zahteve)

IEC 61215 (2005-04) Ed.2.0

IEC 61730-2 (2004-10) Ed.1.0

Crystalline silicon terrestial photovoltaic (PV) modules –
Design, qualification and type approval
(Kratek prevod: Kristalno Silicijevi fotonapetostni moduli
– zahteve za klasifikacijo in tipsko preizkušanje)

Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1:
Requirements for testing
(Kratek prevod: Varnostne zahteve za PV module – Drugi
del: Zahteve za testiranje)

IEC 61345 (1998-02) Ed.1.0

IEC 61829 (1995-03) Ed.1.0

UV test for photovoltaic (PV) modules
(Kratek prevod: UV test za PV module)

IEC 61646 (2008-05) Ed.2.0
Thin-film terrestial photovoltaic (PV) modules - Design,
qualification and type approval
(Kratek prevod: Tanko-plastni fotonapetostni moduli –
zahteve za klasifikacijo in tipsko preizkušanje)

Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I-U characteristic
(Kratek prevod: Kristalno silicijevo PV polje (mreža) –
Neposredno merjenje I-U karakteristike)

Članek se nadaljuje v naslednji, 86. štev. Revije ENERGETIK!
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Različni načini
prezračevanja
Ko govorimo o prezračevanju, se vsi
zavedamo, da je to potrebno, moramo
pa se tudi zavedati, da obstaja veliko
načinov prezračevanja, ki se med seboj
ločijo glede na: kvaliteto, vpliv na prostor, kontrolo in energijske izgube. Tako
ločimo: prezračevanje z odpiranjem
oken ali preko okenskega okvirja, prezračevanje z ventilatorjem, podtlačno
prezračevanje, lokalno ali centralno
prezračevanje s povratkom toplote.
Ventilator primeren za podtlačno prezračevanje. Ima EC motor z nizko porabo
energije in skoraj neslišnim delovanjem namenjen konstantnemu delovanju.

Uporaba ventilatorja in podtlačno
prezračevanje
Odpiranje oken in prezračevanje preko
okenskega okvirja
Ker je sodobna hiša precej zrakotesna (želimo si čim
manj nekontroliranih temperaturnih izgub), je odpiranje oken edina izbira, ki jo imamo, če nimamo nobenega
drugega načina prezračevanja. Za kvalitetno prezračenost
prostorov (odvod vonjav in vlage ter oskrba s svežim zrakom) je potrebno odpreti okno vsako uro za 5 minut, v prostoru, ki ga želimo prezračiti. Očitno je, da tega ne počnemo po celi hiši, temveč le lokalno. Prav tako je jasno, da to
ne moremo početi ves čas našega bivanja v hiši. Gotovo
tega ne bomo izvajali ponoči, ko spimo, pa tudi takrat potrebujemo sveži zrak, da se kvalitetno spočijemo in naspimo. Odprto okno predstavlja tveganje za vdor vlage (padavine), mrčesa, prahu, hrupa in energijske izgube. Slednje
predstavljajo (samo v zimskem času) do 40 % vse vložene
energije za ogrevanje. Nakup oken, ki imajo prezračevanju
namenjene odprtine v okenskem okvirju, žal reši le nekaj
od naštetih problemov, še vedno pa ostanejo energijske izgube, lokalni efekt prezračevanja in dejstvo, da so takšna
okna dražja.

Odvodni ventilator v sodobni hiši zaradi že omenjene
zrakotesnosti izgublja pomen, če ne uredimo ustreznega
dovoda zraka. Enako je tudi s kuhinjsko napo, ki ima odvod
na prosto, saj bo zaradi gradnje podtlaka v objektu delovala le, če odpremo okno. V ta namen se vse bolj uporabljajo
obtočne nape, ki zrak filtrirajo in ga vračajo nazaj v prostor
in ne vplivajo na tlačne razlike v objektu. Prezračevanje z
odvodnim ventilatorjem je možno nadgraditi po principu
podtlačnega prezračevanja, kamor dovajamo zrak v čiste
prostore (spalnica, dnevna in otroška soba, …) preko bolj
ali manj dovršenega stenskega preboja. Ta je namreč lahko
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opremljen z dušilcem zvoka, filtrom in termostatskim ventilom, ki spreminja količine dovedenega zraka, glede na temperaturo in preprečuje vdor velikih količin hladnega zraka,
ko je zunaj najbolj hladno. Tak sistem že deluje na celotni
objekt sistemsko, dovaja sveži zrak v prostore, kjer je ta najbolj potreben in odvaja vlago in neprijetne vonjave tam, kjer
se ustvarjajo, obenem pa ne predstavlja velike investicije ob
vgradnji (več na www.agregat.si). Ta sistem še vedno ne odpravi energijskih izgub s prezračevanjem.

Lokalne in centralne
prezračevalne
naprave s povratkom toplote
Prezračevalne naprave s prenosnikom toplote so edine
od naštetih, ki tudi zmanjšujejo prezračevalne energijske izgube. Sodobni rekuperatorji, kot jih tudi imenujemo, vračajo že 90 % in več toplote iz odpadnega v dovodni zrak. Na
ta način ne vplivajo le na strošek ogrevanja, temveč tudi na
bivalno ugodje, saj se dovedeni zrak temperaturno skoraj ne
razlikuje od notranjega, obenem pa se ta povsem zamenja
(kar je tudi namen prezračevanja). Lokalni rekuperatorji imajo to slabost, da delujejo le na prostor, kjer so vgrajeni, hkrati
pa so precej dragi. Edina prava, najbolj kvalitetna in celovita
rešitev, je centralno sistemsko prezračevanje vseh prostorov
hiše s povratkom toplote. Na ta način lahko dovedete svež
zrak po antistatičnih in antibakterijskih ceveh brez vpliva na
kvaliteto zraka, hkrati pa se zrak prefiltrira (odstranite lahko
tudi cvetni prah), razvlaži in pogreje z odpadnim zrakom.
Za montažne hiše in manjše poslovne prostore, kjer je lahko
procent relativne zračne vlage v zimskem času precej nizek,
je možno namesto klasičnega ploščnega prenosnika, ki vrača le toploto, uporabiti entalpijski prenosnik, ki poleg toplote vrača tudi nekaj vlage (več na www.agregat.si).
Zadnje čase so se cene tovrstnih sistemov precej približale investitorju, nasproti pa prihaja tudi EKO sklad s svojimi
nepovratnimi finančnimi spodbudami, kjer lahko računate
na kar 25 % celotne investicije v prezračevanje s povratkom
toplote (več na www.ekosklad.si). Po drugi strani se spreminja tudi zakonodaja, ki po PURES-u 2 od investitorja zahteva
energijsko učinkovito prezračevanje objektov.

Prezračevalna naprava s toplotnim izmenjevalcem, ki ima visok toplotni izkoristek. Opremljena je z EC ventilatorjema, motorno by-pass funkcijo, predgrelcem za odtaljevanje kondenza pozimi, G4 in F7 filtri ter kompletno elektroniko.
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V vse večji energetski in ekološki
krizi, ob nenehnem zviševanju cen
energentov, je smiselno iskati varčne
sisteme, s katerimi je mogoče znižati
stroške in hkrati skrbeti za okolje.
Med take ekonomične sisteme prištevamo med drugim tudi solarni sistem in toplotne črpalke, ki jih prištevamo med obnovljive vire energije. Za
oba sistema, kot alternativa tradicionalnim sistemom ogrevanja, je doma
in v svetu vse več zanimanja.
Z intenzivno raziskavo in inovativno tehnologijo proizvodnje, je
Armacell za omenjene sisteme posebej razvil Armaflex DuoSolar , HT/
Armaflex S in Armaflex FastLink.

enostavna in brez uporabe posebnega orodja. Za zaščito pred toplotnimi
izgubami, je cev že v tovarni izolirana
z visoko temperaturno izolacijo HT/
Armaflex. Zaprto celični, EPDM izolacijski material je primeren za tem-

Z uporabo omenjenih
sistemov se poveča
učinkovitost celotnega
solarnega sistema.
FastLink

®

Montažni set za hitro
povezavo toplotnih črpalk
s hranilnikom toplote
ArmaflexFastLink je v tovarni
pred-izolirana rebrasta cev iz nerjavečega jekla v kolutu. Za povezavo je
na voljo hitri spojni sistem. Z uporabo
Armaflex FastLink seta se, v primerjavi
s tradicionalnimi montažnimi sistemi,
občutno zmanjša čas montaže.
Predizolirana rebrasta cev iz nerjavečega jekla v kolutu je zelo fleksibilna, z majhno maso. Instalacija je

Armaflex FastLink- hiša)

peraturno območje -50 do +150 °C in
odporen na UV sevanja. Še več, zaradi
mikrocelične strukture je HT/Armaflex
zanesljivo zaščiten pred prodiranjem
vlage in je primeren za zunanje instalacije. Obstojna zunanja folija zago-
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tavlja dodatno zaščito pred mehanskimi poškodbami, UV sevanjem in
vremenskimi vplivi.
Armaflex FastLink cevi lahko s hitrimi spojnimi fitingi sestavimo v
trenutku. Spoj kovina na kovino je
zanesljiv in čvrst. Spojno zvezo pa zavarujemo z enostavnim privijanjem
matice. To omogoča precejšen prihranek na času montaže. Hitri spojni
sistem zagotavlja zanesljiv cevni spoj
tudi po večkratni demontaži in montaži. Še več, spojni sistem ne povzroča padca tlaka v ceveh.
Armaflex FastLink je na voljo s
premerom DN 25 in DN 32.

Armacell je proizvajalec tehničnih
pen in je v svetu vodilen na trgu fle
ksibilnih izolacijskih materialov. V finančnem letu 2009 je firma imela letni promet okoli 400 milijonov €.
Skupina podjetij ima 18 tovarn v
12 državah, tudi na Kitajskem, Avstraliji, Severni in Južni Ameriki. Sedež
firme je v Műnstru v Nemčiji. Neodvisno od ARMAFLEX - a, vodilne znamke fleksibilnih izolacijskih materialov,
približno 2300 zaposlenih proizvaja
tudi termoplastične izolacijske materiale, obložne materiale za izolacijo,
posebne pene za različne industrijske aplikacije, šport in prosti čas.

Ostale informacije so
na voljo tudi na
www.armacell.com.

Z uporabo Armaflex FastLink seta, v primerjavi
s tradicionalnimi montažnimi sistemi,
se občutno zmanjša čas montaže in poveča
učinkovitost sistema.

Solarni sistemi - učinkovitost
zunanjih instalacij

DuoSolar

za visoko temperaturne instalacije do +150° C
obloga odporna proti UV, sončnim in vremenskim
vplivom

Armacell Switzerland AG . CH-6264 Pfaffnau · Informacije na voljo pri Vaših distributerjih ali - Milivoj Stanovnik
tel/faks 01/ 427 23 04 . GSM 041/ 63 59 91 www.armacell.si · e-mail: mile.stanovnik@armacell.com
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PODPORA IZ DANSKE
RAKITNI IN TERAPIJI S
POMOČJO KONJA
Danfossov sklad je doniral sredstva v višini 67.000 € Mladinskemu
klimatskemu zdravilišču Rakitna
Ljubljana, 20. december 2010 – Danes je na novinarski konferenci v Ljubljani
Danfossov
sklad
Mads
Clausen, ob 50. letnici delovanja, Mladinskemu zdravilišču
Rakitna uradno podelil donacijo v višini 67.000 €. Veselje
v zdravilišču Rakitna je bilo
veliko, saj je Danfossov sklad
sredstva namenil v podporo
doseženim rezultatom in nadaljnjemu delu na področju
terapije s pomočjo konj, ki je
namenjena pomoči otrokom
in mladostnikom s težavami
na področju čustvovanja in
hranjenja.
Danfossov sklad Mads
Clausen, poimenovan po ustanovitelju danske korporacije
Danfoss, ki ima v Sloveniji dve
družbi Danfoss Trata d.o.o. in
Danfoss d.o.o. Ljubljana, je v
decembru ob praznovanju 50.
obletnice v dobrodelne namene namenil sredstva v višini 1,3
milijona €, možnost sodelovanja so dobili tudi projekti izven
Danske. Od skupno 173 prijav
je bilo izbranih 17 projektov.
Slovenija je bila poleg Mehike
edina mednarodna donacija,
ostalih 15 donacij je bilo podeljenih danskim projektom.
Direktorica Mladinskega
klimatskega zdravilišča Rakitna
Romana Rasperger je poudarila, da je donacija za zdravilišče
posebej pomembna, saj tera-

pije s pomočjo konj zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji
še ne krije, zato se zdravilišče
Rakitna za pridobitev donatorskih sredstev za izvajanje
programov terapije s pomočjo konj obrača na organizacije v tujini. S pridobljenimi donatorskimi sredstvi Danfoss
sklada bo zdravilišče lahko dogradilo jahalnico in izboljšalo
delovne pogoje, kar bo omogočilo izvajanje terapevtskih
aktivnosti tudi v slabem vremenu. Na ta način se lahko kakovostno nadaljuje pred tremi
leti zastavljeno delo, ko je zdravilišče s pomočjo sredstev iz
Norveškega finančnega mehanizma postavilo temelje za terapijo s pomočjo konja v okviru
programov za otroke in mladostnike s čustvenimi težavami.
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, kot klimatsko
zdravilišče (otroci z astmatičnimi težavami), deluje že od leta
1928, v letu 2007 pa je pričelo
še z dvema novima programoma. Prvi je preventivni program
‘’Šola zdravega odraščanja’’ in
je namenjen otrokom, ki so rizični za razvoj čustvenih motenj ali motenj hranjenja. Drugi
pa je program »Rehabilitacija
in reintegracija mladostnikov«,
namenjena mladostnikom, ki
so zaključili psihiatrično obravnavo za čustvene motnje ali
motnje hranjenja; mladostnikom, ki se soočajo z anksiozni-

mi motnjami, depresijo in drugimi čustvenimi težavami brez
zatekanja v bolezen.
Terapija s pomočjo konj
je pomemben del obeh programov. Preventivni program
traja 14 dni, namenjen je varovancem starim od 6-18 let.
Reintegracijski program pa je
namenjen mladostnikom od
18-26 let in traja od enega do
treh mesecev.
Članice strokovnega tima,
ki izvajajo terapijo s pomočjo
konja, so svoja znanja pridobile v številnih izobraževanjih
po Evropi in doma. Oblikovale
so tudi v Evropi edinstven multidisciplinarni strokovni tim.

Strokovne delavke imajo širok
razpon znanj s področja psihoterapije, doživljajske-pedagogike s konji, temeljna poglobljena znanja o psihologiji konj
in šolanju konj. Tim s povezovanjem na državni in mednarodni ravni dejavno prispeva k razvoju strokovnosti na področju
terapije s pomočjo konj.
Dragocena finančno pomoč iz Danske pod okriljem
Danfoss donacije, pomaga
Mladinskemu
klimatskemu
zdravilišču Rakitna uresničevati vizijo in omogočiti, da otroci in mladi ob nepogrešljivi terapiji s pomočjo konj dobijo
priložnost.

Dodatne informacije:
Danica Vidmar,
Regijski manager
Danfoss Global service
E-mail: danica.vidmar@danfoss.com Tel.: 041 735 763
Romana Rasperger,
Direktorica Mladinskega
klimatskega zdravilišča Rakitna
E-mail: romana.rasperger@mkz-rakitna.si Tel.:01 365 98 02
Tim za terapevtsko jahanje
E-mail: terapevtsko.jahanje@mkz-rakitna.si,Tel.: 051 105 515
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PROIZVODNJA ELEKTRIKE
IN TOPLOTE V VAŠEM DOMU
(KOGENERACIJA)
Kogeneracija je skupna proizvodnja električne (in/ali mehanske) energije in koristne toplotne energije v istem procesu
iz istega vira primarne energije.
Obsega vrsto tehnologij, vendar vedno vključuje generator
električne energije in sistem za
rekuperacijo toplote. V literaturi in praksi se namesto izraza
kogeneracija uporablja tudi izraz CHP - kombinacija toplote
in električne energije ali skupna energija.
Koristi, ki jih prinaša kogeneracija, so za vsako državo pomembne, saj se s soproizvodnjo
toplote in električne energije v
primerjavi s termoelektrarno
poraba goriva pomembno zniža, zniža se tudi emisija ogljikovega dioksida, celotni izkoristek
energije pa je večji. Večje naprave se že dlje časa v praksi uporabljajo, vse bolj aktualne pa postajajo mikro-kogeneracijske

naprave, namenjene tudi gospodinjstvom in manjšim poslovnim enotam.
Mikro-kogeneracijsko napravo poganja motor na različne vrste goriva, elektrika, ki
se ob tem proizvaja pa se lahko oddaja v omrežje ali porabi za lastne potrebe. Sistem je
zasnovan za uporabo v gospodinjstvih ali manjših poslovnih
objektih kot monovalentni način ogrevanja (zamenjava za
obstoječi način ogrevanja) ali
bivalentno delovanje, ki poleg ogrevanja prostorov zagotavlja tudi pripravo tople sanitarne vode. Pri tem sistemu je
potrebno za zagotovitev shranjevanja toplote vgraditi vmesni zalogovnik.
Porabnik, ki se odloči za
vgradnjo kogeneracijske naprave, predvidoma še naprej
porablja enake količine energije, dosegel pa bo ekonomske

prihranke. Prihranek je odvisen od razmerja cene električne energije in cene goriva za
soproizvodnjo. Večja kot je razlika med cenama, večji bodo
prihranki in krajša bo vračilna
doba investicije.
Najlažje prihranek prikažemo na primeru. Če gospodinjstvo letno porabi 3.000 l olja,
mora zanj odšteti ok. 2.400 EUR,
pri tem pa bi s kogeneracijsko
napravo proizvedel 10.000 kWh
električne energije, za kar bi mu
država plačala ok. 2.300 EUR. To
dejansko pomeni, da bi se gospodinjstvo ogrevalo za 100
EUR letno. V kolikor pa se objekt
ogreva na zemeljski plin, je možno vgraditi plinsko napravo, ki
pri porabi 3000 m3 zemeljskega plina proizvede okoli 7.500
kWh električne energije, za kar
bi država plačala 1.750 EUR,
medtem ko so stroški goriva
1.650 EUR.

ekowatt

Za vgradnjo sodobne mikro-kogeneracijske naprave z
visokim izkoristkom in nazivno
močjo naprave do 50 kW nudi
ugodna posojila tudi Eko sklad.

Na gmajni 17A, 1234 Mengeš • T: 041 460 380
www.ekovit.si • info@ekovit.si
O
V
O

N
• NAPRAVE ZA OGREVANJE IN PROIZVODNJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE,
• TOPLOTNE ČRPALKE IN PREZRAČEVALNI
SISTEMI,
• FOTOVOLATIKA IN SOLARNI SISTEMI,
• SOLARNA ULIČNA RAZSVETLJAVA BREZ
ELEKTRIČNE NAPELJAVE.

OBIŠČITE NAS NA SEJMU DOM NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI OD 8. DO 13. 3. 2011
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30-LETNA TRADICIJA na področju ogrevanja in izkoriščanja energije
od projekta do izvedbe na ključ

VEDNO V KORAKU PRED KONKURENCO
– Z LASTNIM INOVATIVNIM ZNANJEM,
KAR POTRJUJEJO MNOGI ZADOVOLJNI
UPORABNIKI STORITEV PODJETJA
SPREJEMNIKI
SONČNE
ENERGIJE z novim selektivnim
premazom absorpcijskih plošč
in novo dvojno toplotno zasteklitvijo s kaljenim prizmatičnim
steklom, s katerim dosegamo
do 95% izkoristek.
KOMBINIRANI KOTLI iz
visokokvalitetne inox pločevine, z vgrajenim hranilnikom

toplote ali brez. Različne kombinacije: sonce, olje, plin, biomasa
– polena ali peleti.
LESNO UPLINJEVALNI KOTLI iz visokokvalitetne inox
pločevine, s katerimi dosegamo
visok izkoristek goriva – do 93%.
Gorilna komora iz silicijevega
karbida, izgorevanje z majhnim
naravnim deležem CO2. Nalagal-

Kombinirani kotli: sonce, olje ali plin, trda goriva (polena) s hranilnikom toplote
ali brez. Na vse kotle je možno dodelati gorilec na pelete

ni prostor za polena zagotavlja
daljši čas gorenja, tudi do 12 ur.
HRANILNIKI TOPLOTE po
naročilu, do 5000 litrov.
SOBNI KAMINI za direktno
ogrevanje prostorov. Možna
tudi povezava za ogrevanje sanitarne vode in radiatorjev. Pri
obliki in izvedbi se prilagajamo
željam kupcev.

Povezava
sprejemnikov
sončne energije in kotlov v celovit – enostaven in učinkovit
sistem ogrevanja, za ogrevanje
sanitarne vode in stanovanjskih prostorov, pri katerem ne
uporabljamo tekočine proti zamrzovanju, zaradi inovativnega sistema iztekanja vode iz
sprejemnikov. V sistemu uporabljamo naravne fizikalne zakone, kar stranki omogoča nižje
stroške vzdrževanja in večje
prihranke pri rabi energije.

1. Sončni kolektor z vgrajenim
hranilnikom toplote .
2. sončni kolektor dim. 1000 x 200mm,
dvojna toplotna zasteklitev.

ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o.
Dvorska vas 31 c,
4275 Begunje

TELEFON: 04/5333 070
E-MAIL: franc.stroj@siol.net
www.stroj-si.com

1. Kombinirani kotel s HT, dvojno
ločeno kurišče, dva dimna izhoda iz kotla,
2. zalogovnik toplote.

Lesno uplinjevalni kotel s hranilnikom
toplote

Sobni kamin - možna povezava za
ogrevanje sanitarne vode in
radiatorjev.
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Ogrevaj z brezplačno
energijo okolja
Začela se je akcija »Modra energija
za toplotne črpalke«, ki spodbuja gospodinjstva k učinkovitemu ravnanju
z energijo iz obnovljivih virov. Akcija
vključuje tudi finančne ugodnosti.
Sodelujoči ponudniki toplotnih črpalk
omogočajo kupcem 10% popust pri
nakupu, dobavitelji električne energije pa kupcem toplotnih črpalk, ki so
vključene v akcijo, omogočajo Modro
energijo po ceni navadne električne
energije in še 10% popust za 2 leti.
Sončna energija, ki jo vsrka naš planet, se ohranja v zraku, vodi in zemlji.
Večja kot je količina shranjene sončne energije, toplejša je naša okolica.
Toplotna črpalka odvzema toploto iz
okolja in jo pretvarja v višjo temperaturo, primerno za ogrevanje našega
doma. Za delovanje potrebuje toplotna črpalka električno energijo, ki pa
predstavlja le slabo tretjino energije,
potrebne za ogrevanje bivalnih prostorov. Ostalo je energija iz okolja, ki
je obnovljiv vir in nam ga narava nudi
brezplačno.
Če za delovanje toplotne črpalke uporabljamo električno energijo,
pridobljeno iz obnovljivih virov, se
ogrevamo in hladimo izključno iz obnovljivih virov, kar je prijazno okolju,
obenem pa prihranimo pri stroških za
energijo. Investicija v toplotno črpalko
se nam povrne v 5 do 7 letih, nato pa
imamo le strošek za porabljeno električno energijo, ki je znatno manjši kot
bi bil strošek za ogrevanje s kurilnim
oljem ali z zemeljskim plinom.

Kako izbrati ustrezno
toplotno črpalko
Pri izboru toplotne črpalke so pomembne temperaturne in geološke
značilnosti okolja v katerem živimo
in velikost ogrevane površine stavbe. Pri slabo izoliranih stavbah so toplotne izgube prevelike, zato je treba
pred priključitvijo črpalke na sistem
centralnega ogrevanja poskrbeti za
kakovostno izolacijo stavbe. Glede na
regijo in sestavo tal izbiramo različne
vire toplote. Najpogostejši so zemlja,
voda in zrak. Glede na velikost stavbe
pa se odločimo za moč toplotne črpalke, ki ne sme biti prevelika ali premajhna, saj s tem postane ogrevalni
sistem neučinkovit. Pomembno je izbrati kakovostno črpalko, ki zagotavlja visoko grelno število. Grelno število (COP) je razmerje med pridobljeno
toploto in vloženo pogonsko energijo (npr. COP = 4 pomeni, da za 4 kWh
ogrevalne energije porabimo 1 kWh
električne energije). Ponudnik toplotne črpalke vam bo svetoval pri izbiri
naprave, ki ustreza razmeram vašega
gospodinjstva. V akcijo so vključene
le črpalke, ki zadostujejo kriterijem
po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010), ki ga je
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor
Republike Slovenije.

Ugodnosti akcije
Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« že vrsto let spodbuja gospodinjstva k učinkoviti rabi in obno-

vljivim virom energije. Pobudnik
kampanje HSE, upravljavec Informa
Echo in člani Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija nadaljujejo
prizadevanja v letošnjem letu z akcijo »Modra energija za toplotne črpalke«. Akciji so se pridružili štirje dobavitelji električne energije: Elektro Celje,
Elektro Gorenjska, Elektro Maribor in
Elektro Primorska. Preko posebnega
paketa omogočajo kupcem toplotnih
črpalk v akciji Modro energijo po
ceni navadne električne energije
na to pa še 10% popusta za obdobje dveh let.
Doslej je sodelovanje potrdilo
tudi 8 ponudnikov toplotnih črpalk:
Horizont skupina, Jadran Sežana,
Klima Petek, Remih ogrevalna tehnika, THS, Thermo Shop, Viessmann in
Vitanest, ki kupcem omogočajo 10 %
popusta pri nakupu toplotnih črpalk v akciji.
Večina vključenih toplotnih črpalk v akcijo je deležna nepovratne finančne spodbude, ki jo podeljuje Eko
sklad. Seznam subvencioniranih toplotnih črpalk Eko sklada najdete na
povezavi http://www.ekosklad.si/pdf/
SUB2011/Seznam_tc.pdf, sezname toplotnih črpalk, vključenih v akcijo, pa
na povezavi: http://www.pozitivnaenergija.si/energija/ogrevanje-s-tc/
ponudniki-tc/

Kako sodelovati v akciji
Akcija traja do 31. 12. 2011 in je namenjena gospodinjstvom, ki se želi-
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jo ogrevati z obnovljivimi viri energije, pri tem pa prihraniti pri stroških za
ogrevanje.
Na spletnem portalu www.pozitivnaenergija.si v rubriki »ponudniki
t. črpalk« izberete ponudnika. Ta vam
bo svetoval glede izbora primerne toplotne črpalke in omogočil nakup z
10% popustom. Če izbrano toplotno
črpalko subvencionira tudi Eko sklad,
vam bo ponudnik svetoval pri pridobivanju subvencije.
Ob nakupu toplotne črpalke prejmete, poleg potrjenega garancijskega
lista, tudi potrjen kupon, ki ga uveljavite pri svojem dobavitelju električne
energije. Na osnovi kupona vam bo
dobavil Modro energijo po ceni navadne, na to pa dodal še 10 % popust za
obdobje dveh let. Če vaš obstoječi dobavitelj električne energije ne sodeluje v akciji, se obrnite na katerega koli
od dobaviteljev, ki sodelujejo v akciji

in brezplačno vam bo uredil formalnosti glede spremembe dobavitelja.

Bodimo učinkoviti
Najbolj pogosto uporabljani viri
energije za centralno ogrevanje v
slovenskih gospodinjstvih so kurilno
olje, plin ali drva. Kljub temu pa kar 26
% gospodinjstev razmišlja o možnosti,
da bi se v bodoče ogrevala s pomočjo
toplotnih črpalk, ki energijo za ogrevanje pridobivajo neposredno iz okolja (raziskava REUS 2010).
Namen akcije »Modra energija za
toplotne črpalke« je spodbuditi čim
več gospodinjstev, da ogrevajo in hladijo z brezplačno energijo okolja in s
tem aktivno prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov, ki jih v veliki meri ustvarja pridobivanje in raba
energentov, pridobljenih iz fosilnih virov energije. Bodimo učinkoviti, zase
in za okolje.

info@butanplin.si
www.butanplin.si

Več informacij:
Rajko Dolinšek
Informa Echo
rajko.dolinsek@informaecho.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si
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Ogrevanje. Hlajenje. Udobje.

VARIOTHERM
VARIOTHERM
Variotherm je avstrijsko družinsko
podjetje, ki že več kot 30 let razvija,
proizvaja in trži nizkotemperaturne
sisteme talnega ogrevanja, stropnega in stenskega ogrevanja / hlajenja
ter individualne sisteme, kot so ogrevalne letve in kanalno talno ogrevanje. Usmerjeni so v razvoj inovativnih
okolju prijaznih in ekonomičnih produktov, ki pa so sedaj na voljo tudi pri
nas. Z njimi zagotavljamo ugodne bivalne pogoje in popolno mikroklimo.

PREDNOST JE V
DETAJLIH
Za dolgoročno brezhibno delovanje sistema in zdravje ter posledično varnost uporabnikov, pa je seveda
pomembno tudi, da se izbere kakovosten sistem, to pa pomeni, da so posamezne komponente sistema in celovita rešitev končnega sestava kar se
da brezhibne. Eden redkih in vodilnih
proizvajalcev, ki ponuja optimalne
celovite rešitve takšnih kakovostnih
ogrevalnih sistemov, je Variotherm,
ki se je dodobra uveljavil predvsem
v Avstriji in drugih državah zahodne

Evrope ter že dolga leta razveseljuje
svoje uporabnike s širokim spektrom
med seboj kompatibilnih produktov.
Ker se zavedamo, da je pri vsakem
dimenzioniranju posameznega sistema treba upoštevati detajlne želje
investitorja, projektanta in gradbeno
fiziko obravnavanega objekta, k snovanju oziroma dimenzioniranju sistema vedno pristopamo individualno
in iščemo kompromise za dosego cilja, ki pa je seveda udobje in posledično zadovoljstvo uporabnikov. Z izbiro
Variothermovih sistemov ogrevanja/
hlajenja si boste zagotovili udobje v
vseh letnih časih.

PRAVILNA IZBIRA SISTEMA
OGREVANJA
Večina investitorjev, ki se dandanes odloči za vgradnjo ogrevalnega
sistema v določen objekt, navadno
seže po talnem ogrevanju, vedoč, da
tak sistem, v kolikor je pravilno vgrajen in dimenzioniran, omogoča energetsko varčnost in udobje. Vse bolj
pogosto pa je tudi povpraševanje po
stenskem ogrevanju, saj za razliko od
najpogostejšega, torej sistema talne-

ga ogrevanja, še ugodneje vpliva na
počutje in je zelo dobrodošlo v prostorih, kjer se nahajajo talne obloge
slabih toplotnih prevodnosti (parket,
tekstil, laminat…).
Najboljša odločitev, ki jo lahko
investitor sprejme pa je, da seže po
kombinaciji obeh sistemov (talno /
stensko), saj se na ta način najlažje
doseže optimalno udobje v posameznem prostoru in pokrije toplotne izgube prostorov, ne glede na izbiro pohištva ter vrsto talnih oblog.

EDINSTVENA CEV VARIOPROFIL 16/2 MM
Variotherm za oba sistema
(talno/stensko) uporablja trenutno najbolj inovativno cev na tržišču, to je VarioProfil (16/2 mm) cev.
Variothermova VarioProfil cev je zaradi svoje prilagodljivosti in stabilnosti
oblike idealna za montažo tako v moker estrih, kot tudi na steno. Njena posebnost oz. edinstvenost pa se odraža
predvsem v orebreni površini cevi, zaradi katere je površina cevi 15% večja,
v primerjavi z ostalimi cevmi premera 16 mm. 15% večja površina pa po-

61
Februar 2011

sledično pomeni tudi temu primerno
večjo toplotno prevodnost pri enaki
količini ogrevalne (tehnološke vode).

TOPLO POZIMI IN HLADNO
POLETI
Masivni gradnji družinskih hiš in
drugih objektov v Sloveniji se najbolje
podajo ogrevalni sistemi za mokro izvedbo oziroma montažo. Variotherm
zato ponuja štiri individualne sisteme talnega ogrevanja (VarioRast,
VarioFix, VarioNop, VarioRoll) za izvedbo v moker estrih, ki se popolnoma prilegajo vsaki gradbeni podlagi.
Z izbiro kateregakoli od teh sistemov,
se bodo vaša tla spremenila v površine, po katerih človek najraje hodi kar
bosih nog.
Takšen sistem ogrevanja se lahko
dobro dopolni, če zraven vključimo
tudi katerega od Variothermovih sistemov ometenega stenskega ogrevanja (SystemWand, EasyFlexWand), ki
ponuja optimalno udobje, saj z njim
namreč dosežemo, da toplota prijetno kontinuirano seva po celotnih površinah sten.
Poleg ogrevanja v zimskih mesecih je potrebno pri izbiri sistema misliti tudi na vroče poletne dni. V takih
dnevih navadno ljudje segajo po standardnih energijsko »požrešnih« klimatskih napravah, ki s pomočjo prisil-

ne konvekcije (ventilacije) izpodrivajo
zrak po prostoru in tako povzročajo
neprijeten prepih ter raznos prašnih
delcev po prostoru. Variotherm zato
poleg ogrevanja ponuja rešitve za
udobno, neslišno in varčno hlajenje
prostorov s sistemi stenskega in stropnega hlajenja, ki pridejo v poštev
predvsem ob vse bolj pogosti rabi toplotnih črpalk.

KANALNO TALNO
OGREVANJE
Seveda pa so pri Variothermu mislili tudi na individualne sisteme ogrevanja, kot so kanalno talno ogrevanje in ogrevalne letve, z njimi je moč
ogrevati oziroma dogrevati prostore,
v katerih so velike hladne površine, z
majhno količino ogrevalne vode v sis-

temu. Ta sistem temelji predvsem na
ločevanju zraka med hladno površino
(npr. velikim oknom) in zrakom v prostoru s pomočjo naravne konvekcije.

OGREVALNE LETVE
Izredna preprostost, redkost
pa vendar, velika funkcionalnost.
Govorimo namreč ogrevalnih letvah,
ki so nekako najboljša rešitev, kadar
je v nekem objektu vgrajen sistem, ki
narekuje visoko temperaturni radiatorski režim. Radiatorje lahko namreč
preprosto nadomestimo z ogrevalnimi letvami. Te namestimo vzdolž sten
po prostorih. Prednost tega sistema
pa je, da z njim ne ogrevamo samo
zraka, temveč tudi stene, ki v prostoru posledično sevajo na podoben način kot stensko ogrevanje. Najboljše >
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pri tem sistemu pa je da za svoje delovanje ne potrebuje velike količine
tehnološke vode, to pa posledično
pomeni, da potrebno ogrevati in dogrevati manjšo količino medija (vode).
Izbira okrovov (individualni pokrovi, v RAL barvni lestvici) letev je opcijska, kar predstavlja dobro rešitev v
smislu estetike tudi v najmodernejših
stanovanjih.

POGOSTA DILEMA;
IZBRATI SUHOMONTAŽNI /
MOKROMONTAŽNI SISTEM
Ljudje se nenehno sprašujejo, kaj
je bolje, suho-montažni ali mokro-

montažni sistem ogrevanja. Suhomontažni sistemi so bolj odzivni, kar
pomeni, da hitreje dosegajo delovno temperaturo, saj je tukaj potrebno ogreti bistveno manjše mase sevalnega medija, zaradi svoje majhne
teže so primerni za montažne objekte, posebnost tega sistema pa je, da
omogoča montažo na strop.
Na drugi strani pa mokro montažni sistem potrebuje nekoliko več
časa, da se v njem vzpostavi delovna
temperatura, vendar to hkrati pomeni, da se akumulira več energije v sevalnem mediju (estrih, omet…) in je
zaradi tega med samim obratovanjem

potrebnega manj dogrevanja. V kolikor gre za ogrevanje objekta tipične
masivne gradnje, ki je v stalni uporabi,
je sigurno v prednosti mokro-montažni sistem, ki ga upravičujta akumulacija energije in cena.

Torej, odgovor je
pravzaprav sila preprost,
potrebno je izbrati
glede na namen uporabe
in zahteve objekta.
Simon Studenčnik,
univ. dipl. inž. stroj.
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NARAVA V
DOMU – DOM
V NARAVI
Nova generacija
mineralnih izolacij
Podjetje Knauf Insulation je pred
dobrim letom trgu predstavilo najnovejši tehnološki dosežek s področja izolacij – novo stekleno mineralno
volno Knauf Insulation.
Po posebni inovativni tehnologiji, patentirani pod imenom ECOSE®
Technology, so dosedanja vezivna
sredstva zamenjali s hitroobnovljivimi naravnimi materiali in tako dobili tehnološko naprednejše proizvode
z lastnostmi, ki so si jih uporabniki že
od nekdaj želeli. Izdelki tudi ne vsebuje več fenol-formaldehidnih veziv.
Novi produkt je zato prejel tudi ZLATI
CERTIFIKAT »INDOOR AIR COMFORT«,
ki potrjuje, da izdelek izboljšuje kakovost zraka v prostoru. Gre za najširši obstoječi standard, ki ustreza
vsem kriterijem glede kakovosti zraka v notranjih okoljih po Evropi. Prav
tako veliko o njegovi okoljski naravnanosti pove mednarodni znak Blue

Angel, s katerim se izdelek prav tako
lahko ponaša. Modri Angel je danes
pomemben kazalec potrošnikom, ki
v vsakodnevnem življenju prisegajo
na okolju prijazne in zdrave izdelke. V
Nemčiji, kjer izvajajo tudi t.i. ÖKO TEST
- Richtlich Gutesleben, kjer je material
prejel oceno “Zelo dobro” (Sehr Gut).
Novi proizvod ne po izgledu, ne
po otipu ne spominja več na dosedanje mineralne izolacijske materiale, kljub temu, da so ohranjene vse
njegove toplotno-izolacijske, akustične, protipožarne ter mehanske
lastnosti.

V čem je razlika
Bistvene razlike med tradicionalno
in novo stekleno volno so:
yy Tradicionalno rumeno barvo je
narava obarvala rjavo!
yy Je prijetnejša za rokovanje.
yy Je mehka, ne draži kože, se ne
praši in je nevtralnega vonja.
yy Material je naraven. S pomo-

čjo posebne inovativne tehnologije, patentirane pod imenom ECOSE®
Technology, smo pridobili tehnološko
naprednejše in za okolje bolj sprejemljive proizvode. Ti ne vsebujejo več
fenol-formaldehidnih veziv.
yy Ima izboljšane in certificirane lastnosti. Ohranili oz. izboljšali smo vse
dosedanje lastnosti steklene volne.
yy Izboljšuje kakovost zraka v
prostorih. Boljši delovni pogoji tekom vgradnje in izboljšana mikroklima v prostorih.
yy Nove produkte boste našli v
prozorni foliji.
Izdelki iz steklene volne Knauf
Insulation se uporabljajo največ za
toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo poševnih streh, predelnih sten
ali prezračevanih fasad. Na voljo so
številni izdelki, izmed katerih si lahko uporabniki izberejo najustreznejši material primerne debeline. Za poševne strehe priporočamo predvsem
izdelka v rolah Unifit (Unifit 035 in >
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Unifit 039), medtem ko za predelne
stene lahko izbirate med ploščami TP
(TP 115) ali rolami TI (TI 140 W).

6 razlogov, zakaj izbrati
naravno mineralno
izolacijo Knauf Insulation:

Uporaba
v gradbeništvu

yy izbrali boste tehnološko in okoljsko naprednejše proizvode, ki izboljšujejo kakovost zraka v prostorih,
yy toplotno, zvočno in protipožarno izolacijske lastnosti materiala
ustrezajo najstrožjim zahtevam,
yy volna je mehka in prijetna za rokovanje, ne srbi in ne draži kože,
yy stisljivost materiala zmanjšuje stroške transporta in
skladiščenja,
yy za isti denar dobite bistveno boljše
lastnosti izolacije,
ki prispeva k trajnostni gradnji,
yy prihranili boste
energijo ter prispevali
k varovanju okolja.

yy Izolacija poševnih streh in 		
stropov
yy Izolacija predelnih sten

TI 140 W

Za konkretne primere
uporabe pokličite našo
tehnično informativno
službo na tel: 04/ 5114
105 ali pišite na naslov:
svetovanje@knaufinsulation.com, kjer vam bomo
svetovali glede izbire
materiala in izvedbe.
www.knaufinsulation.si

TP 115
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KWB stavi na partnerski
odnos - v znanju je moč
Šolanja in dodatna izobraževanja
v okviru KWB akademije so namenjena partnerjem, sodelacem
in ostalim interesnim skupinam.
Znotraj »Partner akademije« prihaja do izmenjave mnenj
in izkušenj med udeleženci, univerzami, šolami in pristojnimi ministrstvi. Izobraževanja so prilagojena ključnim partnerjem: inštalaterjem, projektantom, arhitektom in energetskim svetovalcem.
S partnerskim modelom želimo izobraziti partnerje
in inštalaterje za kakovostno izvedbo širokega spektra
storitev; od prodaje, montaže, zagona do kompletnega Top – servisa.
Prodaja sama po sebi že davno ni dovolj za pridobitev zaupanja vedno bolj zahtevnih strank. Zadovoljstvo uporabnikov dosežemo predvsem z dolgoročno naravnano strategijo, z miselnostjo za prihodnost.
Partner akademija vključuje številna šolanja, ki se izvajajo po stopnjah. Od osnovnega modula, kjer se partnerinštalaterjem predstavi matično podjetje s svojo bogato
zgodovino in celoten program kotlovske tehnike ter se podajo splošna znanja o obnovljivih virih energije. V nadaljnjih
stopnjah pa partner-inštalaterje izobrazimo za samostojno
montažo in zagon posameznih tipov kotlov; od kotla na polena, pelete do kotlov na sekance. Letno organiziramo približno dvanajst tovrstnih šolanj. KWB skrbi za stalen prenos
znanj in novosti na stroko in ostale ključne javnosti.

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

Pridružite se nam tudi vi!
Več o ogrevanju prihodnosti izveste
na www.kwb.si ali na tel.: 03 839 30 80
ter osebno na sedežu podjetja, na novi
lokaciji v Žalcu. KWB ogrevanje na biomaso
Mi dajemo energijo za življenje!

Obiščite nas na sejmu DOM v Ljubljani,
med 8. in 13. marcem, v Hali B!
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EKOLOŠKA BILANCA
LESO-CEMENTNIH OPAŽNIH
ZIDAKOV IN PLOŠČ
Dejstvo, da se naš planet segreva,
predvsem zaradi sproščanja toplogrednih plinov kot je co2 v ozračje, je
splošno znano. Zato je prav, da pri izbiranju gradbenega materiala, mislimo tudi na okoljske vplive proizvodnje gradbenega materiala in vseh
njegovih surovin.
Leso-cementni opažni zidaki in
plošče gotovo spadajo med ekološke materiale. Saj kot je pokazala nedavna študija raziskovalnega centra
v Sibersdorf-u, katero sta vodila Dr.
Peter Tuschl in ing. Karin Hye, z uporabo teh materialov prispevamo velik
delež k zmanjševanju izpustov CO2 v
ozračje.
Ker so osnovna surovina leso-cementnih zidakov in plošč, smrekovi
in jelkovi sekanci, v katerih se je skozi
rast »shranjeval« CO2 v obliki ogljika.
Je eko-bilanca leso-cementnih opažnih zidakov in plošč v velik plus. Tako
je na letni ravni proizvodnje v sekancih za kar 11.800 t več ujetega CO2, kot
se ga sprosti pri proizvodnji teh gradbenih materialov. Za boljšo predstavo
te količine povejmo; če bi vse objekte v Dunaju sanirali po standardu
nizko energijske hiše, bi na letni
ravni zmanjšali izpuste CO2 za približno 10.000 t !!!
Kaj še odlikuje proizvodnjo lesocementnih opažnih zidakov in plošč:
yy Obnovljiv vir surovin in uporaba sekundarnih surovin:
Kot primarno surovino se uporablja ostanke, ki nastanejo pri razrezu hlodovine. Le ti dimenzijsko niso

primerni za nadalno obdelavo v lesni industriji. V povprečju vsebujejo
leso-cementni do 50% sekundarnih
surovin, to je predvsem star les (staro
stavbno pohištvo ), odrezki iz proizvodnje in reciclyng iz gradbišč.
yy Reciklaža odpadnega leso-cementa z gradbišč:
yy Gradbišča se opremi z vrečami v
katere se meče odrezke leso-cementa, le te se odpelje nazaj v tovarno kjer
se jih zmelje in doda k novi snovi. Vse
se 100% reciklira
yy Proizvodnja z malo odpada
in možnostjo ponovne uporabe le
tega:
yy Povprečna kvota odpada v proizvodnji je okoli 11 % to je na letni ravni približno 10.600 t, od te količine se
ponovno uporabi kar 99%. Odpad

so predvsem proizvodi z napako in
odrezki.
yy Majhne količine odpadnih
voda:
Pri proizvodnji ene tone leso-cementa nastane približno od 25 do 30
litrov odpadne vode, katero je mogoče po filtriranju uporabiti kot pitno
vodo!
yy Proizvodnja z nizkimi emisijami in majhnim potencialom za
onesnaženje:
Od 70 do 90 % atmosferskih emisij
se sprosti pri proizvodnji cementa in
stiropora. Ker se uporablja surovine, ki
so neoporečne, je možnost onesnaženja minimalna.
yy Majhna poraba površine:
Poraba prostora je v povprečju
manjša od 0,05 m2 na tono proizvoda.
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www.isospan.eu
yy Distribucija z zelo malo
embalaže:
Pri dobavi proizvoda potrebujemo manj kot 0,5 kg embalaže na tono
proizvoda. Ker je material neobčutljiv
na zunanje vplive, se dobavlja brez palet in zaščitnih najlonov. Če le teh ni,
jih ni mogoče odvreči.
Ker pa se leso-cementni zidaki
in plošče odlikujejo tudi po odličnih
gradbeno-fizikalnih lastnostih kot so:

pp odlična toplotna izolacija in visoka
toplotna akumulacija
pp odlična zvočna izolacija.
pp do 10x boljše statične lastnosti v
primerjavi z skeletno gradnjo z polnili.
pp optimalna bivalna klima z odlično
difuzijo.
pp visoka požarna varnost in hitra
gradnja.
pp od 5 do 10% pridobitve prostora v
primerjavi z skeletno gradnjo z polnili.

Seveda bi lahko še
naštevali… Kot sledi zaključek raziskave: Uporaba lesocementnih opažnih zidakov in
plošč nas pripelje dobršen kos
poti nasproti, v Torontu zastavljenemu cilju, zmanjšanju
izpustov toplogrednih
plinov v ozračje!

Nadaljevanje članka 40. strani

OCENA GOSPODARNOSTI OGREVALNIH
KOTLOV
katere je bil kotel dimenzioniran (najnižje zunanje temperature) so le nekaj
dni v letu. Realna izkoriščenost kotla
tako znaša samo 20 %.
Delež izgub zaradi pripravljenosti
na obratovanje postaja tem večji, kolikor manjša je letna izkoriščenost kotla.
Ker so starejši kotli ponavadi močno
predimenzionirani, imajo zaradi tega
tudi kratke obratovalne čase gorilnika. V primeru, da zgradbe naknadno
dodatno toplotno izoliramo, se potrebe po toploti s tem zmanjšajo. Tako
pade tudi izkoriščenost kotla, zato se
pri starejših ogrevalnih kotlih z rasto-

čim deležem izgub pri mirovanju izniči varčevalni učinek toplotne izolacije.
Izboljšanje izkoristka dosežemo
pri starejših kotlih z zmanjšanjem toplotne kapacitete kurišča (zgorevalna
toplotna moč oziroma toplotni tok, ki
prihaja v kurišče kotla z gorivom) in z
nočnim znižanjem temperature kotla (ustavitev kotla 8 ur v noči). Ostali
ukrepi so še vgradnja termične lopute v dimniški priključek in dodatna toplotna izolacija kotla.
Izračun prihranka energije pokaže,
da je ta bistveno večji, kot pri predhodnem izračunu. Kotel lahko obratu-

je pri nižji temperaturi in ni nevarnosti poškodb zaradi kondenzacije.
Pravilno nazivno toplotno moč kotla
lahko določimo samo na osnovi izračuna toplotnih potreb. To velja tako
za novogradnje kot tudi pri zamenjavi obstoječega kotla. Izbira moči kotla
samo na osnovi prostornine ogrevanih prostorov ne velja več, saj ne upošteva toplotne zaščite zgradb, pasivnega ogrevanja s sončno energijo in
drugih virov.Toplotno predimenzioniran kotel obratuje z nizkim energijskim izkoristkom.
(bg)
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Fasadni sistemi JUBIZOL:
40 % prihranek energije
in 10-letna garancija
JUB predstavlja na sejmu DOM celovite fasadne sisteme
Jubizol, s katerimi je mogoče prihraniti več kot 40 odstotkov
energije. Stroške ogrevanja v zimskem in stroške hlajenja v
poletnem času lahko najlažje, najhitreje in najučinkoviteje
znižate prav s primerno toplotno zaščito fasade. JUBIZOL
fasado odlikuje ustrezno debel in primerno obdelan zunanji izolacijski plašč, barva in tekstura zaključnega sloja te
obloge pa zgradbi dajeta želen estetski videz.
V JUB-u smo se s ponudbo fasadnih sistemov združili v
štiri JUBIZOL fasadne sisteme, med katerimi lahko vsak kupec najde tisto, kar mu je osebno pri izbiri fasade najbolj pomembno. JUBIZOL PREMIUM, COMFORT, STANDARD in
NATUR predstavljajo klasične kontaktne fasadne sisteme, ki

comfort

premium
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se razlikujejo predvsem po kakovosti uporabljenih materialov in posledično po dolgotrajnosti ohranjanja najbolj pomembnih lastnosti fasadnega sistema. Razlike med sistemi
opredeljuje izbor vrste izolacijskih plošč kot tudi določena
kombinacija lepil in dekorativnih ometov.
Pri vseh fasadnih sistemih vam zagotavljamo 10-letno
garancijo, obenem pa imajo vsi JUBIZOL sistemi evropsko tehnično soglasje (ETA), ki ob ustreznem vzdrževanju
jamči za popolno funkcionalnost sistema minimalno 25 let.
Sistemi Premium, Comfort, Standard in Natur predstavljajo
eno od možnih kombinacij materialov znotraj evropskega
tehničnega soglasja (ETA)

standard

natur

V času sejma DOM nas obiščite tudi na našem razstavnem prostoru v hali C, kjer vam bodo naši prodajni inženirji
svetovali glede tehničnih vprašanj, arhitekt pa vam bo nudil brezplačno svetovanje glede izbire samih barv in ostalih
detajlov fasade.
Sicer pa ste vsak delovnik med 9. in 18. uro vljudno vabljeni v naš razstavni salon JUB Design Studio v Dolu pri
Ljubljani, kjer si lahko ogledate nanose vseh naših barv na
večjih površinah in najdete estetske rešitve dekoracije notranjih prostorov s pomočjo šablon in posameznih izdelkov
za dekorativno obdelavo. Ogledate si lahko tudi fasadne
barve in omete vseh vrst ter prereze posameznih fasadnih
sistemov Jubizol.

Za podrobnejše informacije in svetovanje v zvezi z nakupom ali izvedbo fasade
vam je JUB-ova tehnična informativna služba na voljo na
brezplačni telefonski številki 080 15 56 (vsak dan med 8. in 15. uro) ali na info@jub.si.
Več informacij najdete na www.jub.si.
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NOVOSTI V PRODAJNIH
PROGRAMIH DELNIŠKE
DRUŽBE JADRAN D. D.
Predstavniki delniške družbe
JADRAN d.d. iz Sežane so dne 16. 12.
2010 organizirali prednovoletno srečanje instalaterjev-energetikov in
projektantov s področja Štajerske v
prostorih Območne obrtno – podjetniške zbornice Maribor. Okoli 40 udeležencev se nas je odzvalo prijetnemu
povabilu, da bi prisluhnili novostim
proizvajalcev IMMERGAS in SANYO.
G. Branko Hreščak, predstavnik
podjetja JADRAN, nas je v uvodnem
delu pozdravil in se zahvalil za dobro
poslovno sodelovanje. Zatem je g.
Ervin Čigon, vodja programa ogrevanja in klimatizacije, predstavil novosti
v prodajnem programu IMMERGAS.
Plinski grelniki so višjega kakovostnega razreda, cenovno ugodni, po
izboru tipov primerni za vse načine
centralnega ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode. Odlikujejo se po
kompaktni izvedbi, prilagodljivosti
pri montaži, majhnih dimenzijah, ele-

ktronski modulaciji moči, nizkih stroških vzdrževanja in dolgi življenjski
dobi. Za pripravo sanitarne vode so
opremljeni s pretočnimi izmenjevalniki ali pa z akumulacijskim bojlerjem,
po katerih slovi Immergas kot prvi, ki
jih je začel vgrajevati s stenske grelnike. Bojlerji so iz visoko kakovostnega materiala Inox in imajo vgrajeno
dvojno spiralo, kar omogoča hitro
segrevanje vode in preprečuje nabiranje vodnega kamna. Posebnost
grelnikov so tudi skriti priključki.

KONDENZACIJSKI
GRELNIKI
pp VICTRIX 26 2I je pretočni grelnik
s sekundarnim izmenjevalnikom, katerega odlikuje visoka učinkovitost,
nizka poraba in majhne dimenzije
(250 mm globina).
pp Grelnika VICTRIX X 12 kW in
VICTRIX X 24 kW pa sta namenjena samo za ogrevanje, vendar z mo-

g. Ervin Čigon - predstavitev novosti v prodajnem programu IMMERGAS

žnostjo priključitve zunanjega bojlerja prostornine 80, 105, 120, 200, 300,
500 ali 1.000 litrov.
pp VICTRIX SUPERIOR 32 kW je pretočni grelnik najsodobnejše tehnologije in oblike, z visoko učinkovitostjo
in nizkimi izpusti emisij, z znatnimi prihranki porabe energije. Vgrajeno ima
dodatno 2 litrsko akumulacijo z električnim predgretjem, ki zagotavlja
vročo sanitarno vodo že ob samem
odprtju pipe.
pp Model VICTRIX SUPERIOR 32 kW
X pa je namenjen samo za ogrevanje,
vendar je možnost priključitve bojlerja 80, 105, 120, 200, 300, 500 ali 1000 l.
pp HERCULES Condensing 26 kW ali
pa 32 kW 2E ima 120 litrski bojler z 2
spiralama in zagotavlja ogrevanje po
vašem okusu. Primeren je za več ogrevalnih krogov radiatorskih ali pa talnega gretja.
pp HERCULES SOLAR - kombinacija sončne energije in kondenzacije.
Ima vgrajeno črpalko in regulacijo za
sprejemnike sončne energije, ostale
značilnosti pa so iste kot pri Hercules
Condensing.
pp VICTRIX Zeus Superior – stenski
kondenzacijski kotel z vgrajenim 54 litrskim inox bojlerjem.
pp Tehnologija kondenzacije omogoča doseganje izjemno visokih
izkoristkov.
pp VICTRIX Zeus 26 1I – stenski
kondenzacijski bojler z vgrajenim 45
l bojlerjem.
Kondenzacijski grelniki imajo možnost nastavitve izhodne maksimalne temperature ogrevalne vode in
sicer 85 oC ali pa 45 oC. Ta nastavitev
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omogoča direkten priklop plinskega
grelnika na talno gretje brez dodatne investicije hidravlične kretnice in
mešalnega ventila. V kolikor pa imamo potrebo po ogrevanju obeh sistemov radiatorskega in talnega, ima
Immergas rešitve v DIM kretnicah, kjer
lahko izbiramo med 2 conama, 3 conami, visoka/nizka temperatura ali pa
visoka 2x nizka temperatura.
Modele VICTRIX 50 in 75, VICTRIX
90 in 115, VICTRIX 100 in 150 pa odlikuje maksimalna moč in zanesljivost
v minimalnih dimenzijah, fleksibilnost
montaže in seveda možnost vezave
več enot v niz oz. kaskado.

KLASIČNI GRELNIKI
Pretočni grelniki za pripravo tople
sanitarne vode, ki imajo vgrajen sekundarni ploščni izmenjevalnik, ki ga
lahko v primeru zamašitve z vodnim
kamnom ali smetmi v vodni napeljavi
enostavno zamenjamo.
Grelniki z vgrajenim akumulacijskim bojlerjem za segrevanje sanitarne
vode pa so primerni povsod tam, kjer
je potreba po večji količini tople sanitarne vode – v objektih z več odjemnimi mesti - za hidromasažne kadi, itd.

Regulacija
Mobi Con – brezžični tedenski termostat z GSM upravljanjem, primeren
zlasti za vikende oziroma objekte, ki
jih občasno uporabljamo. Lahko ga
prenašamo iz enega v drugi prostor.
Opozori nas, če temperatura pade
pod 5°C ali pa pride do izpada električnega omrežja. Sicer pa so v ponudbi tudi klasični termostati (on/off delovanje) in termostati z bus povezavo in
modulacijskim delovanjem.

Dimniki
Serija Modro – za klasične grelnike
na prisilni vlek.

Udeleženci prednovoletnega srečanja

Serija Zeleno – za kondenzacijske
grelnike na prisilni vlek.
DIM V2 hidravlične kretnice
– novost je v samih črpalkah na eni
strani in v električni omarici na drugi strani. Električna omarica ima nadgraditev programa, kjer po bus povezavi določa moč delovanja peči glede
na potrebe. Črpalke so ostale po meri
enake, pri kretnicah nekoliko močnejše in s frekvenčnim prilagajanjem hitrosti vrtenja glede na pretok ali pa
tlak.
Prednosti kondenzacijskih grelnikov:
 široko območje modulacije,
 nov estetski izgled z „nasmehom Immergas“,
 enostavno upravljanje,
 majhne dimenzije,...
Prednosti bojlerjev:
 akumulacija vode,
 vgrajena patentirana dvojna spirala, ki preprečuje nabiranje vodnega
kamna,
 nizki stroški vzdrževanja,
 dolga življenjska doba,
 serijsko opremljeni z ekspanzijskimi posodami za gretje, kot tudi za
sanitarno vodo,

 univerzalnost priključkov.
Reference Jadran d.d., ki je ekskluzivni zastopnik za IMMERGAS že od
leta 1993, pa bi lahko strnili v naslednje: 2 – letna garancija, zagotovljena servisna dejavnost in rezervni deli,
brezplačna dostava, brezplačno izobraževanje monterjev, v ceni vključen
1. zagon,...
V nadaljevanju je g. Ervin Čigon pojasnil možnost priključitve zunanjega
bojlerja na kondenzacijske grelnike,
povezovanje v niz oziroma kaskado,
povezavo več upravljalcev niza in con,
nastavitev nočnega in dnevnega režima, sistem odvoda dimnih plinov,...
Zatem je predstavil še solarne
sisteme in ogrevanje industrijskih
prostorov.

SOLARNI SISTEMI
IMMERGAS ponuja različne solarne sisteme in sicer:
pp cevne vakuumske sprejemnike
sončne energije,
pp ploščate sprejemnike sončne
energije,
pp hranilnike sanitarne vode, emajlirane ali inox z dvema spiralama,

72
Februar 2011

g. Dejan Ajdovec - predstavitev novosti programa klimatskih naprav SANYO

pp hranilnike tople vode za podporo ogrevanju,
pp sestavljene komplete za ogrevanje sanitarne vode in za podporo
ogrevanju. V tem sklopu je na voljo široka paleta možnosti vezave in kombinacij – npr. kombinacija solarni sistem – toplotna črpalka.

Ogrevanje industrijskih
prostorov
Industrijski prostori se ogrevajo z
industrijskimi plinskimi grelniki zraka ACCORONI in CMT. Plinski grelniki zraka se ponujajo v različnih izvedbah, notranje/zunanje enote, z
aksialnimi/centrifugalnimi ventilatorji
kar pomeni klasični vpih vročega zraka ali pa preko kanalov. Sistemi Cold
air (hlajenje/prezračevanje) so primerni za ogrevanje industrijskih hal – izkoriščajo princip hlapljenja vode. V
prodajnem programu pa so tudi plinski grelniki zraka za šotore in plinska
sevala. Plinska sevala so primerna za
ogrevanje prostorov z veliko prahu,
kjer se vrata pogosto odpirajo. Ker ne
ogrevajo zraka ampak imajo sevalni
učinek in s tem posledično občutek
toplote pod njimi.
V drugem delu je g. Dejan Ajdovec,
vodja programa klimatizacije, predstavil novosti programa klimatskih
naprav SANYO, po posameznih namenih uporabe.

SAP Serija – za dom in
poslovne prostore
Med novostmi omenjene serije bi
omenili SAP – Enojne klimatske naprave serije – Alpha, katere odlikuje
naslednje:
pp nov design,
pp standardni inverter moči od 2 do
6,5 kW,
pp avtomatsko čiščenje,
pp avtomatski ponovni zagon ob
izpadu električne energije,
pp funkcija turbo za hitrejše segrevanje/hlajenje prostora.
Enojne split klimatske naprave so
lahko kasetne, talno – stropne in stenske, talne, kanalne.
SAP – Enojne split naprave – FDR,
talna enota – Novo!
Največja prednost: vpihovanje
zraka v zgornjem in spodnjem delu.
Hlajenje se vrši preko zgornje lopute;
gretje in hlajenje do - 15 °C.
SAP – Multi split klimatski sistemi
serije 6 – možnost priklopa 5-tih notranjih enot različnih tipov in moči.
Vsaka enota dela po svoje. Gretje do
- 15 °C, hlajenje pa do - 5 °C zunanje
temperature.
SAP – Enojna split klimatska naprava serije Alpha ON/OFF – klima z
inverterjem, nov dizajn, toplotna črpalka, funkcija razvlaževanja, funkcija
Turbo za hitrejše segrevanje/hlajenje
prostora, avtomatsko čiščenje.

SPW serija PAC-i – za poslovne
prostore: predavalnice, učilnice (vse
enote morajo biti v istem prostoru)
SPW klimatski razredi CLASSIC in
ELITE. V tem razredu se lahko kupci
odločijo med enofaznim in trifaznim
napajanjem. Serijo ELITE odlikujejo
visoki izkoristki COP in EER. Obstaja
možnost priključitve do 4 – rih notranjih enot. Gretje do - 20 °C, hlajenje do - 15 °C zunanje temperature,
možnost priključitve hydro modula.
Kupci lahko izbirajo med 100 različnimi kombinacijami.
VRF NOVA serija 6 – za poslovne
prostore
VRF – Klimatski sistemi – Mini ECO-i
(starejša verzija). Možnost priključitve do 9 notranjih enot. Vsako enoto
lahko krmilimo posamezno. Največja
skupna dolžina cevi je do 200 metrov,
količnik učinkovitosti COP = 4,34.
VRF – Klimatski sistemi –
ECO-i Serija 6 Novo! – uporabljajo se za ogrevanje in hlajenje prostorov – poleti hladi, v zimskem času
pa greje (Maribor: poslovni prostori
Deichman). Nove enote so veliko večjih moči, imajo višji izkoristek – COP
in EER in delujejo do – 25 °C. Obstaja
možnost priklopa do 64 notranjih
enot, različnih tipov in moči (pri starejši verziji le 9 notranjih enot).
Novost v prodajnem programu pa
so tudi VRF – Klimatski sistemi – notranje kanalne enote z vgrajenim predfiltrom in s črpalko za kondenz. Poleg
omenjenega, so novost tudi VRF –
Klimatski sistemi – notranje kasetne
enote, katerih prednosti so čiste linije,
varčnost, prilagodljivost in udobnost.
VRF klimatski 3 – cevni sistemi –
Hydronic enote so prav tako novost
v prodajnem programu, pri katerih je
omogočeno individualno upravljanje
in izkoristek viška toplotne energije.
VRF – GHP – s pogonom na plin
– za poslovne prostore
Omenjeni klimatski sistemi se po
svetu kar precej vgrajujejo. Zunanje
enote so moči od 25,5 do 142 kW.
Obstaja možnost priklopa do 48 notranjih enot (različnih tipov in moči).
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Tu imamo hladilni freonski krog.
Vodni izmenjevalec je za ogrevanje
sanitarne vode. Novejši modeli so modeli z generatorjem električne energije. Sistem je dosti fleksibilnejši. Glavni
prednosti VRF – klimatskih sistemov
GHP sta manjša poraba energije – le
1/10 običajne porabe in cca. 60 % nižji stroški obratovanja.

Toplotne črpalke PAC-i in
CO2 za bivalne prostore

Toplotne črpalke PAC-i
pp moči: od 5 do 25 kW hlajenje in
5 do 23 kW gretje,
pp zunanja enota brez vode – ni potreben glikol,
pp možnost priklopa na radiatorje,
konvektorje, talno ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode,
pp široka možnost uporabe(priklop
na vrf, spw,...).
Toplotna črpalka CO2 je lahko odlič-

na zamenjava klasičnemu ogrevanju
(na fosilna goriva). Odlično se prodaja v skandinavskih državah. Največ se
vgrajuje v apartmaje, pivnice, picerije.
Odlikuje jo enostavna montaža na obstoječo instalacijo – ni potrebno vrtanje, ni električnih grelcev.
pp moči 4,5 kW ali 9 kW,
pp delovanje do – 26 °C zunanje
temperature,
pp dvostopenjski SANYO inverter
kompresor,
pp ni
potrebno
pregrevanje
(legionela),
pp visoko grelno število pri nižjih
zunanjih temperaturah.
Po uradnem delu je sledil družabni del srečanja. Predstavniki delniške
družbe JADRAN d.d. so nas pogostili
z odličnim kraškim pršutom, ob spremljavi izvrstnega kraškega terana.
Beseda je dala besedo in naše druženje se je nadaljevalo vse do večernih

ur. Ob odhodu so predstavniki delniške družbe JADRAN vsakega od nas
pospremili s promocijsko torbico in
čestitko ob prihajajočih praznikih, z
željo: “ Vidimo se v prihodnjem letu.“
Olga Poslek

Utrinek s srečanja po predavanju

Ponujamo:
Postavitev sončnih elektrarn
različnih moči “na ključ”.
Izdelavo projektne in ostale
dokumentacije.

Šmarje pri Jelšah - 243 kWp

Ljubljana - 77 kWp

Radlje ob Dravi - 470 kWp

Brestanica 82 - kWp

Dobavo različnih komponent
za sončne elektrarne
(moduli, razsmerniki, podkonstrukcija, komunikacijska in
merilna oprema, ...).

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Tel.: 03 899 65 28, Faks: 03 587 02 11, E-pošta: marjan.lampret@rlv.si, www.htz.si
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ENERGETSKA CENTRALA
S TOPLOTNO ČRPALKO IN
OGREVALNIM KOTLOM ZA
OGREVANJE IN HLAJENJE
Energetsko centralo za ogrevanje in hlajenje večjih družinskih hiš predstavlja toplotna črpalka zrak/voda v kombinaciji s posebno izvedbo integriranega NT kotla ali kondenzacijskega kotla v hranilnik toplote prostornine 650 litrov ali
1000 litrov. Obratovanje je lahko bivalentno alternativno ali
bivalentno delno vzporedno. Izvedba hranilnika omogoča
v letnem času pripravo tople sanitarne vode s sprejemniki
sončne energije. Integriran kotel v hranilniku toplote lahko samostojno pokrije vse toplotne potrebe. V primeru, da
obratuje pri minimalni moči (na primer 30 %), lahko s TČ pokrijemo vse potrebe po toploti do zunanjih temperatur – 5
°C, vršne obremenitve pa pokrijemo z ogrevalnim kotlom
(bivalentno delno vzporedno obratovanje).

1. Uporaba energetske centrale s TČ za
zunanje temperature do - 15 °C
Na sliki 1 je prikazana shema energetske toplotne centrale s toplotno črpalko zrak/voda, hranilnikom toplote, hranilnikom hladne vode (za hlajenje v letnem času) in integriranim ogrevalnim kotlom. Toplotno črpalko lahko koristimo

Slika 1 Energetska centrala za ogrevanje in hlajenje

za alternativno bivalentno obratovanje ali delno vzporedno
bivalentno obratovanje.

1. 1. Toplotna črpalka zrak/voda –
določitev bivalentne točke
Na sliki 2 prikazan delovni diagram toplotne črpalke
zrak/voda za bivalentno obratovanje. Primer je sledeč:
pp toplota za ogrevanje: 22,5 kW
pp zunanja temperatura: - 15 °C
pp maksimalna temperatura predtoka: 55 °C
pp bivalentna točka pri - 5 °C
pp QTP, - 15 °C = 12,5 kW - grelna moč TČ
Toplotna črpalka deluje samostojno do zunanje temperature - 5 °C. Grelno število TČ izračunamo iz podatkov za
grelno in pogonsko moč, pri temperaturi predtoka + 55 °C
(e = 15,6/6,2 = 2,5). Če grelna moč TČ, ki znaša približno 15
kW zadošča, ni potrebno vključiti dodatnega vira toplote.
Šele pri nižjih zunanji temperaturi se za ogrevanje vključi
dodatni vir toplote.
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Ogrevalne moči kotlov integriranih v HT so v razponu od
14 do 20 KW in prostornina hranilnika 650 litrov. Za ogrevalne moči kotlov 21 do 30 kW je prostornina hranilnika 1000
litrov. Temperaturo dimnih plinov NT kotla lahko odčitamo
iz diagrama na sliki 3.

Slika 3 Temperatura dimnih plinov NT v odvisnosti od toplotne moči

Slika 2 Delovni diagram TČ zrak/voda

1. 2. Dimenzioniranje NT ali kondenzacijskega kotla
Toplotna moč za alternativno obratovanje, ki jo pokrijemo z dodatnim virom (ogrevalnim kotlom) znaša:
QE = 22,5 - QTP, - 15 °C = 22,5 – 12,5 = 10 kW

Na hranilnik toplote z integriranim ogrevalnim kotlom je
lahko vgrajen tudi kondenzacijski set, ki ga sestavlja toplotni
prenosnik dimni plini/ogrevna voda, cirkulacijska črpalka,
nevtralizacijska posoda za kondenzat (v primeru uporabe
kurilnega olja) in sistem za odvod dimnih plinov z elementi
za priklop na dimnik. Temperatura dimnih plinov znaša od
35 do 70 °C. Na sliki 4 in 5 je prikazan HT s kondenzacijskim
kotlom.

Družba Astech dobavlja kakovostne filtre za
sledeča področja uporabe:

ASTECH d.o.o.
Godovič 102,
5275 Godovič
tel.: 05 37 22 540
fax: 05 37 22 542
www.filtracija.com
astech@astech.si

Prostorska filtracija
Pred ﬁltri in ﬁni ﬁltri za
prezračevalne naprave
in klimatske sisteme. V
naši ponudbi so kasetni
ﬁltri in ﬁlterne vreče vseh
dimenzij.

Absolutna filtracija
Nudimo HEPA in ULPA
ﬁltre, ki predstavljajo
največjo stopnjo ﬁltracije
dovajanega zraka v
prostor.

Filtri za lakirne kabine
Celovita ponudba ﬁltrov
za lakirne kabine.
Nudimo vam :
• vhodne ﬁltre ( vreče
plošče, kasete, V-ﬁltre )
• stropne ﬁltre
• izhodne / talne ﬁltre
• kartonske ﬁltre

Industrijska filtracija
Vse za suho in mokro
ﬁltracijo.
Patronska ﬁltracija.
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2. Zaključek

Slika 4 Hranilnik toplote (HT) s kondenzacijskim kotlom

Prednost opisane kompaktne izvedbe je, da ne potrebujemo dva ločena hranilnika toplote (za toplotno črpalko in sanitarno vodo) in samostojnega ogrevalnega kotla.
V primeru vgradnje stenskega talnega ogrevanja, lahko s
toplotno črpalko v letnem času tudi hladimo bivalne prostore. Toplotna črpalka lahko deluje samostojno do zunanje temperature - 5 °C, ko je njeno delovanj še gospodarno.
S pomočjo regulacije lahko izbiramo poljubno obratovanje
(bivalentno alternativno, bivalentno vzporedndo ali bivalentno delno vzporedno). Toplotna črpalka in kotel sta dimenzionirana kot pri bivalentnem alternativnem obratovanju. Prednost bivalentnega alternativnega obratovanja je v
tem, da imamo dva neodvisna vira oziroma generatorja toplote. V primeru izpada enega vira v celoti, se lahko v celoti
ali deloma nadomestita.
(bg)

Slika 5 Toplotni prenosnik za dimne pline

HIDRAVLIČNO
URAVNOVEŠENJE
OGREVALNEGA SISTEMA
Hidravlično uravnovešenje je v starejših stanovanjskih
objektih redko izvedeno. To velja tako za individualne družinske hiše in tudi stanovanjske bloke. Marsikje se zgodi,
kar posebej velja za stanovanja v bloku, da so kljub sanaciji ogrevalnega sistema, stanovanja v bližini kotlovnice pregreta, v najbolj oddaljenih stanovanjih pa je ogrevanje komaj zadostno. V primeru, da je ogrevalni sistem primerno
toplotno dimenzioniran, grelna telesa pravilno izbrana, je
problem »hladnih stanovanj« najverjetneje v tem, da ogrevalni sistem ni hidravlično uravnovešen.
Prispevek predstavlja poenostavljen način prikaza problematike hidravličnega uravnovešenja. Prikazane so enostavne rešitve hidravličnega uravnovešenja za ogrevalne
sisteme s termostatskimi ventili, ki delujejo v pogojih spremenljivega pretoka in jih lahko uporabimo tudi za večje družinske hiše.

1. Zakaj je potrebno hidravlično
uravnoteženje
Na sliki št.1 je prikazan enostavni primer hidravlično neuravnovešenega sistema. Temperature v posameznih prostorih so različne, zato poizkušajmo najti vzroke tega pojava
in jih po možnosti tudi odpraviti.
Nosilec toplotne energije v ogrevalnem sistemu je grelna voda. Če je njen pretok nezadosten, ogrevanje ni zadovoljivo. Zato je za optimalno delovanje ogrevalnega sistema
pomembno, da se vsakemu grelnemu telesu zagotovi ustrezen pretok grelnega medija. Za določanje površine grelnih
teles moramo poznati toplotne potrebe objekta in temperaturo prostora. Iz poznane temperature dotoka in povratka grelne vode izračunamo srednjo temperaturo ogrevala in
pretok grelne vode. Iz tabel proizvajalca določimo površino
grelnega telesa. Diagram na sliki št.2. prikazuje odvisnost
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slika 1: primer hidravlične neuravnovešenosti

temperature v prostoru od pretoka skozi ogrevalo. Na osnovi tega diagrama, poizkušajmo ugotoviti, kaj se dogaja, če je
pretok skozi ogrevalo nezadosten ali prevelik.

Če v ogrevalo dovajamo manjši pretok, kot je bil projektiran, se bo voda preveč ohladila. Temperatura povratka
bo nižja in s tem tudi nižja srednja temperatura ogrevala.
Ogrevalo bo zato hladnejše kot je predvideno, posledica je
nezadostno ogrevanje prostora. Pri ogrevalih, kjer je pretok
prevelik, je temperatura povratka prevelika, posledica tega
je previsoka temperatura v prostoru.
Problem hidravlično neuravnovešenih sistemov res nekoliko »popravi« karakteristika ogrevala, ki je prikazana na
sliki št.2. Iz diagrama je razvidno, da odvisnost toplotne
oddaje in temperature v prostoru od pretoka ni linearna.
Spreminja se po krivulji, ki je v začetku precej strma, proti
koncu pa bolj položna. Tako je na primer pri 100 % pretoku
temperatura v prostoru 20° C, pri 50 % pretoku približno 17,4
°C in pri 200 % pretoku 22 °C.
Prednostna naloga je res ta, da zagotovimo ustrezen
pretok pri zadnjih ogrevalih, vendar ne smemo dopustiti
pregrevanje bližnjih prostorov. Do tega pride, če je pretok
prevelik. Vsak stopinja prostorske temperature nad 20°C, pa
pomeni dodatno zvišanje stroškov za približno 6 %.
Iz tega lahko zaključimo, da samo hidravlično uravnovešen sistem zagotavlja ustrezno ugodje v ogrevanih prostorih in normalne obratovalne stroške.

2. Tehnične rešitve hidravličnega
uravnovešenja ogrevalnega sistema

Slika 2: Odvisnost temperature v prostoru od pretoka skozi ogrevalo

Tehnične rešitve hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema (ustrezna razdelitev pretoka grelne vode skozi posamezna ogrevala in veje ogrevalnega sistema) mora
predvideti že projektant. V preteklosti, ko ni bilo na razpolago ustreznih armatur za hidravlično uravnovešenje sistema,
so se reklamacije zaradi nizkih temperatur v zadnjih prostorih, reševale z zamenjavo obtočne črpalke. To je bila tudi običajna rešitev za večje zgradbe, kjer so bila določena stano-
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vanja, ki so bila bolj oddaljena od kotlovnice, manj ogreta.
S povečanjem obtočne črpalke smo povečali pretok v celotnem sistemu, tlačna razlika pa je narasla s kvadratom števila povečanja pretoka. Posledica je bila pregrevanje bližnjih
prostorov in večja poraba električne energije za obratovanje črpalke. Zaradi takšnega načina reševanja problemov v
vezi hidravličnega uravnovešenja ogrevalnega sistema, zdaj
lažje razumemo podatek, ki ga navaja stroka, da je kar 95 %
ogrevalnih sistemov neuravnovešenih in da so obtočne črpalke glede ne pretok predimenzionirane 2 do 4 krat. Pri tem
ne smemo pozabiti, da moč za obratovanje črpalke glede na
pretok narašča s tretjo potenco števila povečanja pretoka.
Iz navedenih podatkov lahko zaključimo, da je v praksi hidravlično uravnovešenje dejansko zanemarjeno, kar vodi do
višjih stroškov obratovanja ogrevalnih sistemov.
Z ustvarjenjem tlačne razlike med dotokom in povratkom obtočna črpalka zagotavlja pretok vode. Tlačna razlika je največja na začetku omrežja in najmanjša na koncu
omrežja. Čim daljša je veja, večje bo odstopanje tlačne razlike. Potrebna tlačna razlika za posamezno ogrevalo (vejo) je
odvisna od pretoka grelne vode, ne glede na lego v omrežju. Iz tega razloga je nujno, da ima vsako ogrevalo (veja) na
razpolago tlačno razliko, ki ustreza njegovemu pretoku.
Odvečno tlačno razliko zato odpravimo z dušenjem. V ta
namen imamo na razpolago različne možnosti. Uporabimo
lahko cevi manjših dimenzij na določenih odsekih, dušilne
zaslonke oz. ventile ter posebne nastavitvene in zaporne
ventile s pred nastavitvijo.
Pri hidravličnem uravnovešenju praviloma dušimo višek
tlačne razlike na vseh pokončnih (dvižnih) vodih razen seveda na zadnjem, kjer tega viška ni. Enako dušimo tlačne razlike tudi na ogrevalih posameznih pokončnih vodov.

2.1. Enocevni sistemi
Hidravlično uravnovešenje klasičnega enocevnega sistema izvedemo z omejevanjem maksimalnega pretoka skozi
določeno zanko. V ta namen lahko uporabimo avtomatske
omejevalnike pretoka, ki delujejo neodvisno od trenutnega
tlaka na ventilu. Maksimalni pretok nastavimo v litrih na uro
(l/h). Primer vgradnje je prikazan na sliki št.3.

slika 3: avtomatski omejevalnik pretoka

Avtomatski omejevalnik pretoka
omogoča:
pp omejevanje največjega pretoka neodvisno od tlačnih
nihanj,
pp optimalno porazdelitev pretoka med dvižnimi vodo,
pp natančno in hitro regulacijo sistema,
pp samodejno prilagoditev razširitvam sistema,
pp vgradnjo v nove in stare ogrevalne sisteme,
pp vgradnja v dovod in povratni vod,
pp nastavljena vrednost se lahko plombira,
pp impulzne cevi niso potrebne,
pp možnost zapiranja in praznjenja sistema.
Nazivni premeri omejavalnikov za radiatorsko ogrevanje znašajo od DN 15 do DN 32 ter pretok od 0,1 do 3 m3/h.
Diferenčni tlak na ventilu znaša od 15 do 80 kPa.

2.2. Dvocevni sistem
Pri dvocevnih sistemih ločimo hidravlično uravnovešenje sistema s stalnim pretokom in uravnovešenje sistema s
spremenljivim pretokom.

2.2.1. Dvocevni sistem s stalnim nazivnim
pretokom – ročni radiatorski ventili
Hidravlično uravnovešenja sistema s stalnim nazivnim
pretokom (Q = 100 %) je praktično uravnovešenje sistema v
eni točki. Takšen sistem lahko poenostavljeno imenujemo
tudi »statično« uravnovešenje. Pri teh sistemih dušimo višek
tlačne razlike na posameznih pokončnih vodih (odstranimo
odvečni diferencialni tlak) z ročnimi dušilnimi ventili ali pa
vgradimo avtomatske izravnalne ventile.

2.2.2. Dvocevni sistem s spremenljivim pretokom – termostatski radiatorski ventili za
družinske hiše
Energijski prihranek pri sistemih s termostatskimi ventili
je od 20 do 30 %. S termostatskimi ventili reguliramo temperaturo v posameznih prostorih. Termostatski ventili reagirajo na toplotne vire, ki jih centralna regulacija ne zazna ali
pa le delno (toplota oddana od ljudi, razsvetljava, električne
naprave, sončno sevanje). Pri naraščanju temperature v prostoru, ventil zmanjša pretok ogrevalne vode skozi ogrevalo.
Manjši pretok zmanjša toplotno oddajo ogrevala in posledično se zmanjša tudi temperatura v prostoru.
Termostatski radiatorski ventili zaznajo že najmanjše dodatne vire toplote in tako primerno zmanjšajo pretok. Zaradi
dušenja se pretok stalno spreminja. To je bistvena razlika v
primerjavi z enakimi sistemi z ročnimi ventili, kjer je pretok
dejansko nespremenjen. Enako velja tudi za enocevne sisteme, kjer ni pomembnih sprememb pretoka, čeprav imamo vgrajena ogrevala s termostatskimi ventili. V sistemih
s spremenljivim pretokom uravnovešenje dvižnih vodov ni
več možno z ročnimi – regulacijskimi ventili. Glavni vzrok za
neučinkovitost ročnih ventilov je dejstvo, da se s spreminjanjem pretoka močno spreminja upornost dušilnega ventila.
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slika 4: Dvocevni sistem ogrevanja - odvečni diferencialni trak pri 100% pretoku

Na sliki številka 4 je prikazan praktični primer za dvocevni sistem ogrevanja ter kolikšen je višek diferenčnega tlaka
pri 100 % obremenitvi. Takšen primer je lahko večja družinska hiša kjer je vgrajena obtočna črpalka z tlačno razliko dPč
= 20 kPa in nazivnim pretokom 1m3/h.
Če se pretok zmanjša na polovico (Q = 50%), se upornost
dušilnega ventila zmanjša na četrtino (0,5)2 = 0,25. Na sliki

številka 5 je prikazan kolikšen je višek diferenčnega tlaka
pri 50 % obremenitvi. Ves razpoložljivi diferenčni tlak prevzamejo nase termostatski radiatorski ventili. Pretoki skoti
ventile so neenakomerno porazdeljeni, kar se izraža tudi v
neprijetnem šumenju v ventilih. Sistem s spremenljivim pretokom lahko uravnovesimo edino s samodejnimi regulatorji
dvižnega tlaka, kar je opisano v nadaljevanju.

ELEKTRIČNI SISTEMI OGREVANJA Z ZELO NIZKIMI STROŠKI
ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE
GRELNA MREŽA - za ogrevanje tal v kopalnicah, hodnikih, bivalnih prostorih, povsod kjer
želimo ugodje toplih tal. Polagamo jih načeloma na estrihe, finalni tlak pa je lahko keramika,
granit, laminat, PVC obloga ali parket. Grelni kabli so pritrjeni na nosilno mrežo iz steklenih
vlaken, kar omogoča enostavno polaganje in pri tem zmanjša možnost
napak. Posebne izvedbe grelnih kablov lahko uporabimo
za ogrevanje zunanjih površin in sicer za taljenje snega in ledu na
dovozih oziroma klančinah.
GRELNE FOLIJE - za talno ogrevanje bivalnih površin, če je položen laminat.

ELEKTRIČNI RADIATORJI CLIMASTAR

Unikatnega videza, čelne plošče v različnih barvah iz naravnih kamenih mineralov.
Vrhunska tehnologija, kombinacija konvekcije, akumulacije in radiacije uvršča
te radiatorje v razred varčnih in okolju prijaznih ogrevalnih sistemov.
Obiščite nas na SEJMU DOM od 8. do 13. marca 2011, v dvorani B (klet), razstavni prostor 14.
KOOP TRGOVINA d.o.o., Zg. Pohanca 6, SI-8272 Zdole - Krško, Tel.: +386 (7) 477 88 20,
Fax: +386 (7) 477 88 21, E-mail: info@koop.si Splet: www.elektricnoogrevanje.si
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slika 5: Dvocevni sistem ogrevanja - odvečni diferencialni trak pri 100% pretoku

2.2.3. Dvocevni sistem s spremenljivim
pretokom - termostatski radiatorski ventili za
večje objekte
Za uravnovešenje tlačnih razlik med posameznimi vodi
ali vejami uporabljamo posebne dušilne ventile. Z njimi dušimo odvečno tlačno razliko in tako zagotovimo tudi ustrezen
pretok, podobno kot na ogrevalih, vendar je tam prednastavitev na radiatorskem ventilu ali na zapiralu. Dušilni organi
za prednastavitev omogočajo natančne nastavitve pretoka
v odvisnosti od razpoložljive tlačne razlike. Opremljeni so
lahko z ustrezno skalo in možnostjo priključitve na merilnik
pretoka Pri sistemih s stalnim pretokom (sistemi z ročnimi
radiatorski ventili) je hidravlično uravnovešenje pokončnih
vodov zagotovljeno.
Za sisteme s spremenljivim pretokom (sistemi s termostatski radiatorskimi ventili) pa velja, da se pretok v razdelilnem omrežju zmanjšuje. Zaradi tega vsi stalni upori izgubljajo svoj pomen, kar velja tudi za dušilne ventile na dvižnih
vodih. Dušilni ventili ne morejo zagotoviti omejitve tlačne
razlike, ki je za termostatske ventile še spremenljiva. To lahko zagotovijo samo regulatorji tlačne razlike na pokončnih (dvižnih) vodih, ki vzdržujejo tlačno razliko na nastavljeni vrednosti, ne glede na obratovalni režim sistema. S tem
avtomatsko dosežemo hidravlično uravnovešenost sistema
pri nazivni in tudi pri ostalih obremenitvah. Ti samodejni regulacijski ventili omogočajo tudi zaporo sistema, praznjenje
sisteme, praznjenje posamezne veje in se ob adaptaciji sis-

tema samodejno prilagodijo novim razmeram. V takem sistemu je vgradnja frekvenčno regulirane črpalke zelo dobrodošla. Frekvenčno regulirana črpalka pa ne reši osnovnega
problema, to je porazdelitve tlakov po posameznih dvižnih
vodih, šumenja v termostatskih radiatorskih ventilih (če je
diferenčni tlak višji od 30 kPa) in enakomerne porazdelitve
toplotne energije za ogrevanje posameznih delov zgradbe.
Na sliki številka 6 je prikazan praktični primer za dvocevni sistem ogrevanja ter kolikšen je višek diferenčnega tlaka
pri 100 % obremenitvi. Takšen primer je lahko stanovanjski
blok kjer je vgrajena obtočna črpalka z tlačno razliko dPč =
40 kPa in nazivnim pretokom 3 m3/h.
Na sliki številka 7 je prikazan kolikšen je višek diferenčnega tlaka pri 50 % obremenitvi.

3. Ukrepi za pravilno delovanje sistema
Obseg ukrepov za pravilno delovanje sistema je odvisno
od vrste in velikosti objekta. Za naš sistem na sliki 6 in 7 znaša za črpalko Dp = 40 KPa in pretok Qč = 3 m3/h. Maksimalni
pretok v zadnji veji znaša q5 = 200 l/h. Želimo vgraditi termostatske ventile, ter sistem hidravlično uravnovesiti z vgradnjo regulatorja tlačne razlike. Toplotna moč zadnjega radiatorja znaša Qr = 1000 W.

3.1. Dimenzionirane razvodnega omrežja
Običajni tlačni padec (R), ki ga ponavadi jemljemo 100
do 200 Pa/m, ni primeren. Če upoštevamo takšne padce pri
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slika 6: Dvocevni sistem ogrevanja - odvečni diferencialni trak pri 100% pretoku

dimenzioniranju razvodnega omrežja, je sprememba tlačne
razlike med delovanjem termostatskih ventilov lahko precej velika, kar pa je nezaželeno. Iz tega razloga je ugodneje
jemati nižje tlačne padce, na primer do 50 Pa/m. Določeni
avtorji priporočajo celo padce od 10 do 30 Pa/m. Omrežje z
nižjimi tlačnimi padci je tudi lažje hidravlično uravnovesiti.

3.2. Izbira in dimenzioniranje termostatskih ventilov
Za pravilno delovanje ogrevalnega sistema je pomembna pravilna izbira termostatskih ventilov. Da bi ventil opravljal svojo funkcijo čim bolje, mora imeti ustrezno »avtoriteto.« To razmerje tlačnega padca v samem ventilu, kadar je
100 % odprt, proti tlačnem padcu celotne pripadajoče veje.
To razmerje naj se giblje v mejah 0,3 do 0,7. Največ se uporabljajo termostatski ventili. Ki imajo proporcionalni odklon
1 do 3 K. Tako iz navodil nemških združenj armatur VDMA
izhaja, da vrednost kvs pri popolnoma zaprtem ventilu, ne
sme presegati dvojne projektne vrednosti kv. V strokovni literaturi nekateri drugi avtorji navajajo drugačne vrednosti

za avtoriteto ventila (minimalno 0,7) in proporcionalni odklon 0,5 do 1. Pri ne regulirani črpalki je avtoriteta najmanjša (0,33), pri regulirani na Dp = konst. znaša 0,5 in pri Dp =
proporc. približno 1.
Smernice VDI 2073 priporočajo tlačni padec v termostatskem ventilu hidravlično najbolj neugodne veje po enačbi
DPv = 0,67 x DPR. Pri tem pomeni DPR tlačni padec veje, kjer
je pretok manjši kot znaša štirikratna vrednost reguliranega
delnega pretoka skozi termostatski ventil.
Pri zamenjavi ročnih radiatorskih ventilov z termostatskimi tako ni bistvena samo dimenzija priključka, saj imajo
posamezni tipi ventilov enake karakteristike za več dimenzij. Ti podatki so pomembni predvsem za projektante, zato
se je pred zamenjavo ročnih ventilov z termostatskimi raje
posvetujmo z ustreznim strokovnjakom. Ko uredimo tlačne razmere na dvižnih vodih, moramo uravnati še pretoke.
Pretok lahko omejimo tudi na dvižnih vodih, ali pa izvedemo omejevanje pretoka na posameznih ogrevalih s pomočjo prednastavitve pretoka na termostatskih ventilih.
Pretok omejimo zato, da dobijo radiatorji samo toliko >
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slika 7: Dvocevni sistem ogrevanja - odvečni diferencialni tlak pri 50% pretoku

vode, koliko je dejansko potrebujejo. Prednastavitev odčitamo iz ustreznih diagramov ali uporabimo ustrezen računalniški program.
Če za naš primer na sliki 6 in 7 upoštevamo tlačni padec
na ventilu 4 kPa in toplotno moč radiatorja 1000 W lahko iz
ustreznega diagrama določimo prednastavitev na ventilu
(toplotna moč in tlak se »sekata« v diagramu med prednastavitvijo 4 in 4,5, zato nastavimo izbrani ventil ne vrednost
4,5).

3.3. Samodejni regulatorji tlačne razlike
Samodejne regulatorje tlačne razlike za sisteme s termostatskimi ventili vgrajujemo na dvižne (pokončne) vode,
vzdržujejo nastavljene vrednosti ustrezno termostatskim
ventilom. Pri večjih sistemih je v rabi tudi kombinacija obeh
regulacij. Nastavitveni ventili prevzamejo vlogo omejevalnikov pretoka navzgor, regulatorji tlačne razlike pa zagotavljajo pogoje za pravilno delovanje termostatskih ventilov. S
temi ventili lahko istočasno tudi izvajamo še dodatne funkcije na dvižnih vodih kot so zapiranje, izpraznitev in meritev
tlačne razlike ter pretoka. Samodejni regulatorji delujejo vedno v paru. V dovod vgradimo zaporni ventil, ki ima priključek za impulzno cev. Namesto zapornega ventila lahko vgradimo tudi kombiniran prednastavljeni zaporni ventil. Ventil
vključuje omejevanja pretoka tako, da se lahko nastavi na
zahtevani maksimalni pretok v dvižnem vodu. Dimenzije
ventilov so od DN 15 do DN 40 in k vs – vrednosti od 1,6 do
10 m3/h.
V povratek lahko vgradimo pripadajoči ventil z membra-

slika 8: Prikaz vgradnje samodejnega regulatorja tlačne razlike v dvižni vod

no, ki vzdržuje diferenčni tlak skozi dvižni vod na konstantni
vrednosti 10 kPa. Lahko vgradimo tudi pripadajoči ventil z
membrano, ki ima možnost nastavitve tlaka med 5 in 25 kPa.
Dimenzije ventilov so od DN 15 do DN 40 in k vs – vrednosti
od 1,6 do 10 m3/h.
Oba ventila sta povezana z impulzno cevjo, preko katere
deluje tlak na zgornji del membrane in tako zapira in odpira
ventil. S tem je diferenčni tlak v dvižnem vodu ali veji in tudi
na termostatskem radiatorskem ventilu vedno konstanten.
V našem primeru na sliki 8, je tlak zadnjega dvižnega voda
6 kPa, ne glede na razpoložljivi diferenčni tlak, ki je od 13 do
40 kPa. Glede na pretok vode v dvižnem vodu, ki znaša za
naš primer 200l/h izberemo iz kataloga proizvajalcev oba
ventila velikosti DN 15.
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3.4.Regulirana obtočna črpalka
Pravilno izbrana črpalka ima relativno majhno moč, vendar je pomemben porabnik električne energije. Pri reguliranih črpalkah dosegamo občutne energijske prihranke, saj
pretežno obratuje pri nižjih obratih ker se potrebna moč
črpalke spreminja s tretjo potenco razmerja števila vrtljajev. Sprememba števila vrtljajev črpalke se izvaja s pomočjo
spremembe frekvence. Prilagajanje črpalke za Dp konstantni in Dp proporcionalni je razvidno iz slike 9.

črpalke pri pretoku nič (Q = 0) in tudi na probleme tlačne
razlike na posameznih ventilih zaradi pojava šumov.
V primerih, ko pričakujemo popolno zapiranje termostatskih ventilov je potrebno zagotoviti tudi minimalni pretok (npr.10 %) zaradi obratovanja črpalke. Minimalni pretok
lahko zagotovimo z uporabo tripotnih termostatskih ventilov na zadnjih ogrevalih ali s pomočjo pretočnih ventilov.
Pretočni ventili delujejo kot obtočni (bypass) ventili in del
pretoka iz dotočnega voda vračajo v povratek.

4. Zaključek

slika 9: Karak. sistema za elektronsko regulirano črpalko

Med priprtjem termostatskih ventilov pretok pada, tlačna razlika pa narašča. Kar je razvidno iz slike št.9. Zmanjšanje
pretoka povzroči zmanjšanje tlačnega padca v omrežju in
vseh stalnih uporih. V samih ventilih pa tlačni padec glede
na stopnjo priprtja narašča in je tako njegov delež vedno
večji. Termostatski ventili tako imajo glavni vpliv na pretočno tlačne razmere. Konstrukcija termostatskih ventilov ne
dopušča višje tlačne razlike kot 20 do 30 kPa, ker lahko pričakujemo moteče šume, če se ta meja preseže. Iz teh razlogov moramo biti pozorni na problem obratovanja obtočne

Stanovalci in kupci so glede bivalnega ugodja vedno bolj zahtevni, posebej
velja za kupce stanovanj v starejših blokih. Tako od ogrevalnega sistema zahtevajo čim bolj enakomerno vzdrževanje želene temperature v posameznih
prostorih. Prav tako ne želijo prenašati šumov, ki jih povzročajo armature na
ogrevalih. Ob vsakodnevnih zagonih, po
nočnih prekinitvah ali centralnemu znižanju temperature ogrevalne vode, neuravnovešen sistem ne deluje pravilno.
Te nepravilnosti se izražajo tako, da imajo bližnja ogrevala pribitek, oddaljena pa primanjkljaj pretoka. Posledica pa je časovni zamik doseganja potrebnih
temperatur v oddaljenih prostorih. Do tega pa pride šele,
ko v bližnjih prostorih termostatski ventili priprejo pretok.
Iz teh razlogov je torej hidravlično uravnovešenje resnično
potrebno. Ne smemo pa zanemariti, da je pravilno in gospodarno delovanje toplotnih sistemov pogojeno s hidravličnim uravnovešenjem in to ne glede, ali obratujejo s spremenljivim ali stalnim pretokom.
(bg)
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Nagrajenci nagradne
križanke št. 7,
84. št. revije
Energetik

2.nagrada
rožič robert
cafova 7
2230 Lenart

1.nagrada
bojan dajčman
dupleška cesta 313 č
2000 Maribor

3. nagrada
bojan fijavž
rašica 31
1315 velike lašče

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

Spoštovani bralci revije Energetik!

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

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

Dimenzije oglasnega prostora

∕1

1

celostranski
oglas
(ovitek ali vložek)

∕2

1

188 x 218 mm

celostranski
oglas

∕3

1

v zrcalo revije:
180 x 253 mm

tretjina
strani

∕4

četrtina
strani
127 x 65 mm

oglasna
pasica
180 x 30 mm

pokončni
polstranski
oglas
90 x 253 mm

∕3

1

180 x 85 mm

1

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

∕2

1

180 x 130 mm

210 x 297 mm
+ 3mm dodatka za
obrez

naslovnica

polstranski
oglas

pokončna
tretjina
strani
60 x 253 mm

∕4

1

pokončna
četrtina
strani
85 x 127 mm
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Nova generacija kovinskih press fitingov z indikatorjem
stiskanja in zaščitnim pokrovčkom.
Bodite na varni strani z indikatorjem stiskanja na novih fitingih
Mapress. Konturni tesnilni obroč, nameščen v fitingu, jasno pokaže
nestisnjen spoj pri tlačnem testu. Sedaj pa je s pomočjo indikatorja
stiskanja mogoče videti nestisnjene spoje že pred izvedbo tlačnega
testa. Vsi fitingi so dodatno opremljeni še s pokrovčkom, ki ščiti
tesnilni obroč vse do trenutka uporabe in tako preprečuje poškodbo
zaradi umazanije ali prahu. Temu pravimo Know-How Installed.
www.geberit.si

