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V obdobju vsesplošne gospodarske 
krize so pred nami in za nami burni časi. 
V Sloveniji se je kriza šele sedaj globo-
ko odrazila na malem gospodarstvu in 
samo upamo lahko, da ne bo še huje.

Večje obratovalnice se zapirajo, 
manjše se skušajo reševati, mali obrtniki 
pa še nekako uspevajo z nenehnim, vsa-
kodnevnim prilagajanjem potrebam 
trga tako, da je delo instalaterja-ener-
getika že popolnoma razvrednoteno.

Svetla točka pa je področje energi-
je, ki se hitro razvija in nudi nove reši-
tve na področju varčne gradnje. Ves čas 
se iščejo možnosti izkoriščanja sončne 
in vetrne energije, toplote zemlje, ka-
kor tudi izkoriščanje temperature zra-
ka. Nudijo se možnosti soproizvodnje 
toplote in elektrike, za kar je še v Slo-
veniji premalo zanimanja. Prav tako se 
pojavljajo načini izvedbe ogrevanja, ki 
koristijo odpadne surovine, bodisi iz ži-
vilstva, kmetijstva … Vse to zadeva nas, 
instalaterje, ki moramo ta znanja vedno 
bolj osvajati in v tem vidim prihodnost 
usmeritve izvajanja naših dejavnosti. 

Z nenehnim izpopolnjevanjem zna-
nja, kar nam nudijo tudi naši oglaševalci 
v obliki seminarjev, za vgradnjo kvalite-
tne opreme v naše ogrevalno – hladilne 
sisteme, v sisteme koriščenja odpadnih 
vod, v sisteme rekuperacij, si obrtniki 

lahko odpiramo večja tržišča in znamo 
pravilno svetovati končnim porabni-
kom.

Sonce, veter so energije prihodno-
sti. Pitna voda, ki izginja, vse to so resni-
ce današnjega časa - samo na nas je, da 
bomo to znali pravilno vključiti v naše 
delovne procese. Globalno segreva-
nje Zemlje in manjšanje sloja ozona in 
druge posledice klimatskih sprememb, 
nam ne nudijo bleščeče prihodnosti. 
Prebivalci našega planeta se trudimo 
ohraniti, kar se da kvalitetno bivalno 
okolje z ukrepi, ki bolj ali manj pripo-
morejo k zmanjševanju onesnaževanja.

Na nas instalaterjih pa je ozavešča-
nje ljudi, naših strank in potrošnikov, 
pri varčevanju z energijo in pri upora-
bi obnovljivih virov. Nismo tako mali, 
prav tako nismo zanemarljivi gospo-
darski subjekt, kajti naše delo je vedno 
bolj povezano z ohranjanjem okolja in 
energijsko varčnostjo. 

V zadnjem času beležimo izjemen 
razvoj na področju gradbeništva. Nove 
rešitve z novimi materiali, drznimi ar-
hitekturnimi oblikami objektov, pri-
lagajanje gradnje hitrim klimatskim 
spremembam, vse to zahteva od naše 
države, kakor tudi od Evropske skupno-
sti, da se bo v prihodnje gradilo le niz-
koenergijske objekte s poudarkom na 

varovanju zelenega okolja. Ekologija 
postaja del naše vsakdanjosti in to se 
vpleta tudi v našo storitveno dejavnost. 
Nekaj subvencij in podpore je takšna 
gradnja že dobila s strani naše države, 
vendar še premalo. V kolikor bi gospo-
darska politika usmerila več energije 
v pridobivanje evropskih sredstev za 
spodbujanje ekoloških in okolju prija-
znih sistemov, bi tudi instalaterji imeli 
več dela. Žal se naša politika raje ukvarja 
sama s seboj, kot da bi poskrbela za ve-
čji obseg podpore našim dejavnostim.

V Sloveniji imamo še veliko energij-
sko neučinkovitih stavb, katere bi s po-
močjo subvencioniranja naše države 
vključili v sisteme prenove in obnove 
stavb v nizke porabnike energije in pri 
tem dosegli višjo raven kakovosti biva-
nja v naših stavbah. 

Z veseljem lahko opazujemo, kako 
se obnavljajo fasade in vgrajujejo varč-
na okna ter menjavajo ogrevalni kotli na 
individualnih stavbah in blokih. Žal pa 
je to še vedno premalo subvencionira-
no s strani države. Večja bi bila pomoč 
države pri podpori takšnim sanacijam, 
več dela bi imeli obrtniki, manjša bi bila 

kriza.
Bojan Grušovnik 

I N  M E M O R I A M

Tik pred zaključkom redakcije revije Energetik,  
nas je globoko presunila vest,  

da je prenehalo biti srce našega glavnega urednika, lektorja,  
recenzorja in pisca strokovnih člankov, 

gospoda

BOjANA GROBOvškA 
Dragi Bojan,  

ohranili te bomo v spominu kot velikega strokovnjaka,  
nesebičnega človeka in iskrenega prijatelja.

SIEM in uredniški odbor revije ENERGETIk 

Kakor valovi na obalni prod,
tako trenutki naši v nič hite;

val valu za seboj napravi pot
in temu drug za drugim vsi slede.

W. Shakespeare

Uvodnik
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Eleganca pod Vašimi nogami. 
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Zakaj naj izberem  
za ogrevanje toplotno  
črpalko ?

Predvsem iz razloga, ker je to dol-
goročno najcenejši vir ogrevanja. 
Toplotna črpalka pridobi od 50 oziro-
ma celo do 80% vse potrebne energije 
za ogrevanje iz okolice (brezplačno), 
preostali del pa je električna energija, 
ki jo moramo plačati. 

Poleg tega pa na tak način odlo-
čilno vplivamo na zmanjšanje emisij 
CO

2
 (do 60 % manjše emisije), s čimer 

bomo mi in naši otroci lahko živeli v 
čistejšem okolju.

Katero toplotno črpalko 
naj izberem ?

Pri tem najprej pomislimo, kateri 
toplotni vir je najbolj ekonomično iz-
koriščati. Seveda je tu odgovor jasen. 
Tistega, kateri je na voljo in ima 
hkrati najvišjo povprečno tempe-
raturo v ogrevalni sezoni. 

To je v prvi vrsti podtalna voda, 
katera ima povprečno temperaturo 
okrog + 10 °C. Pri tem pa mora biti le-
ta na voljo v minimalni količini 0,2m3/h 
za vsak kW grelne moči TČ, imeti mora 
ustrezno kvaliteto in mora biti vsaj na 
globini do 20 m (pri stanovanjskih hi-
šah do ca. 250 m2). 

Če vsi navedeni pogoji niso izpol-
njeni, potem pogledamo naslednjo 
možnost, katera je izkoriščanje aku-
mulirane toplote zemlje, v obliki vgra-
dnje horizontalnega kolektorja ali pa 

vertikalne zemeljske sonde. V 1. pri-
meru potrebujemo ustrezno prosto 
zemeljsko površino – vsaj 40 m2 za 
vsak kW grelne moči TČ (odvisno od 
kvalitete zemlje). V 2. primeru pa mora 
biti omogočen dostop za vrtalni stroj.

Če navedeno ni na voljo, potem je 
najboljša možna izbira toplota okoli-
škega zraka in TČ zrak/voda. Zrak je se-
veda na voljo povsod, ima pa od prej 
navedenih toplotnih virov najnižjo 
povprečno temperaturo (razen na pri-
morskem) in je iz tega razloga lahko ta 
vir nekoliko manj učinkovit.

Ko smo ugotovili razpoložljivost 
toplotnih virov in imamo na voljo več 
možnosti, potem naredimo primerja-
vo investicij in stroškov ogrevanja za 
posamezne toplotne vire. Izračun vra-
čilne dobe investicije pa nam seveda 
nakazuje pravo usmeritev o izbiri TČ.

Kakšen ogrevalni sistem 
naj izberem ?

Velikokrat se pri načrtovanju ogre-
valnih sistemov s toplotnimi črpalka-
mi izhaja iz enakih predpostavk kot 
veljajo pri konvencionalnih ogre-
valnih sistemih (kotli na olje, plin, 
drva,…). Takšen sistem sicer lahko de-
luje, vendar ne prinese najbolj ekono-
mičnih rezultatov. 

Pri ogrevalnih sistemih s toplo-
tno črpalko moramo izbrati nizko-
temperaturne ogrevalne sisteme, 
kot so talno in stensko ogreva-
nje, medtem, ko naj konvektorji in 
radiatorji služijo zgolj kot dopolni-

lo. Dimenzionirani pa naj bodo tako, 
da bodo lahko delovali na podobnih 
temperaturah ogrevalne vode, kot tal-
no ogrevanje. Za samo hlajenje pa so 
seveda najučinkovitejši konvektorji in 
kanalski prezračevalni sistemi z vklju-
čenimi hladilnimi moduli. 

Z večanjem potrebne temperatu-
re ogrevalne vode, se namreč zmanj-
šuje grelno število ogrevalnega siste-
ma in s tem tudi prihranek pri stroških 
ogrevanja.

Dejstvo je namreč, da pomeni 1 
°C višja temperatura ogrevalne vode 
za 2,5 % nižje grelno število. To v pra-
ksi pomeni, da je grelno število pri sis-
temih s temperaturo predtoka 55 °C 
(radiatorsko ogrevanje), za 50 % niž-
je, kot pa pri ogrevalnih sistemih s 
temperaturo predtoka do 35 °C (talno 
ogrevanje).

Kar pa se tiče ogrevanja sanitarne 
vode (katera mora biti seveda ogreta 
na višjo temperaturo), so seveda pri-
merne zgolj tiste izvedbe toplotnih čr-
palk, ki že z osnovno regulacijo omo-
gočajo krmiljenje 2 temperaturnih 
nivojev. Torej, da lahko TČ prioritetno 
segreje sanitarno vodo na višjo tem-
peraturo, se po potrebi takoj preklopi 
na nižji temperaturni nivo – npr. na 35 
°C pri talnem ogrevanju. Poleg tega pa 
mora regulacija omogočati tudi ogre-
vanje v odvisnosti od zunanje tempe-
rature. Na tak način se učinkovitost 
ogrevalnega sistema lahko poveča 
tudi do 10 %. 

15 PRAvIL ZA IZvEDBO 
vARčNEGA OGREvALNEGA 
SISTEMA S TOPLOTNIMI 
čRPALkAMI

44
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Na kaj  
moramo paziti pri izbiri 
toplotnih črpalk  
zemlja/voda ?

Omejenost in visoka cena grad-
benih parcel silita današnje kupce k 
nakupu vedno manjših parcel. To pa 
hkrati pomeni tudi vedno manjše po-
vršine za ustrezen horizontalni ze-
meljski kolektor. Vsled tega so začeli 
nekateri ponudniki toplotnih črpalk 
izdelovati vse manjše – kompaktne 
zemeljske kolektorje, ki sicer lahko de-
lujejo, vendar predvsem na račun niž-
jega grelnega števila.

Če se še enkrat ozremo v 1. toč-
ko, potem lahko povemo, da se s pa-
danjem temperature toplotnega vira 
zmanjšuje tudi grelno število in sicer 
prav tako za 2,5 % za vsako °C zniža-
nja. Če torej znižamo povprečno tem-
peraturo toplotnega vira za 7 °C, se bo 
grelno število znižalo za 17,5 %, kar pa 
pomeni v praksi, da se le-to zniža npr. 
iz 4 na 3,3.

Ko pa se približamo takšnemu 
grelnemu številu, smo namreč že zelo 
blizu dobrim toplotnim črpalkam 
zrak/voda. 

Nadalje velja osnovno dejstvo, da 
lahko dosežemo s kvalitetnimi črpal-
kami zemlja /voda (vertikalna sonda 
ali horizontalni zemeljski kolektor) 
grelno število okrog 4, pri toplotnih 
črpalkah zrak/voda pa okrog 3 (pov-
prečno grelno število pri talnem 
ogrevanju). 

Torej je grelno število prvih ca. 30 
% večje. Po drugi strani pa je investici-
ja obeh sistemov zelo podobna, razen 
v primerih, ko se odločimo za vertikal-
no sondo. V teh primerih je investici-
ja v slednje tudi do 40 % večja. To pa 
dolgoročno pomeni, da je prihranek 
pri toplotnih črpalkah zrak/voda lah-
ko celo večji kot pri sondi.

Seveda pa ima vertikalna sonda 
očitne prednosti v primerih, kjer so 
potrebe po hlajenju znatne. V takšnih 
primerih je pasivno hlajenje z njimi 
zelo poceni, saj je edini potrošnik ob-
točna črpalka.

Na kaj  
moramo paziti pri izbiri 
toplotnih črpalk  
voda/voda ?

Možnost izkoriščanja podtalne 
vode je vezana samo na področja, kjer 
je le-ta na voljo v zadostni količini in 
kvaliteti. Kjer količina (min 0,2m3/h za 
vsak kW grelne moči toplotne črpal-
ke) ni zadostna, lahko ta toplotni vir 
kljub največji učinkovitosti pozabi-
mo. Če imamo težave s slabo kvalite-
to vode (preveč železa in mangana oz. 
drugih primesi, ki lahko skupaj nega-
tivno vplivajo na toplotni izmenjeva-
lec, kot tudi preveč finih nečistoč), je 
obvezna vgradnja toplotnega prediz-
menjevalca. Seveda je zelo pomemb-
no, da izdela vrtino izkušena vrtalna 
firma, saj lahko le na tak način priča-
kujemo nemoteno dovajanje vode v 
daljšem časovnem obdobju. 

Poleg ogrevanja lahko podtalno 
vodo učinkovito izkoriščamo še za pa-
sivno hlajenje hiše, kot tudi za druge 
potrebe (zalivanje vrtov, WC kotlički, 
ipd). 

Seveda pa moramo za izkoriščanje 
podtalne vode pridobiti vodno dovo-
ljenje, kar je v nadaljevanju tudi osno-
va za pridobitev subvencije.

Na kaj moramo paziti  
pri izbiri toplotnih črpalk 
zrak/voda ?

Danes poznamo kar nekaj izvedb 
tovrstnih toplotnih črpalk, ki se med 
seboj razlikujejo tako po obliki, kot 
po zmožnostih doseganja želenih 
temperatur ogrevalne in/ali sanitarne 
vode pri nizkih zunanjih temperatu-
rah, predvsem pa se med seboj razli-
kujejo po učinkovitosti.

Poleg ogrevalnih toplotnih črpalk, 
ki so optimirane za režime ogreva-
nja in dosegajo max. temp. ogreval-
ne vode (npr. 55 °C) tudi pri najnižjih 
zunanjih temperaturah (npr. -20 °C), je 
danes na voljo tudi vse več cenejših iz-
vedb, ki dosegajo temperature le do 
40 °C ali pa jim temperatura ogreval-
ne vode s padanjem zunanje tempe-
rature tudi precej pada. Slednje niso 
primerne za ogrevanje sanitarne vode 
in za radiatorske sisteme. Največkrat 
se lahko uporabijo za režime talnega 
ogrevanja in v bivalentnih sistemih z 
drugimi ogrevalnimi viri.

Nadalje moramo preveriti, ka-
kšno je grelno število (učinkovi-
tost) toplotne črpalke in pri ka-
terih pogojih je podano. Grelno 
število mora biti podano pri pogo-

Slika1: Visokoučinkovita TČ zrak/voda za ogrevanje stanovanjske hiše in poslovnega prostora 
z radiatorskim sistemom
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jih A2/W35, pri čemer pomeni A2 tem-
peratura zunanjega zraka (+2 °C) in 
W35 temperatura predtoka ogreval-
ne vode. Meritve pa morajo biti po-
dane skladno s standardom EN 14511. 
Dobre TČ imajo pri teh pogojih grelno 
število nad 3,5 .

Prav tako se moramo vpraša-
ti, na kakšen način dokazujejo to 
grelno število ? Ali je zapisano samo 
v prospektih ali pa imajo za to kakšno 
poročilo, meritev priznane evropske 
inštitucije. Pri nas je v letošnjem letu 
naredil korak naprej EKO SKLAD, kate-
ri subvencionira kvalitetne in učinko-
vite TČ, pri čemer ustreznost prever-
ja Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. 
Učinkovite TČ torej imajo takšno 
potrditev.

Poleg učinkovitosti pa je zelo 
pomembno tudi, kakšen je hrup 
toplotne črpalke ? Pojdite do vgra-
jene TČ, katera deluje s polno močjo 
in to poslušajte. Podatki o hrupu so 
nam namreč najbolj nepredstavljivi. 
Boljše TČ imajo vgrajene velike venti-
latorje, kateri se vrtijo precej počasne-
je, hkrati pa imajo obliko loput obliko-
vano kot ptičjo perut. 

Ali je potreben hranilnik 
ogrevalne vode ?

Hranilnik ogrevalne vode je kot 
neke vrste frekvenčni regulator v elek-
trotehniki. Preprečuje namreč prešte-
vilne vklope kompresorja, kar bi lahko 
precej zmanjšalo življenjsko dobo le-
tega. Običajno dovoljujemo 3-4 vklo-
pe kompresorja na uro. 

V času ko kompresor – toplotna čr-
palka ne deluje, jemlje ogrevalni sis-
tem toploto iz hranilnika, ki tako slu-
ži kot kompenzator večjih ali manjših 
potreb po toploti. Pri toplotnih črpal-
kah zrak/voda pa služi tudi za hitro in 
učinkovito odtaljevanje uparjalnika.

Potrebna velikost hranilnika je ca. 
10 % minimalnega pretoka ogreval-
ne vode, ki je zahtevan za posamezen 
model toplotne črpalke. To pomeni, 
da je potreben volumen hranilnika v 
stanovanjskih hišah med 100 in 300 l. 
V praksi pa velja, da so lahko hranil-

niki v primerih talnega ogrevanja do 
40% manjši, kot pa pri radiatorskem 
ogrevanju. Pri talnem ogrevanju bi ga 
lahko tudi izpustili, v kolikor je celo-
ten sistem brez termostatskih zapor-
nih elementov in je količina vode v 
sistemu že iznad prej zapisane meje. 
Slednje velja samo za toplotne črpalke 
zemlja/voda in voda/voda. Medtem, 
ko je hranilnik pri toplotnih črpalkah 
zrak/voda obvezen in je predpisan s 
strani proizvajalcev TČ in tudi pri tako 
imenovanih inverterskih klima TČ (če-
prav tega priporočila mnogi ponudni-
ki ne upoštevajo).

V kolikor pa toplotne črpalke po-
vezujem s solarnimi sistemi ali bioma-
so, je potrebno hranilnik dimenzioni-
rati glede na njihove zahteve. Volumni 
hranilnikov so takrat običajno od 800 
l naprej.

Kako velik grelnik  
sanitarne  
vode potrebujemo ?

Volumen grelnika sanitarne vode 
je odvisen v 1. vrsti od dnevne pora-
be le-te in se računa ca. 50 l/osebo. 
Nadalje je potrebno upoštevati naj-
večjo trenutno porabo vode. To po-
meni, da če imamo kad volumna 500 
l, potem potrebujemo grelnik vode, ki 
bo omogočil najmanj enkratno pol-
njenje le-te. Največkrat pa prevlada 3. 
zahteva, po kateri mora imeti toplotni 
prenosnik v njemu površino vsaj 0,23 
m2 na vsak kW grelne moči toplotne 
črpalke. 

To v praksi pomeni , da moramo 
izbrati, v kolikor potrebujemo 12 kW 
toplotno črpalko za ogrevanje, grel-
nik vode s površino izmenjevalca vsaj 
2,8 m2 , čemur običajno ustreza naj-
manj 300 l grelnik vode. Ta zahteva ve-
lja tudi za inverterske klima TČ, ki si-
cer lahko zmanjšajo ogrevalno moč, 
ker pa potem predolgo časa segrevajo 
vodo, se jim za pomoč običajno vklju-
či električni grelec.

Toplotna črpalka namreč priori-
tetno segreva sanitarno vodo in zato 
moramo vso toplotno moč prenesti 
na le-to preko toplotnega prenosnika 

v grelniku vode. Če je le-ta premajhen, 
potem sanitarne vode ne bomo mogli 
segreti do npr. 50 °C.

Kakšna je kvaliteta  
vgrajenih komponent ? 

Kvalitetne TČ imajo danes vgraje-
ne samo komponente renomiranih 
evropskih proizvajalcev (kompresor-
ji scroll Coppeland, izmenjevalci Alfa 
Laval, Swep, ventilatorji Ziehl Abeg, 
Ebm Papst, ekspanzijski ventili 
Honywell, črpalke Grundfoss, Willo, 

Imp…). 

Kakšna je tehnična  
podpora in svetovanje ? 

Če je mogoče se oglasite na firmi 
ali zahtevajte, da vas oni obiščejo in 
vam svetujejo. Pripravite si vprašanja 
in kaj hitro boste ugotovili ali vam zna-
jo kvalitetno svetovati ali pa zgolj po 
občutku navajajo nekatere podatke.

Kakšna je garancija in kdo 
jo daje ? 

 Minimalna garancija mora biti 2 
leti. Važno pa je tudi kdo jo daje. Sama 
blagovna znamka še ne pomeni, da 
bo garancijo tudi mogoče uveljavljati, 
saj le-to običajno daje uvoznik ali po-
nudnik. In če to ni firma z dolgoletnim 
delovanjem, so lahko že jutri težave.

Kakšen je servis in kako je 
z rezervnimi deli ? 

Vsaka naprava lahko enkrat odpo-
ve in če ni zadaj ustrezno usposoblje-
nega in hitro odzivnega servisa, kateri 
ima na zalogi tudi vse rezervne dele, 
potem lahko zelo hitro ostanete na 
mrzlem. Če imate možnost, obiščite 
firmo, poglejte proizvodnjo, skladišče 
organizacijo firme,… in kaj hitro vam 
bo postalo jasno, kaj lahko od njih 

pričakujete.

Kakšna je usposobljenost 
monterja ?

Kvalitetna TČ sama po sebi še ni 
zadovoljiva garancija, da bo cel ogre-
valni sistem tudi učinkovito deloval. 
Preverite reference monterja. Naj vam 
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da kak naslov strank, kjer je delal in 
pojdite jih povprašat. Preverite, ali se 
udeležuje rednih izobraževanj ponu-
dnika TČ (če jih ta sploh ima). Preverite 

ali je sploh registriran za to dejavnost !

Kakšne so reference  
ponudnika? 

Povprašajte koliko TČ proizvede ali 
vgradi na leto. Naj vam da kakšen na-
slov, kjer je TČ že dalj časa vgrajena in 
če je mogoče si pojdite to pogledat. 
Preverite koliko TČ ima vgrajenih v ve-
čjih objektih, kjer so zahteve še višje. 
Naj vam morda pokaže kakšno sliko in 
opis takšnega sistema. 

Slika2: Uporaba TČ voda/voda v manjših hišah 
z uporabo talne vode tudi za ostale namene.

Kakšna je  
boniteta ponudnika ali  
proizvajalca ? 

Če imate dostop do takšnih podat-
kov, potem jih zagotovo preverite. Ali 
pa zahtevajte pri samem ponudniku, 
da vam odpre in pokaže lastno boni-
tetno oceno. S tem je namreč lahko 
precej povezano tudi dajanje garan-
cije in zmožnost servisiranja. Kaj hitro 
lahko ob okvari ostanete sami in s te-
lefonom, ki zvoni v prazno.

Zapisal: mag. Franc Pesjak
Termotehnika d.o.o.

03 703 1635, 031 33 25 13

Podjetje Termotehnika je sre-
dnje veliko podjetje, ki ga poznamo 
po ogrevalni tehniki, kopalnicah in 
pohištvu. Umešča se v prostor No-
vega mesta na prijetni in mirni, ven-
dar razgibani hriboviti legi, v pro-
stor, kateri po besedah g. Jožeta 

Moleka že ima svojo poslovno tra-
dicijo raznih podjetij, predvsem pa 
se je v zgodovino vpisalo prav pod-
jetje Termotehnika, katero je vzklilo 
pravzaprav iz obrtne obratovalnice 
z dejavnostjo »instalacije centralnih 
kurjav«.

Ustanovitelja in lastnika g. Jožeta 
Papeža, smo nekoliko že predstavili v 
prešnji številki revije Energetik v član-
ku 40. let toplotnih črpalk v Sloveniji.

Ne bo odveč, če povemo, da je nje-
gova vizija doživela prvo prelomnico 
leta 1990, ko so prostori obrtne de-

TERMOTEHNIkA - DANES 
IN jUTRI
Novinarska konferenca, Novo mesto, 14. 4.2011

>
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lavnice postali premajhni. Odkupil je 
objekt starega mlina ob Krki, ga adap-
tiral in vanj preselil sedež in poslova-
nje novoustanovljenega podjetja – 
Termotehnika d.o.o. 

Leta 1999 se je podjetje znova tako 
razširilo, da je preraslo prostore, sledi-
la je investicija v nove prostore Pod 
Trško goro, kjer je sedež podjetja še 
danes.

Podjetje Termotehnika je, kot že 
leta poprej, organiziralo nagradno 
igro v obliki anketnih listov. Le-te so 
lahko obiskovalci, izpolnjene, oddali 
na sejmu DOM v Ljubljani, kjer je Ter-
motehnika imela svoj razstavni pro-
stor, na prodajnem mestu v Ljubljani, 
na Gerbičevi 110, ter v Novem mestu 
Pod Trško goro 83, in se tako udeležili 
nagradne igre. Največ anketnih listov 
je bilo oddanih prav na sejmu DOM.

Novinarska konferenca je bila na-
menjena tudi žrebanju treh dobitni-
kov nagradne igre.

V uvodnem pozdravu in nagovo-
ru je direktor Termotehnike d.o.o., g. 
Viljem Osrečki, povabil predstavnike 
sponzorskih podjetij, da izžrebajo na-
grajence in predstavijo uporabnost 
nagrad.

Prejemnika prve nagrade bo prav 
gotovo zelo razveselila in grela to-
plotna črpalka TČ2 VZRT/E-321 ECO, 
podjetja Termotehnika Kronovšek, v 

vrednosti 2.235,60 eur, katere upora-
bo je predstavil mag. Franc Pesjak in 
izžrebal srečnega prvonagrajenca. 

Dobitnik druge nagrade bo veselo 
čofotal v kopalni kadi AZZUR 160/M, 
podjetja KOLPA d.d., v vrednosti 
606,00 eur, katerega je izžrebala ga. 
Urška Praznik, kopalno kad je pred-
stavil g. Radoš Kužnik, oba predstav-
nika podjetja Kolpa d.d.

Prejemnik tretje nagrade, bo za-
gotovo pel ob tuširanju z visokokva-
litetnim tuš Euphoria shower setom, 
GROHE v vrednosti 639,60 eur, katere-
ga je izžrebal g. Miloš Simonovič, za-
stopnik podjetja GROHE AG.

Vsi so na kratko predstavili kako-
vost in uporabnost izdelkov, katere 
pa vse prodaja Termotehnika.

V pogovoru z novinarji je direk-
tor g. Viljem Osrečki še povedal, da 
bo podjetje Termotehnika nadaljeva-
lo po začrtani poti trgovine na debelo 
in drobno s tehničnim blagom in po-
hištvom. Ključne dejavnosti prodaj-
nih centrov Termotehnike so oskrba 
in svetovanje pogodbenim kupcem 
in maloprodaja v salonih.

Na vprašanje novinarke, kako je z 
zaposlenimi, je povedal, da prav tako 
skrbno kot za kupce, skrbijo za zapo-
slene, saj današnja Termotehnika za-
posluje 51 ljudi.

Ob koncu predstavitve je direktor 

g. Viljem Osrečki povabil vse prisotne 
k pogostitvi v ne tako oddaljeno in do-
bro znano gostilno Pugelj, kjer smo 
nadaljevali pogovor o aktualnih do-
godkih in vrednotah v Termotehniki 
in širše.

Poslovili smo se z jasno vizijo in mi-
slijo na nove ideje, za katere je podje-
tje Termotehnika vedno dovzetno in 
odprto in tako upravičuje njihov slo-
gan, da je zares več kot trgovina.

(ap)

KONTAKTI
Termotehnika d.o.o.
www.termotehnika.si;  
info@termotehnika.si

UPRAVA IN PRODAJNI  
CENTER NOVO MESTO
Pod Trško goro 83,  
8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 400;  
Faks: 07 39 32 436

PRODAJNI CENTER  
LJUBLJANA
Gerbičeva 110,  
1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 44 600;  
Faks: 01 24 44 606

Jasna vizija, visoke  
vrednote, trdne vezi.
To je Termotehnika.  
Zares več kot trgovina.  
Že 39 let.

Ob podelitvi nagrad(od leve proti desni): g. Viljem Osrečki direktor podjetja Termotehnika d.o.o., 
ga. Urška Praznik in g. Radoš Kužnik predstavnika podjetja Kolpa d.d., g. Franc Pesjak iz podjetja 
Termotehnika Kronovšek, g. Miloš Simonovič, zastopnik podjetja Grohe AG.
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Sekcija instalaterjev - energeti-
kov pri Obrtno – podjetniški zborni-
ci Slovenije je pripravila 11. strokovno 
srečanje obrtnikov in podjetnikov, ki 
izvajajo instalaterska dela. Tradicio-
nalno vsakoletno srečanje je poteka-
lo v TERMAH Ptuj, v hotelu PRIMUS. 

Otvoritveni govor in uvodni poz-
drav je izvedel predsednik sekcije 
instalaterjev in energetikov pri obr-
tno podjetniški zbornici Slovenije, 
g.Jernej Dolinar. V letošnjem letu je 
bila udeležba PONOVNO manjša, kar 
je verjetno posledica splošne gospo-
darske krize, ki se odraža na vseh de-
lovnih področjih naših članov. Vendar 
so se organizatorji kljub temu potru-
dili in na srečanju predstavili kar ne-
kaj aktualnih vsebin s področja zako-
nodaje in stroke.

Z uvodno temo je ga. Marija Škof, 
kot predstavnica podjetja Grilc& 
Partner iz Gradca, predstavila pogo-
je za izvajanje naših storitev v sose-
dnji Avstriji. Tema je aktualna še po-
sebej zato, ker je kriza zelo močno 
udarila po naši instalaterski dejavno-
sti. Možnosti izvajanja del v tujini bo 
morda marsikomu rešila eksistenco 
dejavnosti izvajanja obrti.

Predstavitev gospe Marije Tomc-
Muc iz podjetja Biro Bonus je temelji-
la na prikazovanju uporabe zaračuna-
vanja nižje in splošne davčne stopnje 
v dejanskih primerih, s katerimi se sre-
čuje naša stroka pri svojem vsakda-
njem izvajanju storitev.

Predstavnica agencije RS za okolje, 
ga. Irena Koteska se je posvetila pred-
stavitvi ravnanja z opremo, ki vsebuje 
ozonu škodljive snovi ter izvajanju in 
opravljanju izpitov, ki so potrebni za 
vzdrževanje ter servisiranje opreme 
za hlajenje in klimatizacijo in toplo-
tnih črpalk.

Razprave po predstavitvah pa so 
ponovno pokazale, da izredno potre-
bujemo znanja s predstavljenih po-
dročij. Skupne ugotovitve so bile, da 
je samo osnovno znanje instalater-
stva in energetike v našem vsakda-
njem delu žal premalo, da bi lahko 
brez težav vodili naše obratovalnice. 
Energetski razvoj je izredno hiter in v 
vsakdanjem boju za preživetje težko 
sledimo napredku in spremembam. 
Zato je bilo skupno vsem udeležen-
cem spoznanje, da so takšna sreča-
nja izredno koristna in potrebna, saj 
se skozi predavanja seznanjamo z no-
vimi razvojnimi smernicami, tako na 
področju samega strokovnega dela, 
kakor tudi na področju spreminjanja 
zakonodaje.

Žal mi je samo za naše obrtnike, da 
se vedno v manjšem številu udeležu-
jejo takšnih srečanj in vedno bolj pa se 
srečujemo isti obrtniki. 

Morda res ni vsaka tema za vsake-

ga, pa vendar je nekaj, kar bi lahko pri-
tegnilo več naših članov. Nikakor ne 
vemo, kaj delamo narobe, da naši obr-
tniki izgubljajo zanimanje za skupna 
druženja. Na konec koncev se vendar 
sproščeno pogovarjamo, izmenjuje-
mo izkušnje, opozarjamo na skupne 
probleme in verjemite mi, da se tako 
lahko izognemo marsikateri težavi na 
terenu, pa tudi takim, ki so posledica 
gospodarske krize. Zavedati se vendar 
moramo, da je Slovenija zelo mala de-
žela, zato je tudi trg izredno majhen in 
medsebojni dogovori prinesejo mar-
sikateri lažji nastop na našem trgu 
storitev. 

Samo vprašanje pa je, kdaj bomo 
to obrtniki–instalaterji spoznali 
in kdaj si bomo prenehali nezdra-
vo konkurirati in s tem zniževa-
ti vrednost našega dela na raven 
razvrednotenja?

Morda bi bilo bolje razmisliti o 
znanju, ki smo ga vložili v minulo 
in bodoče delo ter se enkrat zazre-
ti v svoje roke in priznati njihovo 
vrednost!

V poznem popoldanskem delu 
srečanja je sledila vsakoletna skupšči-
na sekcije instalaterjev–energetikov 

11. STROkOvNO SREčANjE 
INSTALATERjEv-ENERGETIkOv 
OZS

PTUJ – 11. in 12. MAREC 2011
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pri OZS. Po izvolitvi organov skupšči-
ne smo člani lahko nadaljevali z delom 
po začrtanem dnevnem redu.

Skozi pregled preteklega dela in 
zastavitev programa dela za tekoče 
leto, je bila predstavljena izdelava ob-
sežnega informativnega cenika insta-
laterskih del, ki je zahtevala kar nekaj 
vloženega dela s strani članov uprav-
nega odbora sekcije. 

Kritiko so poželi tudi vladni predpi-
si, ki zahtevajo usposabljanje in ustre-
zno pridobitev izpita za serviserje hla-
dilnih in klima naprav, kakor tudi za 
serviserje toplotnih črpalk. Prav tako 
je ponovno burno razpravo odprla že 
znana tema, ki zadeva področje meri-
tev in pregledov kurilnih naprav.

Zaključku skupščine se je pridružil 
tudi generalni sekretar OZS g. Dušan 
Krajnik, kjer smo zavzeli stališča glede 
sprememb zakonodaje in samega do-
gajanja na področju izvajanja zahtev 
obrti. Skupen je bil sklep, da se ude-
ležimo protestnega shoda pred parla-
mentom v čim večjem številu.

Prvi dan strokovnega srečanja 
smo zaključili v poznih večernih urah. 
Z diskusijami in izmenjavo mnenj smo 
nadaljevali še pri sami večerji, nekoli-
ko več sprostitve je prinesla degusta-
cija jeruzalemskih vin. 

Morda je pomanjkanje ženskega 
dela srečanja, kakor tudi obilica infor-
macij, ki smo jih sprejemali skozi celo-
ten program predavanj, pripomogla 
tako k utrujenosti in še k hitrejšemu 
odhodu k počitku.

Ponovno mi lahko verjamete, da 
so takšna druženja res potrebna in 
vsakdo, kdor zamuja takšna srečanja, 
mu je lahko žal.

V sobotnem delu strokovnega sre-
čanja smo skozi predavanje g.Gorazda 

Eržena osvežili in dopolnili znanja iz 
priprave dokumentacije za tehnič-
ne preglede na področju strojnih 
instalacij.

g. Tim Pirnovar nas je seznanil z 
novostmi s področja tehničnih pred-
pisov plinskih napeljav. Prisotni so 
ponovno izpostavili žarečo temo ne-
usklajenosti področnih distributer-
jev zemeljskega plina glede zahtev 
izvajanja del, kakor tudi priprave do-
kumentacije za izvedene plinske in-
stalacije. Kljub majhnosti, se distribu-
terji ne želijo poenotiti glede skupnih 
smernic izvajanja plinskih instalacij, 
čeprav imamo poenotene tehnične 
predpise. 

Srečanje smo zaključili z vajami 
globinske sprostitve, ki jih je vodil g. 
Primož Škoberne. Stres je postal naš 
vsakdanji sopotnik in ni se mu moč iz-
ogniti, lahko pa ga zmanjšamo s sa-
mospoštovanjem in si kdaj pa kdaj 
privoščimo tudi sprostitvene vaje, ki 
ne zmanjšujejo samo stresnih situa-
cij, temveč nas tudi duševno in tele-
sno utrdijo. 

Vpeti v naše delo in v boj za preži-
vetje pozabljamo, da je življenje vse-
eno prekratko za vse naša udejanjena 
dela, kakor tudi za tisti del našega ži-
vljenja, ki ni namenjen delu. 

Dobro je slišati še svoje stanovske 
kolege, se z njimi pogovoriti in pri tem 
ugotoviti, da imajo tudi oni podobne 
težave. Skupno lahko tako lažje rešu-
jemo probleme in tudi lažje premagu-
jemo prepreke, s katerimi se srečuje-
mo pri našem delu.

Tudi letos se je pokazalo, da je žen-
ski del v tem poslu res v izraziti manjši-
ni. Vendar je ta manjšinski del izredno 
glasno postavljal vprašanja in zahte-
val od predavateljev konkretne odgo-
vore, kakor tudi zelo slikovito predsta-
vljal težave pri izvajanju naših storitev 
na samem terenu.

Udeleženci smo zaključili srečanje 
s sklepom, da se drugo leto ponovno 
srečamo in izmenjamo svoje izkušnje 
ter dopolnimo naša znanja na podro-
čju instalacij in energetike.

Morda za v premislek - takšno 

srečanje bo organizirano tudi v na-
slednjem letu, dragi stanovski kole-
gi, člani sekcij, pri območnih obrtno 
- podjetniških zbornicah Slovenije. 
Nikakor ni potrebno, da ste prisotni 
oba dneva. Izberite si temo, ki vas naj-
bolj zanima in pridite, nekaj bo verje-
tno zanimivega tudi za vas.

Srečanja se organizirajo vsako 
leto v drugi regiji, kje bomo organi-
zirali strokovno srečanje v letu 2012, 
še ne vemo. Spoštovani stanovski ko-
legi, posredujte nam predloge za kraj 
srečanja, kakor tudi vsebine in teme, 
ki vas zanimajo in, ki jih želite bolje 
spoznati.

Posredujete jih lahko preko sekre-
tarjev vaših območnih obrtno - pod-
jetniških zbornic, kakor tudi direktno 
sekretarju naše sekcije pri OZS in seve-
da vsem nam, ki kakorkoli sodelujemo 
pri delu sekcije instalaterjev – ener-
getikov. Bodimo bolj povezani in laž-
je bomo reševali naše probleme, lažje 
bomo nastopali in zahtevali to, kar je 
za naše delo aktualno in pomembno, 
bodisi kar se tiče spremembe zakono-
daje, bodisi zahtev pri samem delu.

Pogrešamo poglobljeno sodelo-
vanje med območnimi sekcijami in-
stalaterjev, ki bi lahko prav tako, se-
veda z vašo pomočjo, spoštovani 
stanovski kolegi, aktivnejše sodelova-
le pri oblikovanju naših skupnih sta-
lišč, glede težav pri izvajanju našega 
podizvajalskega dela in glede težav, ki 
tudi izhajajo iz zakonodajno pravnih 
aktov Slovenije.

vidimo se na naslednjem stro-
kovnem srečanju v letu 2012, v upa-
nju, da bomo čim manj boleče pre-
brodili gospodarsko krizo!

Cvetka Grušovnik
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Ministrstvo za gospodar-
stvo RS in časnik Finance sta le-
tos že petnajstič razpisala nate-
čaja za nagrade za energijsko 
učinkovito podjetje, dvanajstič 
za energijsko učinkovit projekt, 
četrtič pa je bila podeljena tudi 
nagrada za projekt obnovljivih 
virov energije. Na natečaj, ki se 
je zaključil 7. marca 2011, je pri-
spelo 17 prijav – enako število 
kot lani. Največ prijav – sedem 
– je prispelo za kategorijo ener-
gijsko učinkovit projekt (BTC, 
Enos Energetika, Jelovica hiše, 
Kema Puconci, Menerga, Plan-
Net in Svetloba). Za naziv ener-
gijsko učinkovito veliko podje-
tje sta se potegovala Mercator 
in Premogovnik Velenje, za 
energijsko učinkovito malo 
podjetje pa so se prijavili 
Bartec Varnost, Kopun Simto 
iz Spodnjega Dupleka pri 
Mariboru in Vizualne komuni-
kacije comTEC. V kategoriji pro-
jekt uporabe obnovljivih virov 
energije (OVE) so poslali prija-
ve BTC, Gorenjske elektrarne, 
Kema Puconci, Komunaprojekt 
in Talum skupaj s podjetjem C 
& G. 

Nagrade sta 11.4.2011 v 
Portorožu podelila Ministrica 
za gospodarstvo mag. Darja 
Radić in direktor ter urednik 
časnika Finance Peter Frankl. 
Letošnji zmagovalci so v ka-
tegoriji energijsko učinkovi-
to večje podjetje Premogovnik 

Velenje, v kategoriji energij-
sko učinkovito manjše pod-
jetje oz. ustanova podjetje 
Vizualne komunikacije com-
TEC iz Maribora, za zmagovalni 
projekt URE je nagrado preje-
lo podjetje Plan-net iz Kamnika 
pod Krimom, Kema Puconci pa 
za projekt OVE.

V Premogovniku Velenje 
so zaradi izpeljanih ukrepov in 
učinkovitega ravnanja z energi-
jo s v letu 2010 za kopanje pre-
moga porabili sedem odstot-
kov manj energije kot dve leti 
prej. Zgradili so centralni nad-
zorni sistem za nadzor delova-
nja in upravljanja energetskih 
procesov ter porabe energi-
je, uvedli pa so tudi energijsko 
knjigovodstvo.

Podjetje Vizualne komu-
nikacije comTEC so lani uve-
dli prezračevanje z rekupera-
cijo odpadne toplote, postavili 
strešno sončno elektrarno ter 
inštalirali združeni sistem sti-
snjenega zraka in sistem mi-
krokogeneracije na plin, ki še 
ni povsem končan, prihranili 
pa naj bi dobrih 18 tisoč evrov 
na leto. 

Plan-net je zmagal s pro-
jektom Optimalna raba OVE. 
Postavili so nizkoenergijski 
poslovni objekt.. Na objekt 
so namestili tudi dve sončni 
elektrarni Presežek elektrike 
pošljejo v omrežje. Ocenjujejo, 
da s postavitvijo takega objek-

ta prihranijo 16.635 evrov za 
energente. 

Kema Puconci je bila na-
grajena za projekt Ogrevanje 
in hlajenje logističnega cen-
tra z geotermalno energijo – 
toplotno črpalko. Za ogreva-
nje in hlajenje tega objekta so 
uporabili toplotno črpalko vo-
da-voda. Poudarjajo tudi, da so 
stroški vzdrževanja takšne to-
plotne črpalke minimalni. 

Namen podeljevanja na-
grad in priznanj za energijsko 
učinkovito podjetje ter pro-
jekt obnovljivih virov energi-
je je spodbuditi prizadevanja 
vodstev podjetij in ustanov za 
povečevanje energijske učin-
kovitosti in večjo uporabo ob-
novljivih virov energije. Analiza 
prijav v preteklih letih kaže na 
vedno boljše strokovno delo v 
podjetjih in vedno večje števi-
lo uspešno izvedenih projek-

tov. Sodelovanje na razpisu je 
tudi priložnost za promocijo 
uspešnih podjetij in dobrega 
strokovnega dela odgovornih, 
kar je v trenutnih zahtevnih go-
spodarskih razmerah še kako 
pomembno. 

Komisijo za podeljeva-
nje nagrad so letos sestavljali: 
mag. Boris Selan, dr. Marijana 
Šijanec Zavrl, članica uprave 
Gradbenega inštituta ZRMK, 
mag. Stane Merše, vodja Centra 
za energijsko učinkovitost z 
Instituta Jožef Stefan in Dušan 
Novkovič iz Acronija, prejemnik 
priznanja za energetskega me-
nedžerja leta 2005. Pri ocenje-
vanju prijav so bili najbolj po-
membni izvedeni investicijski 
ter organizacijski ukrepi za po-
večanje energijske učinkovi-
tosti in vzpostavitev sistema 
upravljanja z energijo. 

Leonida Polajnar

ENERGIjSkO UčINkOvITO PODjETjE –
PROjEkT 2011

Na fotografiji iz leve proti desni: Prejemniki letošnjih nagrad za energijsko 
učinkovotost Branko Drvarič, Kema Puconci, Marko Femc, Plan-net Kamnik, 
Rajko Pirnat, Premogovnik Velenje, Peter Kavčič in Katja Brezovnik, Vizualne 
komunikacije Maribor.
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St. Margarethen/Raab, marec 2011: Mejnik na poti 
k tehniki ogrevanja brez emisij – tako podjetje kWB 
označuje svoj najnovejši izdelek, novi kWB Easyfire 
kotel za ogrevanje na pelete. Z novo razvito tehnologijo 

  postavlja kWB na trgu nove stan-
darde za enostavno in čisto ogrevanje. kWB je naredil 
velik korak pred že tako ali tako strogimi predpisi o emi-
sijah: vse mejne vrednosti Modrega angela 2012 in 1. 
BImschv (nemško Bundesimmissionsschutzverordnung 
= nemška zvezna zaščitna uredba o emisijah) so pri kWB 
Easyfire daleč pod omenjenimi mejnimi vrednostmi 
tako v nominalnem obratovanju, kot tudi v delovanju 
pod delno obremenitvijo. S tem je kWB Easyfire naj-
čistejši kotel za ogrevanje s peleti na trgu in tako tudi 
okolju najbolj prijazno centralno ogrevanje na svetu. 

Že leta 2005 je bilo podjetje KWB s svojim ogrevanjem 
na pelete Easyfire izbrano za zmagovalca neodvisne orga-
nizacije za varstvo potrošnikov Stiftung Warentest. Že takrat 
so naredili velik vtis s podrobnostmi, ki omogočajo večje 
udobje pri rokovanju, kot je premičen zaboj za pepel in zelo 
preprosto upravljanje z le dvema gum-
boma in vrtljivim kolescem. Tudi novi 
KWB kotel Easyfire izpolnjuje te zahte-
ve: potrebe strank in obrti so se združile 
v razvoju novega izdelkov. 

cleanEfficiency –  
tehnologija za čisto  
ogrevanje

Osrčje novosti je inovativ-
ni koncept gorenja s tehnologijo

. Vsa področja 
gorenja so med seboj jasno ločena, 
nadpovprečno velika površina za go-
renje pa skrbi za stabilno žerjavico in 
popolnoma nestresen in miren potek 
izgorevanja. Avtomatsko odstranjeva-
nje pepela z gorilnega krožnika poteka 

na enem nivoju, kar prepreči, da bi padajoči pepel dvigoval 
prah. Dodatni ciklonski ločevalec drobnih delcev skrbi za 
to, da težki prašni delci sploh ne pridejo v izpušni tok. Nov 
KWB kotel za ogrevanje na pelete Easyfire je prvi kotel na 
pelete z Boschevo širokopasovno lambda sondo. Razvili 
so jo posebej za ogrevanje z biomaso. Lambda sonda po-
skrbi tudi pri neenakomerni kvaliteti peletov za popolno iz-
gorevanje. Vžiganje poteka po principu udarnega vžiga s 
kratkimi, vročimi curki zraka – ta princip ne varčuje samo z 
energijo, ampak omogoča tudi izredno kratek čase vžiga, ki 
traja največ tri minute. 

Prvi kotel za ogrevanje na pelete, ki ga 
lahko enostavno postavimo v katerokoli 
kurilnico 

Inštalaterji na trgu ne najdejo nobenega kotla na pe-
lete, ki bi bil bolj preprost in bolj prijazen za načrtovanje. 
Preprost sistem sestavljanja odlikujejo lahki in kompaktni 
vgradni deli in enostavno načrtovanje. Končno je možno ko-
tel v kurilnico prinesti po delih. Zaradi modularne posta-
vitve (kotel se dostavi v 7 paketih) in edinstveno majhne 

DROBNI DELCI POD 
NADZOROM
KWB na trg prihaja z novim ogrevanjem na pelete 
s                                  tehnologijo
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površine za postavitev kotla, le 0,6 m², se nov KWB Easyfire 
prilega v vsako kurilnico. Samo kadar je kotel na pelete v 
skladu s predpisi hidravlično priključen, deluje učinkovito. 
Nov KWB Easyfire kotel na pelete je zatorej opremljen s pr-
vim popolnoma integriranim dvigovanjem 
temperature povratnega voda. Zunanje dvi-
govanje temperature povratnega voda je zato 
odveč. Velika prednost: nov KWB Easyfire kotel 
na pelete lahko priključimo na katerikoli obsto-
ječi hidravlični sistem. Stranke si tako prihrani-
jo stroške za komponente zunanje dvigovanje 
temperature povratnega voda, s tem pa se zna-
tno zmanjša količina dela pri montaži.  

Nova merila udobja
Samo EDEN premični zaboj za pepel, ki ga je treba 

izprazniti le vsake dve leti. Razen tega kvalitetni materiali 
iz avtomobilske industrije, kot sta aluminij in litina, skrbijo 

za delovanje kotla na pelete brez obra-
bljivih delov. Če k temu prištejemo 
še 6-letno kWB garancijo udobja, 
gre resnično za rešitev za ogrevanje, 
ki je udobnejša, ugodnejša in zahte-
va manj vzdrževanja v primerjavi z 
ostalimi. 

Prihodnost brez emisij
Erwin Stubenschrott, direktor 

KWB Die Biomasseheizung, nazor-
no pokaže, da moderni kotli na pe-
lete predstavljajo nujno potreben 
prispevek k množičnemu okolju 

prijaznemu ogrevanju skoraj brez 
emisij. Odločilne so zatorej majhne 
emisije v praksi in to tako na področju 
nominalnega obratovanja ter obrato-
vanja pod delno obremenitvijo. 

Novi KWB Easyfire kotel na pelete (8-35 kW)

preprosto čisto s  

 y premični zaboj za pepel je treba izprazniti le enkrat na dve leti 
 y Najstrožje mejne vrednosti 1. BImschV in Modrega angela  

           še zdaleč niso dosežene

 y servisiranje na dve leti, materiali, ki se ne obrabijo, kot sta aluminij in litina  
            iz avtomobilske industrije 

 y Popolno izgorevanje tudi pri peletih različne kvalitete s pomočjo široko 
           pasovne lambda sonde Bosch, jasno ločenega izgorevanja v štirih  
           območjih in visoko učinkovitih virbulatorjev

 y majhna površina za postavitev kotla - 0,6 m²
 y Avtomatsko čiščenje pepela: večja površina gorenja s KWB  

           Easyflex tehnologijo

 y modularna postavitev: lahka dostava, 7 paketov  y ciklonski separator finih delcev 

 y integrirano zvišanje temperature povratnega voda: kompatibilno  
           s katerokoli hidravlično situacijo

 y Princip udarnega vžiganja: minimalna poraba energije in  
           kratki časi vžiganja 

 y preprosto načrtovanje
 y izkoristek delovanja ostaja ves čas enako visok – do 96%  

           (tudi pri delni obremenitvi) 

 y preprosto upravljanje, KWB Comfort 3
 y novi virbulatorji v ceveh izmenjevalca toplote za še boljše oddajanje  

            toplote in nižje temperature izgorevalnih plinov

KWB Easyfire 

Praznenje  
pepela 
vsake  
dve leti

Kontakt:  
KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., 
KWB stiki z javnostjo, 
Tel: +386 (0) 3/839 30-80,  
mobil: +386 (0)41 609 805,  
info@kwb.si, www.kwb.si ,  
www.facebook.com/KWB.Die.Biomasse-
heizung

>
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St. Margarethen/Raab, marec 2011: Prvi kotel za ogre-
vanje na pelete, ki ga lahko postavimo v katerokoli ku-
rilnico! višek inovacij znamke kWB presega vsa priča-
kovanja, ko gre za inštalaterju prijazen način montaže. 
Zaradi inovativnega montažnega sistema z lahkimi in s 
kompaktnimi sestavnimi deli ter pripomočki za dvigo-
vanje in nošenje, ki sodijo zraven, je montaža peči na 
pelete tako hitra, kot bi sestavljali Ikeino knjižno polico 
Billy. Dva monterja potrebujeta le 30 minut, da sestavi-
ta celotno peč na pelete. 

 Inštalaterji na trgu ne najdejo nobene peči na pelete, 
ki bi bila bolj preprosta in bolj prijazna za načrtovanje. To 
je bila tudi zahteva pri razvoju nove KWB Easyfire peči za 
ogrevanje na pelete. „Vemo, da sta preprosta montaža in 
servis odločilnega pomena pri tem, kako inštalaterji sprej-
mejo določen ogrevalni sistem“, utemeljuje direktor podje-
tja KWB Erwin Stubenschrott novo razviti montažni sistem 
z le 7 paketi. 

Sedem montažnih enot
Novo KWB Easyfire peč za ogrevanje na pelete stran-

ki dostavimo v celoti montirano le na njeno izrecno željo. 
Večino peči na pelete je zaradi gradbenega položaja treba 
najprej razstaviti in potem znova sestaviti. Koraki za sestavo 
peči so preprosti za izvedbo, priloženi pripomočki za dvigo-
vanje in nošenje pa inštalaterju olajšajo dostavo sestavnih 
delov v kurilnico. Vseh sedem zapakiranih enot nove KWB 
Easyfire peči dostavimo obrtniku ali pa neposredno stranki: 

Paket 1: podnožje + izmenjevalnik toplote (vnos 
poteka ločeno)
Paket 3: oprema kotla (pripomočki za dvigovanje, 
senzorji, regulacija)
Paket 4: gorilnik
Paket 5: obloga kotla
Paket 6: modul za krmiljenje, osnov-
na plošča kotla
Paket 7: zaboj za pepel
Paket 8: pokrov gorilnika

Montaža v petih korakih
Novi KWB Easyfire kotel na pe-

lete se lahko postavi na površini, 
veliki le 0,6 m², v petih preprostih 
korakih. Iznajdljivost inštalaterja 
spoznamo najpozneje takrat, ko je 

treba peč prenesti po strmih stopnicah ali skozi ozek hodnik. 
„Praktično ne obstaja situacija, ko dostava ne bi bila mo-
goča“, trdi poslovodja Erwin Stubenschrott. Potem se kotel 
sestavi v petih preprostih korakih – kot je bilo obljubljeno! 

MONTAžNI čUDEž
Novi KWB Easyfire kotel na pelete – montaža je tako preprosta, kot bi 
sestavljali Ikeino knjižno polico Billy.

Novi KWB Easyfire kotel za ogrevanje  
na pelete in modularna montaža –  
preprosta montaža v petih korakih 

postavitev podnožja
S pomočjo preproste cevi za nošenje 
monter postavi podnožje na točno 
določeno mesto. 

vgradnja gorilnika
Gorilnik se lahko namontira na desno 
ali na levo, o čemer se lahko odločimo 
neposredno na mestu montaže. 

postavitev izmenjevalnika toplote
Izmenjevalnik toplote se postavi na 
podnožje in se fiksira z 8 pritrdilnimi 
maticami. 

montaža obloge
Obloga se preprosto natakne in pritrdi z 
nekaj vijaki. 

povezava s kabli
Z osmimi preprostimi vtičnimi kabelskimi 
seti je kotel v nekaj minutah ožičen. 

Kontakt:  
KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., KWB stiki z javnostjo, 
Tel: +386 (0) 3/839 30-80, mobil: +386 (0)41 609 805,  
info@kwb.si, www.kwb.si ,  
www.facebook.com/KWB.Die.Biomasseheizung
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Gospod jantelj, vaše podjetje je že več 
kot desetletje eden izmed vodilnih naslo-
vov za zagotavljanje varnosti pri gradnji 
objektov. Najprej s podjetjem SIkLA d.o.o. 
in sedaj z podjetjem jANSIk d.o.o. vaše po-
dročje specialnosti so gradbeni elementi, 
ki so skriti v notranjosti  posameznih objek-
tov – stenske izvedbe za napeljave in cevi. 
Zakaj so te »malenkosti«, po vašem mne-
nju, tako zelo pomembne? 

jantelj: To vam lahko najenostavneje ra-
zložim z naslednjo primerjavo: Človeško telo je 
zdravo in lahko deluje učinkovito le v primeru 
dobre oskrbe s krvjo, saj telo s tem prejema za-
dostno količino hranilnih snovi in kisika. Torej, 
za dobro oskrbo s krvjo, mora ožilje nemote-
no delovati. Pri zgradbi je zgodba zelo podob-
na. Napeljave in cevi, ki zgradbi zagotavljajo 
oskrbo z elektriko, vodo ali toploto, ali cevi, ki 
so potrebne za odvajanje odpadnih voda, mo-
rajo biti konstruirane v skladu z najvišjimi var-
nostnimi zahtevami. Morajo biti odporne proti 
ognju in neprepustne za vodo, prav tako mora-
jo prenesti različne pritiske. Če teh varnostnih 
zahtev ne upoštevate, lahko pride do nepo-
pravljivih posledic, ki lahko vplivajo na celo-
ten objekt. 

To se zdi logično. Prav gotovo tako raz-
mišljajo tudi vsi graditelji in upravljavci ve-
čjih gradbenih projektov.

jantelj: Da. Je logično. Vendar kljub temu 
veljajo prav ta področja še vedno za potenci-
alno najšibkejša v in na posamezni zgradbi. 
Grehi pri gradnji, kar pomeni, pomanjkljivo ali 
nestrokovno izvedene ter netesne hišne nape-
ljave in cevni sistemi, ki pa so, še posebej tu-
kaj,  zelo neprijetni. Potrebni ukrepi za sanacijo 
in odpravo napak so izjemno zapleteni in pre-
cej dragi. V večini primerov je treba uporabiti 

pnevmatično kladivo ali celo bager, saj je treba 
podreti stene ali izvesti izkopna dela. Tovrstne 
škode pa lahko preprečimo že vnaprej tako, da 
uporabimo pri gradnji zanesljive in preverjene 
sisteme. 

Zdi se nam zelo pomembno, da pri načr-
tovanju in sami izvedbi cevnih in električnih 
napeljav dajemo največjo prednost kvalite-
ti in varnosti. Zadovoljstvo naših strank (tudi 
po končani gradnji) kaže, da imamo prav. Na 
podlagi izkušenj smo ugotovili, da stranke po-
polnoma zaupajo izdelkom iz programa UGA-
sistemske tehnike.

Zakaj prisegate ravno na UGA-sistemsko 
tehniko?

jantelj: UGA sistemska tehnika je eno iz-
med najbolj inovativnih, svetovno priznanih 
podjetij na področju razvoja in proizvodnje 
plinskih in vodovodnih neprepustnih napeljav 
v zgradbah, kakor tudi požarno varnih stenskih 
električnih in cevnih napeljav. UGA tehnologi-
ja namreč zagotavlja kvaliteto, strokovnost in 
predvsem zahtevano fleksibilnost. Ker pod-
jetje razvija svoje lastne izdelke, lahko stran-
kam hitro in zanesljivo izpolni njihove želje in 
jim nudi individualne rešitve. Zame to pome-
ni zadovoljstvo, ki ga lahko dajem dalje svojim 
strankam. 

verjetno je težava v dodatnih stroških, 
ki investitorje odvračajo od tega, da bi upo-
rabljali zanesljivo tehniko že na samem za-
četku gradnje zgradbe?

jantelj: To je pravzaprav najbolj nenava-
dno. Dodatna finančna sredstva, ki so potreb-
na za odlično načrtovano in izvedeno dovo-
dno in odvodno napeljavo, namreč nimajo 
nobene teže pri splošnih gradbenih ukrepih 
in se v nobenem primeru ne morejo primer-
jati s stroški, ki nastanejo zaradi kasnejših sa-
nacijskih del. 

GRADBENI MENEDžMENT 
PRISEGA NA UGA

Ignac Jantelj, direktor podjetja JANSIK d.o.o.  
je spregovoril o napakah pri gradnji in preprečevanju le-teh

Tovrstne škode zaradi  
iztekanja vode bi morale 
biti že davna preteklost.  
Z UGA-sistemom  
zagotavlja podjetje  
JANSIK d.o.o. izvedbo 
zidnih napeljav, ki so 
nepropustne za vodo.

>
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le prav vse visoke varnostne in tehnične 
standarde?

jantelj: Osebno menim, da je eden od vzro-
kov nevednost. Še posebej v primeru, kadar 
gre za privatne »graditelje«. Poleg tega imajo 
gradbena podjetja, električarji in monterji tudi 
večkrat v zvezi s tem različna mnenja ali pogle-
de. Nalogo, kable in cevi strokovno zatesniti, 
vse vpletene strani prelagajo druga na drugo, 
nobeden od njih se dejansko ne čuti »odgo-
vornega« to delo izvesti. Neujemanje mer cevi 
in notranjih cevi, ki so betonirane v steno, prav 
tako prinaša s seboj posledice. Tukaj je nujno 
potreben projektni gradbeni menedžment, ki 
od vsega začetka skrbi za tovrstne naloge. Le v 
primeru, da je vse dobro načrtovano, lahko za-
hvaljujoč UGA sistemski tehniki, svojim stran-
kam zagotovim optimalne rešitve. 

Poleg tega, da UGA sistemska tehnika ga-
rantira za cevne in električne napeljave, se lah-
ko naše stranke na nas zanesejo tudi takrat, ka-
dar potrebujejo strokovno tehnično pomoč in 
svetovanje, saj smo poznani po tem, da smo 
zanesljivi in najdemo optimalno rešitev za vsa-
ko zahtevo.

radi sanacije škode, ki jo povzroči iz-
bruh vode.   

Visokokakovostni  
materiali

Vsi kovinski deli so iz A2-legiranega 
jekla. Na izbiro so tudi izvedbe v A4. 
Gumijasti tesnilni elementi so iz EPDM 
gume (sintetičnega kavčuka). Na željo 
se lahko uporabi tudi NBR guma (ni-
trilna guma), za pitno vodo ustrezna 
EPDM-silikonska guma ali FPM guma.

Prednosti GPD-sistema 
• izdelano po meri za uporabo, 
• odpornost na plin in vodo do 10 ba-
rov, 
• možnost naknadne vgradnje, 
• kratek čas montaže, 

• zvočna izolacija, 
• zaščita pred glodavci. 

Za vsak namen uporabe 
obstaja primerna različica

Gumijasta GPD tesnila izdeluje-
jo v skladu z individualnimi željami. 
Možne so izvedbe v vseh velikostih, 
od 20 mm do dveh metrov, prav tako 
so možne posebne oblike.

Zaprta izvedba tesnil za zašči-
to proti vodi, ki ni pod pritiskom in 
vodo, ki je pod pritiskom

Možno je 1-plastno gumijasto GPD 
tesnilo pri instalacijah za vodo, ki ni 
pod pritiskom in 2-plastna gumijasta 
GPD tesnila za vodo, ki so pod priti-
skom. Če bo montaža izvedena stro-

Naj omenim en primer. V znanem pisarni-
škem in trgovskem kompleksu, ki je bil zgra-
jen šele pred nekaj leti in v katerem domu-
jejo zelo ugledna podjetja, ni bila pri gradnji 
uporabljena ta preprosta in varna električna 
in cevna napeljava. Nesreča ni dolgo počiva-
la. Pred kratkim je bil oddelek za elektronsko 
obdelavo podatkov, ki se nahaja v kletnih pro-
storih stavbe, zaradi nestrokovno izvedenega 
tesnjenja, v celoti poplavljen. K sreči je škoda 
bila sorazmerno majhna. Lahko si samo pre-
stavljamo, kakšno škodo bi utrpela mednaro-
dno znana podjetja, ki imajo sedež v tem po-
slovnem kompleksu, če ne bi bili dosegljivi niti 
preko elektronske pošte, niti preko telefona ali 
faksa. Nastalo škodo bi lahko preprečili z insta-
lacijo enostavne notranje cevi tipa UGA (BKD 
150) in sistemskega pokrova, namenjenega za-
tesnitvi kablov. Cena za eno takšno napeljavo 
bi znašala nekaj čez 100 Evrov. V primeru, da bi 
uporabili UGA sistemsko tehniko že v samem 
začetku gradnje, bi bili stroški minimalni. V tem 
primeru se je varčevalo pri napačnih stvareh.

Toda zakaj niso električne in cevne na-
peljave izdelane tako, da bi izpolnjeva-

GPD gumijasta tesnila, ki jih pri nas 
v imenu podjetja UGA ponuja podje-
tje JANSIK d.o.o., se uporabljajo za hi-
tro in zanesljivo tesnjenje kablov in 
cevi. Primerna so za univerzalno upo-
rabo na področju sistemov za distri-
bucijo elektrike, plina in vode, pri viso-
kih kakor tudi nizkih gradnjah. Tesnila 
se lahko uporabljajo za jedra vrtanja, 
za cevi (ohišja za kable) in za bajone-
tne kabelske sisteme (BKD sistemi).

Ta sistem se je izkazal za zelo učin-
kovitega, saj omogoča dolgoročno 
zaščito, z malo dodatnih stroškov. 
Raziskave so pokazale, da se omenjen 
sistem splača, saj ima veliko investi-
torjev, ki nimajo na objektih tesnjenja 
prebojev, velike dodatne stroške, za-

varno in hitro tesnjenje cevnih 
prebojev z GPD-sistemom podjetja 
UGA
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kovno, bo dosežena neprepustnost 
1,5 bara (pri 1-plastnem tesnilu), ozi-
roma 5 barov (pri 2-plastnem tesnilu).  

Deljena izvedba tesnil za zašči-
to proti vodi, ki ni pod pritiskom in 
za vodo, ki je pod pritiskom

Gumijasta tesnila se lahko dobi-
jo tudi v deljeni izvedbi. Prednost: 
Deljeno gumijasto GPD tesnilo lahko 
montirate tudi po končani inštalaciji 
kablov ali cevi, medtem, ko je pri za-
prti izvedbi montaža potrebna med 
izvajanjem inštalacijskih del V prime-
ru, da je inštalacija napeljave težje iz-
vedljiva, je montaža s takšnimi tesnili 
bistveno enostavnejša.  

Menjalni vstavki inštalacij za za-
ščito proti vodi, ki je pod pritiskom

Še več fleksibilnosti zagota-
vlja GPD sistem menjalnih vstavkov. 
Gumijasto GPD tesnilo se lahko mon-
tira, ne glede na kasnejšo zasedenost 
cevi. Za vsako posamezno kabelsko ali 
cevno napeljavo je uporabljen ustre-

• raznolike variante in možnosti po-
vezovanja, 
• variabilna sestava.

Sistem je primeren za vse situacije
Ker se zahteve na gradbiščih veno-

mer spreminjajo, zagotavlja sistem KD 
vedno ustrezno rešitev za namestitev. 
Na voljo so enostavni, dvojni, poševni 
(diagonalni) tesnilni kompleti, kakor 
tudi tesnilni kompleti s prirobnicami. 
Prav tako so na voljo različni sistem-
ski pokrovi, sistemi za zaščito kablov 
(KSS) in priključne objemke.  

Takojšnja zatesnitev in zaščita

UGA tesnilni kompleti se izdeluje-
jo tako, da se po dolžini popolnoma 
ujemajo z debelino sten. Vsak posa-
mezen tesnilni komplet je dobavljen 
skupaj s pokrovom, ki je neprepusten 
za vodo in pline. Tako ostaja notranji 
prostor med samo vgradnjo čist in te-

snilni komplet je takoj po izvedenem 
betoniranju neprepusten za vodo in 
plin. 

Trajna  povezanost z betonom 
Tesnilni komplet je opremljen s te-

snilnim sistemom. Ta omogoča trajno 
povezanost z betonom. S tem je zago-
tovljena odlična tlačna neprepustnost 
za vodo. 

Sistemski pokrov KD  
in dodatne možnosti za 
priključitev
En priključek, veliko možnosti

Na tesnilni komplet KD  lahko pri-
ključite tako sistemski pokrov z na-
stavki ali z objemko, kakor tudi sistem 
za zaščito kablov (KSS). Pred položitvi-
jo kablov je potrebno s pomočjo mon-
tažnega ključa GSS vstaviti sistemski 
pokrov in sistem za zaščito kablov. 

Tesnjenje električnih prebojev 
s sistemom kD podjetja UGA

Sistem KD je namenjen zanesljivi 
električni oz. kabelski napeljavi z raz-
ličnimi notranjimi premeri. Podjetje 
JANSIK d.o.o., skupaj z podjetjem UGA, 
je prepričano, da z minimalnim vlože-
nim naporom pri montaži, zagotavlja 
tesnilni sistem KD varno tesnjenje in-
stalacij, ki se uporabljajo za vodo, ki je 
pod pritiskom. Sistem ima veliko mo-
žnosti za priključitev in je kompatibi-
len z drugimi sistemskimi napeljava-
mi. Skupaj s standardnimi sistemskimi 
pokrovi so dobavljene tudi objemke 
za toplotno krčenje (TM objemke). 
Opcijsko so na voljo tudi objemke za 
hladno krčenje (KS objemke).

Prednosti sistema KD
• takojšnja neprepustnost za plin in 
tlačno vodo, 
• trajno in zanesljivo tesnjenje, 
• primerno za topel in hladen skrček,

Tesnjenje cevnih prebojev

Za vsak namen uporabe obstaja 
primerna različica

>

zni menjalni vstavek. Če želite, se lah-
ko zasedenost cevi spremeni tako, 
da se enostavno zamenja menjalni 
vstavek. 

Cevi (ohišja za kable)
Cevi (ohišja za kable) se dobavljajo 

v skladu z dimenzijami debeline sten, 
v okviru gradbenih del in se nato ve-
zilno betonirajo v opaž (oboj). Za cevi 
iz vlaknatega cementa in cevi iz legira-
nega jekla so možne posebne izvedbe 
in se lahko izdelajo glede na posame-
zne projektne zahteve, kot npr. kon-
strukcija s fiksno in gibljivo prirobnico 
(zatesnitev korit), v skladu z DIN 18195, 
del 9. 
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Nezasedeni nastavki sistemskega po-
krova se lahko zatesnijo s posebnim 
čepom in so tako na voljo za kasnej-
šo uporabo.  

Tehnika toplotnega in hladne-
ga krčenja 

V standardnih izvedbah podjetje 
JANSIK d.o.o. dobavlja sistemske po-
krove z objemkami za toplotno krče-
nje. Opcijsko so na voljo tudi objemke 
za hladno krčenje.

kablov ter razvrščen v razred odpor-
nosti proti ognju S 90. Atest se nana-
ša na vgradnjo v stene in strope, ki jih 
uvrščamo v razred odpornosti proti 
ognju S 90.

Sistem za protipožarno zaščito BS 
90 je atestiran za:
• vse vrste kablov, vključujoč PE, VPE 
in ALU-kable kakor tudi optične kable,
• posamezne napeljave iz jekla ali   
 umetnih mas,
• nosilne sisteme,
• debeline sten od 100 mm dalje,
• debeline stropov od 150 mm dalje.

Podjetje JANSIK d.o.o. in podje-
tje UGA, omogočata svojim strankam 
varno in brezskrbno prihodnost na 
raznoraznih področjih tesnjenja pre-
bojev. Ne samo z izdelki, temveč tudi 
z brezplačnimi strokovnimi nasveti 
njihove dobro podkovane tehnične 
službe. 

Odprtine v požarnih stenah in 
stropih je treba v skladu z gradbeni-
mi predpisi zadelati z ustreznimi zapi-
ralnimi sistemi za zatesnitev. Podjetje 
JANSIK d.o.o., skupaj z podjetjem 
UGA, ima v tem primeru izvrstno reši-
tev. Protipožarni sistem BS 90 prepre-
čuje širjenje požara, dimnih plinov in 
razkrojnih produktov v druge požar-
ne oz. gradbene predele. 

V primeru, da pride do požara, je 
z ekspanzijskim delovanjem materia-
la zagotovljena popolna zatesnitev in 
zaščita. Za različne namene uporabe 
vam podjetje JANSIK d.o.o. nudi proti-
požarne elemente v obliki čepov, blo-
kov in zvitkov, kakor tudi omarico za 
kable, ki je primerna za montažo na 
tanjše pregradne stene.
Navodila za montažo

Montaža poteka enostavno in hi-
tro v suhomontažnem načinu gra-

dnje. Elastični material se lahko pre-
reže z nožem. Špranje in reže se po 
končanem polaganju napeljave zate-
snijo oz. zadelajo s protipožarnim ki-
tom BS 90-K, ki je neprepusten za di-
mne pline.
Prednosti sistema BS 90
• brez prahu in vlaken za suhomonta-
žno vgradnjo, 
• možnost enostavne naknadne vgra-
dnje, 
• kratek čas vgradnje brez kakršnega-
koli posebnega orodja, 
• ni potreben premaz kablov, 
• brez omejitve skupnega prereza 
posameznih kablov.
Atestiran v skladu z DIN 4102, del 9

Protipožarni sistem UGA BS 90 je 
bil s strani nemškega inštituta za grad-
beno tehniko v Berlinu (DIBt), v skladu 
z DIN 4102 - del 9, preizkušen in atesti-
ran kot sistem za zatesnitev in zaščito 

Preizkušeno tesnjenje
Sistem KD 110 je dosegel v poveza-

vi z neprepustnostjo za plin in za vodo 
pod pritiskom odlične rezultate, ki so 
celo presegali vrednosti, ki so zahte-
vane v praksi.
Neprepustnost za plin

Takoj po začetku preizkusa je delni 
tlak znašal 5,4 x 10–6 mbar. To je odlič-

na vrednost, saj se giblje vrednost del-
nega tlaka za helij v zraku pri približno 
4,8 x 10–6 mbar.

Neprepustnost za vodo pod 
pritiskom

Ni prišlo do iztekanja tekočin. 

Preizkus uničenja
Od 5 barov do nekaj čez 20 barov 

(odvisno od modela)Tesnjenje električnih prebojev

Sistem za protipožarno zaščito BS 90
Zatesnitev in zaščita kablov v stenah in stropih v skladu z DIN 4102

Protipožarno tesnjenje BS 90 Sistemi za protipožarno tesnenje

Tehnika manšetnega tesnjenja UGA omogoča priključitev vseh vrst cevi in gibljivih cevi na sistem KD

inženiring, gradbeništvo d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74

9232 Črenšovci
Tel.: 02 573 52 10, Fax: 02 573 52 11

e-pošta: info@jansik.si 
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Mariborska in celjska regija zajame-
ta kar 54 % celotne fotovoltaične ener-
gije, ki se letno proizvede  na celotnem 
območju R Slovenije, kar je po eni stra-
ni, glede na podnebne pogoje, prese-
netljiv podatek. Ali pa tudi ne. Krepko 
zaostajata Pomurska in Obalno – Kraška 
regija. Glede na dejstvo, da imamo na 
našem območju daljšo ogrevalno se-
zono in s tem večje energetske stro-
ške, nas samo po sebi prisiljuje k racio-
nalnejšemu ravnanju z energijo in večji 
uporabi alternativnih virov energije.

Na pobudo sekcije elektro dejavno-
sti pri OOZ Maribor, oz. njenega pred-
sednika Dušana KNEHTLA, je v torek, 
19. aprila v izobraževalni dvorani Doma 
obrtnikov Maribor potekala predstavi-
tev delovanja Združenja slovenske foto-
voltaične industrije – GIZ (v nadaljeva-
nju: ZSFI) in predstavitev proizvodnega 
programa  podjetja BISOL d.o.o., oba 
s sedežem v Latkovi vasi pri Preboldu. 
Podjetje BISOL je edine slovenska druž-
ba, ki na masovni industrijski ravni v 
Sloveniji proizvaja fotonapetostne mo-
dule najvišjih kakovosti. Delovanje, vlo-
go in poslanstvo Združenja je predsta-
vil Matej GUŠTIN,  podjetje BISOL pa 
mag. Peter VREČAR,  vodja prodaje za 
Slovenijo.

ZSFI je prostovoljno združenje prav-
nih oseb, ki delujejo na različnih podro-
čjih fotovoltaike. Namen ZSFI je  širi-
ti zavest in nova spoznanja s področja 
raziskav in razvoja ter uporabnih znanj 
fotovoltaične industrije na območju R 
Slovenije. Ustanovitelja ZSFI (junij 2008) 
sta BISOL, razvoj, proizvodnja, inženi-
ring in svetovanje, d.o.o. in ELEKTRO 
CELJE, podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d.

Dejavnosti ZSFI so: skrbi za hitrej-
ši razvoj fotovoltaike in implementaci-
jo standardizacije; predlaga nove stan-
darde; analizira in poroča o razmerah na 

tujih trgih; ščiti domači trg pred tehno-
loško nekonkurenčnimi izdelki in stori-
tvami, ki bi utegnili zavirati razvoj pa-
noge doma; skrbi za dolgoročno vizijo 
panoge; želi Sloveniji zagotoviti ustre-
znega sogovornika, ki bo lahko čim bolj 
nevtralno svetoval pri strateških odlo-
čitvah v političnem, finančnem, znan-
stvenem in drugih sektorjih; podpira 
organizacijo strokovnih razpravljalnih 
zborov, seminarjev in predavanj; ureja 
in izdaja publikacije; povečuje zanima-
nje zasebnega sektorja in širše splošne 
javnosti za uporabo fotonapetostnih 
tehnologij. Združenje ima danes 26 
članov.

Vrhunski fotonapetostni modu-
li družbe BISOL so rezultat intenzivnih 
raziskav in razvojnih prizadevanj viso-
ko usposobljenega osebja, ki obvladuje 
najsodobnejše strokovno znanje s po-
dročja fotovoltaike. Proizvodi so plod 
domačega znanja in so izdelani v naj-
sodobnejšem, avtomatiziranem in viso-
ko tehnološkem proizvodnem okolju, ki 
omogoča proizvodnjo modulov visokih 
izhodnih moči z najvišjim energijskim 
izplenom in dolgoletnim ter brezskrb-
nim delovanjem.

Odziv kupcev je za BISOL najpo-
membnejši, zato strokovnjaki v najso-
dobneje opremljenih laboratorijih ne-
nehno stremijo k novim tehnološkim 
izboljšavam, ki bi ugodile najbolj spe-
cifičnim tehnološkim zahtevam strank. 
Kot pomembno konkurenčno prednost 
so predstavili inovacijo pri razvrščanju 
fotonapetostnih modulov, ki omogoča 
njihovo optimalno razporeditev v ma-
triko sončne fotonapetostne elektrarne 
in s tem občutno višji energijski izplen 
elektrarne. Na ta način snovane elek-
trarne zagotavljajo znatno višjo dono-
snost naložb.

Podjetje si je pridobilo številna med-
narodna potrdila o kakovosti, je aktiven 

član različnih mednarodnih združenj 
in ima lastna predstavništva v Belgiji, 
Franciji, Italiji in Veliki Britaniji.

Udeleženci predstavitve smo se na-
tančneje seznanili s postopki posta-
vitve lastne sončne elektrarne: ugo-
tavljanje primernosti lokacije, ocena 
investicije in priprava finančnega na-
črta, pridobitev lokacijske informacije, 
pridobitev projektnih pogojev gradnje 
in priklopa na pristojnem elektrodistri-
bucijskem podjetju, pridobitev soglasja 
za poskusni priklop, pridobitev soglas-
ja za projektne rešitve, izdelava projek-
tne dokumentacije, postavitev sončne 
elektrarne, izvedba meritev in preizkus 
delovanja, tehnični pregled objekta, 
pridobitev soglasja za priklop, pridobi-
tev deklaracije za proizvodno napravo 
in sklenitev pogodbe o odkupu elek-
trične energije.

Pridobljeno električno energijo iz 
lastne sončne elektrarne je ta trenutek 
najbolj smiselno, da jo po višji zagoto-
vljeni odkupni ceni oddajamo v elek-
trično omrežje, medtem ko elektriko za 
lastno porabo še naprej kupujemo po 
nižjih, tržni ceni. R Slovenija spodbu-
ja postavljanje sončnih elektrarn z za-
gotovljenimi odkupnimi cenami, ki jih 
določa Uredba o podporah električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije (UL RS št. 37/2009 – 18.5.2009). 
Višina zagotovljenih odkupnih cen velja 
za obdobje 15 let in je odvisna od veli-
kosti sončne elektrarne.

šTAjERCI PREDNjAčIjO 
PRI IZkORIščANjU SONčNE ENERGIjE
T, S:  Boris Ličen

Mag. Peter VREČAR iz podjetja BISOL d.o.o.
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Med prijavljenimi niti enega 
Slovenskega projekta.

Bruselj - Zagreb – London, 13. April 
2011 – Evropski komisar za energijo, 
Günther Oettinger, je danes na de-
seti konferenci Evropske energetske 
iniciative »ManagEnergy« podelil na-
grado »Local Energy Action Award« v 
kategoriji »Najboljši osveščevalni pro-
jekt«  »Regionalni energetski agenci-
ji severovzhodne Hrvaške« za izvaja-
nje projekta »Vsak ima lahko sončne 
kolektorje«. Z omenjenim projektom 
so na Hrvaškem vzpodbudili mno-
ga gospodinjstva v severovzhodnem 
delu države, da se odločijo za instala-
cijo solarnih in drugih energijsko varč-
nih sistemov. Hrvaškim nagrajencem 
v vrhu evropskih energijsko varčnih 
projektov delajo družbo tudi Britanci, 
»Londonska razvojna agencija« s pro-
jektom »RE:FIT«, ki je zmagal v katego-
riji »Najboljši tehnični projekt«. 

Medtem, ko med prijavljenimi pro-
jekti ni bilo niti enega slovenskega 
projekta, tako v tehnični kot tudi ne v 
osveščevalni kategoriji, je Hrvatom in 
njihovi »Regionalni energetski agen-
ciji severovzhodne Hrvaške« uspel, 
najprej preboj med najboljše tri prija-
vljene projekte v osveščevalni katego-
riji, danes pa je bila omenjena ener-
getska agencija s projektom »Tudi 
jaz imam lahko sončne kolektorje!« 
razglašena za nesporno zmagoval-
ko med članicami in pristopnimi dr-
žavami Evropske Unije, ki so prijavile 
svoje projekte s področja obnovljivih 
virov energije. Družbo na vrhu evrop-
skih projektov s področja energijske 
varčnosti pa jim v tehnični kategori-

ji dela projekt britanske  »Londonske 
razvojne agencije«, »RE:FIT«. V sklopu 
projekta »RE:FIT« so z energijsko varč-
nimi elementi prenovili 42 stavb, ki so 
v uporabi javnega sektorja in s tem v 
enem letu prihranili za 1,16 milijonov 
Evrov energije in zmanjšali količino 
ogljikovih emisij za 5000 ton. 

Zmagovalni projekt v kategoriji 
»Osveščevalnih in informativnih pro-
jektov«, hrvaški »Tudi jaz imam lahko 
sončne kolektorje«, je v lanskem letu s 
subvencijami, ki jih je razpisal, prispe-
val k več kot 250 instalacijam solar-
nih sistemov, kar je zmanjšalo stroške 
ogrevanja vode v standardnih gospo-
dinjstvih za 65 %, kar pomeni, da je 
bilo v severovzhodni Hrvaški v enem 
letu privarčevanih milijon kWh. Prav 
tako je projekt pomembno vplival na 
gospodarstvo, saj je bila kar 1/5 upo-

rabljenih sončnih kolektorjev proizve-
dena na Hrvaškem. Glede na uspeh 
projekta v severovzhodni regiji, tudi 
druge Hrvaške regije že načrtujejo iz-
vajanje podobnega projekta oziroma 
razširitev obstoječega. 

Komisar Günther Oettinger je 
ob podelitvi obeh nagrad povedal: 
»Krepitev naših prizadevanj za ener-
gijsko učinkovitost in promocijo ob-
novljivih virov je najboljša pot na-
prej k zagotovitvi varne, trajnostne 
in dostopne energetske prihodno-
sti z minimalnimi ogljikovimi izpu-
sti. Pri tem igrajo nagrade iniciative 
»ManagEnergy« ključno vlogo s či-
mer pozdravljam aktivnosti te evrop-
ske energetske iniciative, s katerimi 
promovirajo energijsko učinkovitost 
in uporabo obnovljivih virov energi-
je po vsej Evropi.«                                 LP

HRvATI NAjBOLjšI v EU  
NA PODROčjU vARčNIH 
PROjEkTOv

ManageEnergy je iniciativa Direktorata za Energijo Evrop-
ske komisije, ki je bila vzpostavljena v letu 2002. Iniciativa 
podpira akterje, ki delujejo na področju obnovljive energije 
na lokalnem in regionalnem  nivoju po vsej Evropi. Tehnič-
na podpora vključuje izvajanje delavnic na temo gradnje 
kapacitet, partnerske raziskave in letne dogodke, med tem 
ko so informacije o študijah primerov, primeri dobrih praks, 
evropska zakonodaja in programi z energetskega področja 
dosegljivi na spletni strani http://www.managenergy.net. 
Več o zmagovalnih projektih si lahko pogledate na:
Regionalna energetska agencija severovzhodne Hrvaške: 
www.regea.org/342.html. Londonska razvojna agencija: 
www.lda.gov.uk/projects/refit.

20



Weishauptova plinska kondenzacijska tehnika je prava izbira za trajno zanesljivo ogrevanje. Energent plin izrablja namreã izredno uãinkovito,
zato je poraba goriva minimalna. V praksi preverjena tehnika zagotavlja optimalno zgorevanje ter dolgotrajno zanesljivo in varãno obratovanje.
Veã informacij o Weishauptovi kondenzacijski tehniki boste dobili pri Va‰em instalaterstvu ogrevalnih sistemov ali neposredno pri
Weishauptu, 3000 Celje, telefon 03 425 72 50, oz. na spletnem naslovu www.weishaupt.si 

To je zanesljivost

Varãno in zanesljivo:
Weishauptova kondenzacijska tehnika.

Weishauptov program:     Solarna tehnika     Oljni ogrevalni sistemi     Plinski ogrevalni sistemi     Gorilniki
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Pred več kot 20 leti je družba Viega 
razvila tehniko spajanja s hladnim stiska-
njem s sistemi bakrenih cevi Profipress do 
te mere, da je bila primerna za serijsko pro-
izvodnjo. Od tedaj se ta tehnika domala 
množično uporablja v zasebnih instalaci-
jah in v komercialnih oziroma industrijskih 
sistemih. Odločilno vlogo pri tem igrata 
predvsem dve dejstvi. Na prvem mestu 
je hitrost izdelave spojev, saj se glede na 
spajkanje prihrani od 30 do 50 odstotkov 
časa montaže, kar je odvisno od premera 
cevi. Poleg tega je izdelava teh spojev var-
nejša, saj odprtega plamena ni treba več 
uporabljati. Sem spada serija SC Contur fi-
tingov za hladno stiskanje Viega, ki se po-
našajo z „vgrajeno varnostjo pri prever-
janju“: Netesne spoje boste opazili že pri 
polnjenju sistema. Pri „suhem“ preverja-
nju tesnosti, npr. s stisnjenim zrakom, zna-
ten padec tlaka v območju med 110 mbar 
in 3 bar nemudoma opozarja na morebi-
tne netesne spoje.

„Natančen ogled in izračun!“
Zaradi teh prednosti pri obdelavi in 

zelo visoke stopnje gospodarnosti, se 
tehnika spajanja s hladnim stiskanjem v 
Evropi uporablja že dolgo časa. V ZDA, 
Južni Afriki ali Avstraliji obrtniki prav tako 
uporabljajo tehniko spajanja s hladnim sti-
skanjem, kot npr. v Rusiji in na Japonskem. 
„Kljub temu še vedno preveč obrtnikov ne 
vidi prednosti, ki jim jih na trgu ponuja-

jo cevovodni sistemi s tehniko spajanja s 
hladnim stiskanjem. Zaradi tega je družba 
Viega začela kampanjo mednarodnih raz-
sežnosti na to temo in sporoča po načelu 
iz prakse za prakso najpomembnejše ko-
risti te tehnike“, je dejal vodja podružnice 
Viega Tomislav Niksic.

Dodatni razdelki:

Tehnika spajanja s hladnim 
stiskanjem Viega

Viega ponuja cevovodne sistem s teh-
niko spajanja s hladnim stiskanjem za 
ogrevalne in sanitarne instalacije ter za 
številne industrijske sisteme. Posebnost 
pri tem je konstrukcija fitinga za hladno sti-
skanje. Ti fitingi se, neodvisno od materia-
la in sistema, ponašajo z vidno zanesljivo-
stjo preverjanja, ki se imenuje SC-Contur. 
Pri nestisnjenem stanju na tem mestu že 
pri polnjenju sistema voda vidno izteka, 
pri “suhem” preverjanju tesnosti (obmo-
čje preverjanja: 110 mbar do 3 bar) se po-
javlja znaten padec tlaka.

Dodatna edinstvena značilnost teh fi-
tingov za hladno stiskanje Viega je cilin-
drično cevno vodilo z dvojnim prisilnim 
stisnjenjem pred tesnilnim obročem in za 
njim. Cilindrično cevno vodilo poleg osta-
lega preprečuje poškodba tesnilnega ele-
menta pri vstavljanju cevi. 

Hladno stiskanje je pri vseh cevovo-
dnih sistemih Viega možno izvajati z istim 

Viega je začela z mednarodno informacijsko kampanjo

„TEHNIkA SPAjANjA S 
HLADNIM STISkANjEM jE 
BISTvENO vARNEjšA IN  
GOSPODARNEjšA kOT  
SPAjkANjE!“

 Tehnika spajanja s hla-
dnim stiskanjem viega je 
popolna alternativa spaj-
kanju fitingov za cevi. Po 
svetu se ta tehnika v veliki 
meri že uporablja. Pri tem 
se tehnika hladnega sti-
skanja ne uporablja samo 
v sanitarnih in ogrevalnih 
sistemih ter plinskih insta-
lacijah, temveč tudi v indu-
striji, kot npr. na področjih 
stisnjenega zraka, hladilne 
vode ali procesnih medi-
jev. Bistveni prednosti sta 
varnost in gospodarnost, 
ki prepričata uporabnike. 
Družba viega je v svetov-
nem merilu vodilna na po-
dročju tehnike spajanja s 
hladnim stiskanjem in je 
tako začela z veliko infor-
macijsko kampanjo, s ka-
tero v prvi vrsti želi obrtni-
kom približati prednosti 
omenjene tehnike. Ta kam-
panja bo obsegala pred-
stavitve različnih sistemov 
spajanja s hladnim stiska-
njem s pomočjo prospek-
tov, oglasov in prodajnih 
akcij. Te sisteme družba 
viega ponuja za najrazlič-
nejše medije.
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orodjem za hladno stiskanje. Samo čeljusti 
za hladno stiskanje je treba prilagoditi za 
določen sistem. Za vsakodnevno delo so 
na voljo orodja za hladno stiskanje z na-
pajanjem iz električnega omrežja in tudi 
zelo kompaktna akumulatorska orodja, 
kot npr. Pressgun Picco.

Težko dostopne spoje s hladnim stiska-
njem boste obdelali z zgibnimi poteznimi 
čeljustmi. V tem primeru lahko orodje za 
stiskanje obrnete za 180° in ga namestite 
pod skoraj poljubnim kotom.

Za celovito izrabljanje prednosti pri 
obdelavi, je družba Viega razvila za vsak 
cevovodni sistem tudi obsežen program 
sistemskih komponent. Sem spadajo npr. 
stenske podložke ali prehodni kosi za pre-
hod na druge cevovodne sisteme, prirob-
ni prehodi, povezave za grelna telesa ali 
kompenzatorji. Z orodji za stiskanje do-
bavljamo tudi sistemske zaporne venti-
le, ventile s poševnim nasedom, krogelne 
pipe, pipe za črpalke in podometne zapor-
ne armature.

O podjetju:

Družba Viega GmbH & Co. KG, Attendorn, Westfalen se je 
od svoje ustanovitve leta 1899 razvila v globalno delujoče 
podjetje. Danes je družba Viega s svojimi približno 3.000 
zaposlenimi po vsem svetu vodilni sistemski ponudnik 
izdelkov za instalacijsko tehniko. Ponudba obsega več kot 
16.000 izdelkov s proizvodnjo v krajih Attendorn-Ennest/
Westfalen, Lennestadt-Elspe/Westfalen, Großheringen/
Thüringen, Niederwinkling/Bayern in McPherson/Kansas 
(ZDA). Poleg cevovodnih sistemov družba Viega proizvaja 
predzidne sisteme in sisteme za odvodnjavanje. Ti izdelki 
se uporabljajo na področju stavbne tehnike, industrijskih 
sistemov in v ladjedelništvu.

spajkanje vs. hladno stiskanje
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že drugo leto zapored je 
Ekosklad, javni sklad, objavil raz-
pis za nepovratne finančne spod-
bude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in 
večje energijske učinkovitosti sta-
novanjskih stavb (6SUB-OB11), v 
katerem so predvidene tudi finanč-
ne spodbude za gradnjo ali nakup 
nizkoenergijske ali »pasivne« hiše.

V skladu z razpisom (točka »I«) 
morajo imeti nizkoenergijske in »pa-
sivne« hiše rabo energije za ogre-
vanje (Q

h
) manjšo ali enako 25 kWh/

(m2a), izračunano skladno s PHPP 
07 (PassivHausProjektirungsPaket 
2007; Passivhaus Institut Darmstadt, 
Nemčija), kjer so upoštevani vremen-
ski podatki za Ljubljano, pridobljeni 
na podlagi programa METEONORM. 
Ti vremenski podatki se pri nekaterih 
parametrih lahko razlikujejo od vre-
menskih podatkov ARSO (Agencija 
RS za okolje), ki so osnova za izračun 
rabe energije za ogrevanje po novem 
PURES 2010.

Za ovoj stavbe velja, da mora biti 
povprečna toplotna prehodnost ovo-
ja stavbe manjša ali enaka 0,30 W/
m2K, stavbno pohištvo mora imeti to-
plotno prehodnost manjšo ali enako 
1,0 W/m2K. Vgrajeno mora biti central-
no prezračevanje z vsaj 80 % izkorist-
kom, električna energija za pogon pa 
mora biti manjša ali enaka 0,45 Wh/
m3. Zahtevan je tudi preizkus zrakote-
snosti stavbe, kjer je dovoljena izme-
njava zraka pri tlačnem preizkusu po 
standardu EN 13829: n

50
 ≤ 0,6 h-1 za 

Q
h
 ≤ 15 kWh/m2a oziroma n

50
 ≤ 1,0 h-1 

za 15 < Qh ≤ 25 kWh/m2a.

Razpis v isti točki predvideva tudi 
subvencije za stavbe, ki imajo rabo 
energije za ogrevanje (Q

h
) manjšo ali 

enako 35 kWh/(m2a). V tem prime-
ru morajo imeti neprozorni elemen-
ti ovoja stavbe povprečno toplotno 
prehodnost ovoja stavbe manjšo ali 
enaka 0,15 W/m2K, povprečna toplo-
tna prehodnost stavbnega pohištva 
pa ne sme presegati 0,85 W/m2K. 

Za ta tip stavbe ni zahtevano 

centralno prezračevanje z vrača-
njem toplote!

SISTEM YTONG IN YTONG 
MULTIPOR

S kombinacijo izdelkov YTONG za 
nosilne konstrukcije ovoja stavbe in 
toplotne izolacije YTONG MULTIPOR, 
je mogoče izdelati elemente ovoja 
stavbe, ki imajo izredno nizko toplo-
tno prehodnost (Razpredelnici 1 in 2). 

S POMOčjO SISTEMA YTONG 
IN YTONG MULTIPOR DO 
SUBvENCIjE EkOSkLADA
Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Razpredelnica 1: Toplotne prehodnosti zidov YTONG + YTONG MULTIPOR

Vrsta zidaka
Debelina 

porobetona 
YTONG (cm)

Debelina 
YTONG  

MULTIPOR  
(cm)

Debelina ometa
znotraj/zunaj

(cm)

Skupna  
debelina zidu

(cm)

Toplotna  
prehodnost

(W/m2K)

YTONG  
TERMOBLOk  
TB 40

40

8

1,0/2,0

51 0,19

12 55 0,16

16 59 0,14

20 63 0,12

YTONG  
ZIDNI BLOk  
ZB 30

30

8

1,0/2,0

41 0,22

12 45 0,18

16 49 0,15

20 53 0,13

Razpredelnica 2: Toplotne prehodnosti stropov YTONG + YTONG MULTIPOR

Debelina stropne 
plošče YTONG  

(cm)

Debelina
YTONG MULTIPOR

(cm)

Skupna debelina 
stropa/strehe

(cm)

Toplotna prehod-
nost

(W/m2K)

YTONG SP  
15

15

14 28 0,22

16 32 0,20

20 36 0,17

30 46 0,12

YTONG SP  
20

20

14 33 0,20

16 37 0,18

22 41 0,15

30 51 0,11

YTONG SP  
24

24

14 27 0,19

16 31 0,17

20 35 0,15

30 45 0,10

Nadaljevanje članka na 14. strani
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Sistem YTONG  
in YTONG MULTIPOR v 
enodružinski hiši

Kakovostni elementi ovoja stav-
be, izdelani iz porobetona YTONG 
in YTONG MULTIPOR, predstavljajo 
osnovi za nizkoenergijsko in pasiv-
no gradnjo. Za primer vzemimo eno-
družinsko hišo, ki ima pritličje in nad-
stropje ter neogrevano podstrešje, z 
zunanjimi merami 8,2 m x 10,2 m in 
neto uporabno ploščino 120 m2 (tip 
hiše: MAJA). Sestave in toplotne pre-
hodnosti ovoja hiše so prikazane v 
razpredelnici 3.

Stavbno pohištvo je izbrano na 
osnovi zahtev razpisa. Toplotna pre-
hodnost zasteklitve znaša 0,7 W/m2K, 
toplotna prehodnost okvirja pa 1,2 
W/m2K. Skupna toplotna prehodnost 
oken je odvisna od velikosti okna in se 
giblje od 0,85 do 1,00 W/m2K. Vhodna 
vrata imajo toplotno prehodnost 1,1 
W/m2K. 

Ustreznost z  
zahtevami razpisa  
Ekosklada

Poleg kakovostno toplotno izoli-
ranega ovoja stavbe, predvideva izra-
čun v skladu s PHPP 07 tudi centralno 
prezračevanje z vračanjem toplote 
in izkoristkom vsaj 80 %, kar je bilo 
upoštevano tudi pri izračunu rabe 
energije za ogrevanje. Primerjava 
rezultatov pokaže, da enodružinska 
hiša, izdelana in porobetona YTONG 
in toplotne izolacije MULTIPOR, 
vgrajenimi kakovostnimi okni in pri-
mernim prezračevalnim sistemom, 
povsem ustreza zahtevam Ekosklada 
(Razpredelnica 4).

Tudi stavba z naravnim prezra-
čevanjem (brez centralnega prezra-
čevanja z vračanjem toplote) ustre-
za zahtevam razpisa Ekosklada 
(Razpredelnica 5). Na ta način se je 
mogoče izogniti visoki in higiensko 
vprašljivi investiciji v centralni prezra-
čevalni sistem in vseeno enakovre-
dno kandidirati (višina subvencije) na 
razpisu, kar je letošnja novost!

Razpredelnica 3: Sestave, toplotne prehodnosti in ploščina elementov ovoja stavbe

Sestava  
konstrukcije

Debeline slojev
(mm)

Toplotna  
prehodnost U  

(W/m2k)

Ploščina  
elementa

(m2)

Tla na terenu

PARkET 20

0,144 W/m2k 83,6

CEM ESTRIH 55

PE FOLIjA 2

kAMENA 
vOLNA

60

YTONG  
MULTIPOR

200

HIDROIZO-
LACIjA

5

AB PLOščA 150

Strop proti 
podstrešju

OMET 20

0,142 W/m2k 83,6
YTONG SP 20 200

YTONG  
MULTIPOR

220

Zunanja stena

OMET 10

0,134 W/m2k 146,6

YTONG  
MULTIPOR

200

YTONG TB 300

OMET 20

vhodna vrata / / 1,1 W/m2k 3,0

Okna

OkvIR 1,2 W/m2k

0,85 – 1,00 W/m2k 59,4
ZASTEkLITEv 0,7 W/m2k

Razpredelnica 4: Rezultati izračuna po PHPP 07 – sistem prezračevanja z vračanjem toplote

Izračun PHPP 07 Zahteve razpisa Ekosklada

Raba energije za  
ogrevanje (Q

h
)

12 kWh/(m2a) ≤ 25 kWh/(m2a)

Povprečna toplotna prehodnost 
ovoja stavbe

0,275 W/m2K ≤ 0,30 W/m2K

Toplotna prehodnost stavbnega 
pohištva

1,00 W/m2K ≤ 1,00 W/m2K

Centralno prezračevanje z  
rekuperacijo - izkoristek

80 % ≤ 80 %

Električna energija za pogon 
centralnega prezračevanja

0,45 Wh/m3 ≤ 0,45 Wh/m3

Razpredelnica 5: Rezultati izračuna po PHPP 07 – sistem naravnega prezračevanja

Izračun
PHPP 07

Zahteve razpisa 
Ekosklada

Raba energije za ogrevanje (Q
h
) 26 kWh/(m2a) ≤ 35 kWh/(m2a)

Povprečna toplotna  
prehodnost neprozornih 
elementov ovoja stavbe

Tla na terenu 0,144 W/m2K ≤ 0,15 W/m2K

Strop proti 
podstrešju

0,142 W/m2K ≤ 0,15 W/m2K

Zunanje stene 0,134 W/m2K ≤ 0,15 W/m2K

Toplotna prehodnost stavbnega pohištva 0,85 W/m2K ≤ 0,85 W/m2K

Centralno prezračevanje z rekuperacijo - izkoristek
Naravno 

prezračevanje
0 %

NI ZAHTEVANO
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Zaključek

Gradbena sistema YTONG in 
YTONG MULTIPOR predstavljata 
osnovo za kakovostno toplotno izo-
liran ovoj stavbe, na podlagi katere-
ga je mogoče kandidirati na razpisu 
Ekosklada za nepovratne spodbu-
de občanom. Možnosti za pridobitev 
subvencije sta dve. Prva - klasična – 
predvideva vgradnjo centralnega pre-

zračevalnega sistema z rekuperacijo, 
druga – letošnja novost – pa ne zah-
teva centralnega prezračevanja z vra-
čanjem toplote, pač pa v tem primeru 
za ovoj stavbe veljajo strožji kriteriji. 
Sistema YTONG in YTONG MULTIPOR 
v obeh primerih, skupaj s primernim 
stavbnim pohištvom, omogočata pri-
dobitev subvencije. Ne samo to, re-
zultati kažejo, da je raba energije z 
uporabo sistemov YTONG in YTONG 

MULTIPOR lahko celo več kot dvakrat 
manjša od predpisane. Seveda pa se 
je potrebno zavedati, da je za prido-
bitev subvencije predviden tudi pre-
izkus zrakotesnosti, kar je mogoče do-
seči le s kakovostno izvedbo. Zadnja 
zahteva razpisa Ekosklada, ki pa se ne 
nanaša več na ovoj stavbe, predvide-
va pokrivanje toplotnih potreb iz ob-
novljivih virov energije (vsaj 25 %), kar 
pa je že tema za strojnike.

Svet ostane zunaj
Razstavno-prodajno-
izobraževalni salon
Cesta XV. brigade 47,
8330 Metlika, Slovenija
tel.+386/7/36-92-700
http://kolpa-trgovina.si/
salon@kolpa.si

Kolpa, d.d. Metlika
Rosalnice 5, 8330 Metlika
tel. +386/7/39-33-300
www.kolpa.si
info@kolpa.si

Ljubljana, 15. april 2011- vlada 
RS je v zvezi z naložbo v blok 6 v 
TEš sprejela sklep, v skladu s ka-
terim pričakuje, da bo donosnost 
projekta taka, kot jo zahteva sek-
torska politika za energetiko. 

V sektorski politiki je zapisano, da 
morajo investitorji v elektrarne na fo-
silne vire pri izdelavi investicijskega 
programa uporabljati 9-odstotno di-
skontno stopnjo. Pri dosedanjem in-
vesticijskem programu je bila namreč 
uporabljena  7-odstotna diskontna 
stopnja, kakršna se sicer v skladu z 
vladno uredbo uporablja le za inve-

sticije v neprofitne namene (šole, vrt-
ce ipd.) in za investicije brez tržnega 
tveganja. 

Pri določanju diskontne sto-
pnje smo se približali usmeritvam 
Evropske komisije, ki v svojih anali-
zah na podlagi mednarodnih primer-
jav uporablja 10-odstotno diskontno 
stopnjo kot običajno za ekonomsko 
analizo investicij v elektrarne, tudi 
premogovne.  Diskontna stopnja je 
sicer druga ekonomska kategorija kot 
donos na kapital. Ne glede na meša-
nje teh dveh pojmov, pa je res pred-
vsem to, da sta v drugih evropskih dr-
žavah tako donos na kapital državnih 

energetskih družb, kakor tudi upora-
bljena diskontna stopnja pri izračunu 
ekonomičnosti posamezne investi-
cije višja kot v Sloveniji, kar kaže na 
žalostno dejstvo negospodarnega 
poslovanja v večini slovenskih elek-
troenergetskih družb v državni lasti.

Donosnost projekta blok 6 TEš 
mora biti v skladu s sektorsko  
politiko za energetiko
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Za doseganje zahtev po 
maksimalnem udobju z mini-
malnimi investicijskimi in obra-
tovalnimi stroški, se za ogre-
vanje in hlajenje vedno bolj 
uporabljajo površine v prosto-
ru, kot so to tla, stene in stro-
povi. Prenos energije med upo-
rabniki in termično aktiviranimi 
površinami je v pretežni meri s 
pomočjo sevanja, ki posnema 
naravna razmerja pri uravna-
vanju ogrevalnega ravnotežja 
za večino živih bitij. To pome-
ni, da se ljudje v prostorih, ki so 
ogrevani ali hlajeni s pomočjo 
površinskih sistemov, počutijo 
dokazljivo dobro, njihova mo-
tivacija in uspešnost se poveča.

Dvojna prednost 
z Uponorjevim  
sistemom ometa

Ko imamo v mislih udobje 
in stroške, je Uponorjev sistem 
ometa resnično večnamenski, 
saj se lahko uporablja na ste-
nah ali stropovih kot ogreva-
nje in/ali hlajenje za uravnava-
nje temperature v prostoru. Če 
je zahteva po pretežnem hlaje-
nju, potem stropovi v prostoru 
služijo kot površina za prenos 
toplote. Zahvaljujoč visoke-
mu koeficientu prenosa toplo-
te v načinu hlajenja, je mogoče 
doseči izredno veliko hladilno 
moč.

Če je osnovna zahteva ogre-
vanje, potem so najbolj pri-
merne stenske površine (če ne 

upoštevamo talnega ogreva-
nja). Tanek prekrivni sloj ometa 
naredi Uponorjev sistem ome-
ta zelo obvladljivega. Seveda 
pa se lahko stene in stropovi 
skupaj uporabljajo v kateri koli 
kombinaciji.

Uponorjev sistem ome-
ta tako nudi dvojno prednost: 
vzdrževanje prijetno hladnih 
prostorov poleti, prijetno toplih 
pozimi in fleksibilnost, da se 
odzove na hitre temperaturne 
spremembe spomladi in jeseni.

Kako  
pridobite/prihranite
• Minimalna vgradna višina,

• Univerzalni sistem za mon-
tažo na steno in strop,

• Zelo malo, optimalno izbra-
nih sistemskih elementov,

• Izbira že desetletja pozna-
nih Uponor PE-Xa cevi 9,9 x 
1,1 mm,

• Q&E sistem fitingov za hitro, 
ekonomično vgradnjo,

• Hiter odzivni čas, zahvalju-
joč tankemu nanosu ometa/
prekritja,

• Prihranek pri energiji zara-
di optimalnih obratovalnih 
temperatur.

Sistemski elementi
Uponorjev sistem ometa 

sestavlja zelo malo, optimal-
no prilegajočih sistemskih ele-
mentov, ki se lahko uporablja-
jo tako za vgradnjo na strop 
kot tudi za na steno. Sistem 
dopolnjujejo razvodni/distri-
bucijski elementi in regulacij-
ski elementi iz standardnega 
Uponorjevega asortimana. To 
omogoča izdelavo komple-
ksnega sistema, ki je proizve-

den pri istem proizvajalcu.

Stropna in stenska  
uporaba
Primer uporabe 
Uponorjevega sistema  
ometa na stropu

1. Toplotna izolacija v skladu z 
zahtevami

2. Betonska plošča (debelina v 
skladu s statiko)

3. Uponor držala cevi 9,9 mm
4. Uponor PE-Xa cev 9,9 x 1,1 

mm
5. Mavčni omet (npr. Knauf 

MP75 G/F-Light)

Primer uporabe 
Uponorjevega sistema 
ometa na steni

1. Toplotna izolacija v skladu z 
zahtevami

2. Opečnat zid
3. Uponor držala cevi 9,9 mm
4. Uponor PE-Xa cev 9,9 x 1,1 

mm
5. Mavčni omet (npr. Knauf 

MP75 Diamant)

Hidravlični priključek 
na omrežje

V odvisnosti od posame-
znega koncepta sistema in re-
gulacije, obstajajo različni na-
čini za integriranje/vključitev 
ogrevalnih/hladilnih površin z 
Uponorjevim sistemom ometa 
na omrežje. Povezovalne linije 
posameznih ogrevalnih/hladil-

IZkORIščANjE STENSkIH IN 
STROPNIH POvRšIN
Učinkovito ogrevanje in hlajenje z Uponorjevim sistemom ometa

Popolna prostorska svoboda z 
Uponorjevim sistemom ometa

Uponorjev 
sistem 
ometa, 
stena

Uponorjev 
sistem 
ometa, 
strop
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nih površin so povezane/pri-
ključene na Uponor razdelilec, 
bodisi direktno ali preko zbiral-
nih vodov (Tichelmann sistem).

 Priklop na razdelilec
V primeru priklopa na raz-

delilec, se PE-Xa cevi 9,9 mm 
posameznih ogrevalnih/hladil-
nih zank priključijo direktno na 
razdelilec z uporabo Q&E pri-
ključnih spojk s 3/4" euro ko-
nusom. Takšen način pride v 
poštev takrat, ko se sobna tem-
peratura večih manjših con in/
ali prostorov želi regulirati lo-
čeno s pomočjo termopogo-
nov na razdelilcu in Uponorjevo 
prostorsko regulacijo.

Priklop na  
Tichelmannovo zanko

Uponorjev sistem ome-
ta vključuje fitinge in cevi, s 

pomočjo katerih je možno 
hitro in enostavno izdelati 
Tichelmannove dovodne linije 
za posamične ogrevalne/hla-
dilne površine z uporabo Q&E 
priključkov. Takšen način pri-
de v poštev, ko se priklaplja ve-
čje cone in/ali prostore z ogre-
valnimi/hladilnimi zankami, 
ki so večje in približno enakih 
dolžin. Za regulacijo tempera-
ture v prostoru in za izvajanje 

Priklop PE-Xa cevi dimenzije  
9,9 mm na PE-Xa  
Tichelmannovo zanko z uporabo 
Q&E priključkov.

hidravličnega balansiranja skr-
bijo conski regulacijski ventili 
na dovodu. Če so posamezne 
Tichelmannove zanke upora-
bljene namesto Uponorjevih 
razdelilcev, se lahko z upora-
bljeno prostorsko regulacijo 
regulira/nadzira conske in/ali 
sobne temperature.

Vili Zabret, TITAN d.d.

Priklop sistemskih PE-Xa cevi 
dimenzije 9,9 mm ali conskih PE-Xa 
cevi dimenzije 20 mm na Uponorjev 
plastični razdelilec.

Uponor 
nudi gradbenim profesionalcem  
brezkompromisno kakovost, najboljše 
strokovno znanje in dolgoročno  
partnerstvo. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete 
na podjetje TITAN d.d., ki je uradni  
zastopnik družbe Uponor v Sloveniji.
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Sekcija gradbincev Območne obr-
tno – podjetniške zbornice Maribor se 
je tudi letos od 29. marca do 2. apri-
la predstavila v Gornji Radgoni, na že 
24. mednarodnem sejmu gradbeni-
štva in gradbenih materialov MEGRA. 
Na razstavnem prostoru v Hali A se je 
skupaj s člani predstavila tudi revija 
ENERGETIk, ki je bila na voljo vsem 
obiskovalcem. Predstavili pa so se 
še   Bogomir Poštrak, Rosidd d.o.o., 
Tlakovci Podlesnik – Bojan Podlesnik 
s.p., Dušan Kaiser s.p., Splošno mi-
zarstvo in kovinarstvo Magdalenič 
Nenad s.p., Biotherm d.o.o., Igor 
Vidovič s.p., Oral, Alojz Vrbnjak s.p. 
in Mizarstvo Cifrek, Cifrek Fabijan s.p. 
Razstavljavci, ki se na MEGRI predsta-
vljajo že vrsto let, so  povedali, da je 
v primerjavi z lanskim letom  na ma-
riborskem razstavnem prostoru sicer 

več razstavljavcev, a bistveno manj 
obiska. Nekaj povpraševanja je že bilo, 
je pa težko reči, če bo s tega tudi kaj 
naročil. Seveda pa tudi ostali  razsta-
vljavci priznavajo, da so na gradbe-
nem sejmu pričakovali bistveno več 
obiskovalcev in dodajajo, da je to le 
še dodatna posledica krize, ki jo sami 
še kako občutijo.

Na letošnji MEGRI se je sicer na 
16.500 kvadratnih metrih notranjih 
in zunanjih razstavnih površin pred-
stavilo 360 razstavljavcev iz 14 držav. 
Sejem naj bi ponudil celovito pred-
stavitev gradbeništva, od gradbenih 
materialov, mehanizacije in orodij, do 
strokovnih posvetov in izobraževanj, 
s poudarkom na energijsko varčni 
gradnji in uporabi obnovljivih virov 
energije.

Pomurski sejem v Gornji Radgoni 

je 29. marca odprl minister za promet 
Patrick vlačič in poudaril, da si vlada 
prizadeva, da bi spodbudila povpra-
ševanje v gradbeništvu, zlasti v treh 
smereh: s pospešitvijo dela pri pripra-
vi ključnih infrastrukturnih projektov 
v Sloveniji na področjih energetike, 
prometa in okolja, z izvajanjem ener-
gijske učinkovitosti, s spodbujanjem 
izkoriščanja obnovljivih virov energi-
je  in z okrepljeno podporo sloven-
skemu gospodarstvu na tujih trgih. 
Kot prednostne naložbe v letih 2011 
in 2012 je naštel izboljšanje železniške 
infrastrukture, vključno z vlaganjem v 
logistične terminale, nadgradnjo in 
posodobitev Luke Koper, pa tudi na-
ložbe v letališča Ljubljana, Maribor in 
Portorož.

Direktor Pomurskega sejma janez 
Erjavec pa je ob otvoritvi sejma po-
udaril, da se bo moralo slovensko 
gradbeništvo prestrukturirati iz ma-
sovnega in količinskega v kakovostno 
in inovativno, njegova največja per-
spektiva pa so obnovljivi viri energije 
in gradbeni materiali. 

Sejem MEGRA so 30. marca obiska-
li tudi člani izvršnega odbora Sekcije 
gradbincev pri OOZ Maribor, na čelu s 
predsednikom vladom Hreščakom, 
ki so bili zgroženi zaradi tako velike-
ga upada števila razstavljavcev in obi-
skovalcev v primerjavi s prejšnjimi leti. 
„To je prava katastrofa“, je dodal Vlado 
Hreščak in nadaljeval, da bo treba raz-
misliti, ali se bo sekcija gradbincev pri-
hodnje leto še pojavila na tem sejmu.

LP

NAšA REvIjA 
Z GRADBINCI NA SEjMU 
MEGRA 2011

Na letošnji MEGRI se je kot že leta nazaj predstavila tudi naša revija                                                            (foto: LP)
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Paroprepustnost oziroma vre-
dnost µ pove, za koliko je odpor pre-
hodu vodne pare pri določenem 
materialu večji kot pri zraku, ki ima 
vrednost µ= 1. Nižja kot je vrednost µ, 
boljša je paroprepustnost materiala. 
Skupno število računsko dni navlaže-
vanja in skupno računsko število difu-
zijskega sušenja sta za neklimatizirane 
stavbe enaki in znašata 60 dni.

Osnovne zahteve za zasnovo 
gradbenih konstrukcij, glede na difu-
zijo vodne pare, so zbrane v novem 
standardu SIST 1025. V standardu so 
predpisani osnovne zahteve za zasno-
vo gradbeni konstrukcij glede na difu-
zijo vodne pare. Opredeljene so z na-
slednjimi zahtevami:

 � gradbena konstrukcija mora biti 
zasnovana tako, da pri računskih tem-
peraturi in vlagi vodna para, ki pro-
dira skozi gradbeno konstrukcijo ne 
kondenzira,

 � če vodna para kondenzira, 
ne sme preseči dopustne vlažnosti 
materiala,

 � da kondenzirana vlaga izpari v 
poletnem obdobju. 

Da dosežemo dobro paroprepu-
stnost (difuzijsko odprta gradbena 
konstrukcija), moramo pravilno izbra-
ti izolacijske materiale, kar je še pose-
bej pomembno pri zunanjih stenah, 
stropih proti podstrešju in poševnih 
strehah. Prehod vodni pari je pri difu-
zijsko zaprti gradbeni konstrukciji pre-

prečen s parno zaporo, nameščeno 
na notranji strani toplotne izolacije. V 
tem primeru je zato prehajanje vodne 
pare skozi element ovoja stavbe prak-
tično nemogoče. V ogrevalni sezoni 
lahko pride zaradi previsokega dele-
ža vodne pare v toplem notranjem 
zraku in nizke temperature notranjih 
sten do kondenzacije vodne pare na 
hladnih površinah in s tem do poja-
va plesni ter propadanja notranjega 
ometa. Površinsko kondenzacijo lah-
ko preprečimo z vgradnjo toplotno 
izolacijskega materiala, ki omogoča 
čim boljši prehod vodne pare skozi 
konstrukcijo in istočasno zagotavlja 
tudi dovolj visoko površinsko tempe-
raturo notranje površine.                  (bg)

PREPUSTNOST ZA vODNO PARO 
GRADBENIH kONSTRUkCIj
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Tehnologijo Faser, ki temelji na več-
plastnem koekstrudiranju, je podjetje 
Aquatherm razvilo leta 1999. Sredinska plast 
cevi je izdelana iz posebne mešanice vlaken 
in materiala fusiolen. Tehnologija Faser po-
nuja številne prednosti: za 75% zmanjšana li-
nerarna razteznost v primerjavi s tradicional-
nimi PP cevmi, boljša mehanska stabilnost 
in posledično povečanje razdalje obešalnih 
točk. Prav tako med prednosti štejemo tudi 
enostavno spajanje s polifuzijskim varjenjem, 
zmanjšanje teže in povečanje notranjega pre-
mera cevi ter 100% odpornost proti koroziji.

Zaradi teh očitnih prednosti lahko cev-
ne sisteme Fusiotherm Faser in Climatherm 
Faser uporabimo v sistemih za distribucijo 
hladne in tople sanitarne vode, za uporabo v 
sistemih komprimiranega zraka, v ogrevalnih 
sistemih ter v različnih drugih industrijskih 
sistemih. Cevni sistemi Faser se uporabljajo v 

različnih sektorjih: od stanovanjskega do in-
dustrijskega, od kmetijstva do ladjedelništva.

Podjetje Aquatherm  
je razvilo naslednje cevne 
sisteme:

 y Fusiotherm Faser SDR 7,4, primeren 
za sisteme distribucije pitne vode

 y Climatherm Faser, primeren za ogre-
valne, klimatizacijske in hladilne sisteme – ta 
sistem ni primeren za  sisteme distribucije sa-
nitarne vode

 y Climatherm Faser OT, za enake siste-
me kot Climatherm Faser, vendar za aplikaci-
je, ki zahtevajo cevi s kisikovo zaporo

 y Aquatherm ISO, predizoliran cevni sis-
tem, primeren za gradnjo podzemnih vodnih 
sistemov

TE H N O LOG I jA  
FASE R  –  
NAPR E DN I  SISTE M I 
AQUATH E R M

Climatherm faser Fusiotherm faser

Aquatherm 

Cevi so na voljo v premerih od 20 mm do 355 mm. 
Zadnja novost, ki jo je podjetje Aquatherm pred-
stavilo na sejmu ISH v Frankfurtu, pa je razširitev 
obsega dobave cevi do premera 630 mm. 
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V podjetju Herz d.d., iz Šmartnega pri Litiji, že dolga leta 
proizvajamo visokokakovostne krogelne ventile iz medeni-
ne, blagovne znamke KOVINA, za vgradnjo v ogrevalne, hla-
dilne in sanitarne sisteme. Izdelki, ki jih ponujamo, so plod 
lastnega razvoja in proizvodnje.  Ker ne želimo ponujati 
samo ventilov, smo se odločili trgu ponuditi tudi drugačne 
proizvode, s katerimi želimo zajeti širok spekter rešitev pri 
izvajanju cevnih instalacij in na ta način nastopiti na trgu kot 
ponudnik celovitih rešitev na področju ogrevanja.

V letu 2011 bomo trgu ponudili dve 
novosti. 

Prva novost so krogelni ventili nove »družine«, ki ne 
bodo primerni samo za vgradnjo v enostavne ogrevalne, 
hladilne in sanitarne instalacije, marveč tudi za zahtevne 
sanitarne instalacije, kjer so potrebni posebni materiali in 
konstrukcija izdelka, ki nam omogočata, da lahko zadostimo 
zahtevnim evropskim standardom. Uporabljamo jih lahko 
za vse neagresivne medije, kot so: voda, olje, nafta, kurilno 
olje, komprimirani zrak itd.

Druga novost pa so črpalčni seti PUMPFIX, s pomočjo 
katerih lahko hitro in učinkovito izvedemo povezavo med 
virom toplote in porabnikom.

Paleta proizvodov PUMPFIX  
se sestoji iz:

 y PUMPFIX direkt - direktni črpalčni set  (DN 20, DN 25, 
DN 32),

 y PUMPFIX mix - mešalni črpalčni set (DN 20, DN 25, 
DN 32),

 y PUMPFIX solar - solarni črpalčni set (DN 15, DN 20, 
DN 25),

 y PUMPFIX hp - črpalčni set za toplotne črpalke (DN 15, 
DN 20, DN 25).

NOvOSTI NA PODROčjU 
OGREvALNIH, HLADILNIH  
IN SANITARNIH INSTALACIj

PUMPFIX je visokokakovosten 
proizvod, izdelan iz medenine,  
predsestavljen in  tlačno preizkušen 
komplet je v proizvodnem procesu 
pod stalnim nadzorom kakovosti.  
S tem je omogočeno dolgotrajno  
brezhibno delovanje z minimalnimi 
stroški vzdrževanja.

PUMPFIX mix -  
Črpalčni set  
za mešalni ogrevalni 
krog (zaprt)

Nova družina krogelnih ventilov
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Prednosti PUMPFIX  
črpalčnih setov:
1. vse vgrajene komponente so plod lastnega razvoja,

2. stalen nadzor nad kvaliteto izdelave v lastni tovarni,

3. vgrajeni visoko kvalitetni materiali,

4. dobavljamo kompletne sisteme,

5. enostavna vgradnja in vzdrževanje,

6. enostavna in hitra zamenjava vtoka in povratka,

7. obtočna črpalka z vgradno dolžino 180 mm,

8. priključna razdalja med vtokom in povratkom: 125 
mm,

9. izolacijska lupina služi med transportom tudi kot za-
ščita pred poškodbami.

Seveda pa ni ustrezno izvedene kotlovnice brez raz-
delilca, ki ga v ogrevalnih sistemih uporabljamo takrat, 
ko imamo v objektu več ogrevalnih krogov, ki jih hočemo 
regulirati po različnih temperaturnih in časovnih režimih. 

Posebnost Herz razdelilca je, da se modularno sesta-
vlja, glede na potrebno število ogrevalnih krogov. Vtok in 
povratek pa sta termično ločena, kar pripomore k manj-
šim izgubam ogrevalnega sistema. V osnovnem modu-
lu je priložen ves potreben dodatni material (konzole, 
vijaki,…)

PUMPFIX mix -  
Črpalčni set  

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

Vse iz ene roke
V letu 2009 smo program razširi-

li in predstavili ponudbo celotne re-
šitve za pridobivanje tople sanitarne 
vode ter podporo ogrevanju. Sistem 

Bramac Solar omogoča visoke izko-
ristke in s tem visoke prihranke pri le-
tni porabi sredstev, namenjenih pri-
dobivanju tople vode ter ogrevanju 
bivalnih prostorov. Prodajni program 
zajema vgradne sprejemnike sončne 
energije, Alu modulne sprejemnike, 
ki omogočajo vgradnjo na streho, fa-
sado itd., hranilnike tople vode, kom-
binirane hranilnike, solarne postaje 
in ves pripadajoči drobni material, ki 
ga potrebujete za izdelavo kakovo-
stnega sistema z visokim izkoristkom 
zbrane sončne energije.

Kvaliteta
Bramac Solar ima za svoje izdel-

ke pridobljen evropski znak kako-
vosti Solar Keymark, kar pomeni, da 

ustrezajo vsem evropskim standar-
dom kakovosti. 10-letna garancija pa 
zagotavlja brezskrbne dni s solarnim 
sistemom Bramac. 

Nova spletna  
stran

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

Brezplačen izračun
Vsem obiskovalcem spletne stra-

ni, poleg vseh informacij o kompo-
nentah, omogočamo brezplačen in 

BRAMAC SOLAR
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neobvezujoč izračun optimalnega 
solarnega sistema  glede na individu-
alne potrebe. V rezultatih vam pred-
stavimo vaš prihranek v enem letu 
uporabe solarnega sistema Bramac 
Solar.

Brezplačna  
izobraževanja

Za dobro delovanje sistema je po-
leg kakovostnih komponent potreb-

na tudi kakovostna vgradnja, zato 
ekipa Bramac Solar vsako leto v spo-
mladanskih mesecih organizira brez-
plačno izobraževanje inštalaterjev, 
kjer jim predstavimo novosti v pro-
gramu, na praktičen način jim poka-
žemo vgradnjo solarnih kolektorjev 
Bramac in solarnih komponent siste-
ma Bramac. Prijava za šolanje je mo-
žna preko kontaktnega obrazca na 
naši spletni strani www.bramac-so-

lar.si. Na šolanju pridobi vsak udele-
ženec tudi možnost dostopa do vseh 
tehničnih listov ter potrebne doku-
mentacije in navodil za uspešno iz-
vedbo sistema Bramac Solar.

www.bramac-solar.si
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Z ne malo ponosa v KNUT d.o.o. 
ugotavljamo, da je naša poslovna po-
litika zadnjih 19 let obrodila bogate 
sadove. Z našimi kupci toplotnih čr-
palk sklenemo pravzaprav partner-
stvo, ne le za čas nabave in vgradnje, 
temveč za vse življenjsko obdobje te 
energetsko učinkovite naprave. Z na-
šimi kupci smo si ustvarili odnos zau-
panja, tako se pogosto zgodi, da nas 
pokličejo samo, da nam sporočijo, ka-
dar so po dolgi zimi zadovoljni z niz-
ko porabo energije in s tem nizkimi 
stroški ogrevanja. Naše stranke nam 
zaupajo, enako jim zaupamo tudi mi 
in računamo, da se bodo po izteku ži-
vljenjske dobe toplotne črpalke po-
novno obrnili na nas kot dobavitelja. 
Predvidena življenska doba toplotne 
črpalke je od 20 do 22 let in več.

Po skoraj dvajsetletnem obdobju 
delovanja ugotavljamo, da sta razvoj 
in zanesljivost delovanja toplotnih 
črpalk dosegla neverjetne dosežke. 
Vsako leto lahko ponudimo našim 
kupcem naprave z izboljšanim krmi-
ljenjem, predvsem pa z boljšimi teh-
ničnimi karakteristikami. Letošnje leto 
ni izjema, zato naj naštejem samo ne-
kaj novosti.

Dvostopenjske toplotne 
črpalke NIBE, medij/voda

Novost pri močnih, dvostopenj-
skih toplotnih črpalkah zemlja/voda, 

švedskega proizvajalca NIBE AB so ob-
čutno izboljšani izkoristki posamezne 
stopnje, tako je COP po EN 14511 sedaj 
preko 4,3 (pri kolektorskih sistemih). 
Hkrati sta dodatno znižana šumnost 
(glasnost) in povišana zanesljivost. 
Maksimalna temperatura ogrevanja 
je do 65 °C. Regulacija omogoča kr-
miljenje dveh temperaturnih reži-
mov po različnih ogrevalnih krivuljah. 
Ogrevanje sanitarne vode je vedno 
prioritirano. 

Regulacija omogoča tudi krmilje-
nje dodatne zračne baterije (posebna 
rešitev), kadar ni dovolj velik zemeljski 
kolektor ali pa je premalo energetskih 
vrtin. Dodatna zračna baterija dodaja 
(ob primernih pogojih) toploto zraka 
v kolektorski sistem ali pa neposredno 
toplotni črpalki. Z drugimi besedami, 
imamo rešitev tudi tedaj, ko ni dovolj 
prostora za pravilno velik kolektorski 
sistem

Toplotne črpalke NIBE, 
zrak/voda

Dosedanjo paleto teh toplotnih čr-
palk (8 in 10 kW) smo sedaj dopolni-
li še z nižjo močjo 6 kW, primerno za 
nizkoenergetske objekte ter dvema 
močnejšima napravama moči 14 in 20 
kW, ki sta zlasti primerni pri prehodu 
na uporabo obnovljivih virov energije 
pri obnovi ali novogradnji večjih sta-
novanjskih objektov. Seveda obe iz-

ZA NOvE TOPLOTNE čRPALkE 
IščEMO NOvE SODELAvCE

Mali Osolnik 17, 1311 Turjak
01 / 788 99 16

www.knut.si | info@knut.si

TOPLOTNE ČRPALKE | KAMINI  |  

- Primerni za hiše s prezračevanjem zaradi
  svoje tesnosti
- Dolga akumulacija zaradi kamna salovca
- Visoki izkoristki

Švedski kamini Contura - kvaliteta za življenje

www.nibe.si www.kamini-contura.si

Za vgradnjo toplotnih črpalk iščemo
izkušene instalaterje. Za informacije
pokličite na 041 634 625 ali 
pošljite kontakt na info@knut.si  

Toplotna črpalka medij/voda NIBE 1245
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polnjujeta zahteve EKO sklada za do-
delitev subvencije (COP po EN 14511 
3,86 in 3,5), hkrati pa sta obe, vkljub 
visoki moči in s tem velike količine 
zraka, ki ga potrebujeta, izredno tihi. 
Maksimalna temperatura ogrevanja 
je celo 65 °C. Potrebna moč varovalk 
je samo 16A.

Vgrajena je vrhunska tehnologija 
EVI, zato dosegajo visoke izkoristke 
in delujejo celo do najnižjih zunanjih 
temperatur -25 °C!

Drago Škantelj
KNUT d.o.o.

Zaradi povečanega obsega delovanja, iščemo nove 
sodelavce za zanesljivo in predvsem odgovorno 
izvedbo sistemov. Bodoče sodelavce z večletnimi  
izkušnjami pri vgrajevanju in servisiranju ogrevalno/ 
hladilnih sistemov iščemo predvsem na širšem  
mariborskem in prekmurskem področju.  

Frekvenčno krmiljene to-
plotne črpalke NIBE SPLIT, 
zrak/voda

Izredno povpraševanje po popu-
larnih toplotnih črpalkah NIBE SPLIT, ki 
ogrevajo hišo in sanitarno vodo, hkra-
ti pa lahko učinkovito hladijo, so sedaj 
dopolnjene z 8 in 16 kW izvedbo. Prva 
je primerna za nizkoenergijske objek-
te, druga pa pri obnovi starejših, ve-
čjih objektov. Krmiljenje je frekvenč-

no, kar pomeni, da se moč ventilatorja 
zunanje enote, moč kompresorja in 
obtočne črpalke ogrevanja/hlajenja 
ves čas prilagajajo stvarno potrebni 
moči objekta, tako je poraba energije 
ves čas najnižja. Pri zunanji tempera-
turi -20 °, je temperatura ogrevanja še 
vedno 58 °C, kar je primerno tudi za 
radiatorske sisteme.

Toplotna črpalka zrak/voda NIBE SPLIT
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Gorenje v okviru programa Solar 
ponuja investitorjem celostno po-
nudbo izvedbe sončne elektrarne 
»na ključ« ter fotonapetostne modu-
le in druge solarne komponente pri-
znanih proizvajalcev. Program Solar 
je bil razvit znotraj Divizije ekologije, 
energetike in storitev, ki v zadnjih le-
tih pomembno raste. Program Solar 
pomeni logično nadaljevanje aktiv-
nosti Gorenja na področju energetike 
in ekologije, hkrati pa predstavlja od-
govor Gorenja na svetovni megatrend 
aktivne usmerjenosti v ekološko na-
ravnane proizvode in poslovanje, za 
kar si v Gorenju prizadevamo na vseh 
področjih svojega delovanja.

V programu Solar, kjer uspešno 
povezujemo znanje in izkušnje iz po-
sameznih dejavnosti Gorenja, se v 
skladu s pričakovanim razvojem pa-
noge razvijamo izredno hitro in bomo 

v skladu s sprejeto strategijo posta-
li vodilni ponudnik sončnih elektrarn 
na Balkanu.

Sončna elektrarna
Lastnik sončne elektrarne lahko 

postane vsak, ki ima za to primerno 
zemljišče ali streho. Fotonapetostne 
module lahko nameščamo povsod, 
pri tem moramo paziti le, da izbere-
mo takšno mesto, ki ima čim bolj op-
timalno osončenost skozi celo leto. Po 
preučitvi naravnih danosti lokacije in 
tehničnih lastnosti objekta strokovne 
ekipe Gorenja Solar pripravimo idej-
no zasnovo s simulacijo za konkreten 
objekt, ki opredeljuje način postavi-
tve elektrarne, vršno moč in predvi-
deni letni donos električne energije. 
V Gorenju Solar ponujamo sončno 
elektrarno »na ključ«, kar pomeni da 
s predhodnim investitorjevim poo-

blastilom pridobivamo celotno doku-
mentacijo v njegovem imenu, ki je po-
trebna za izvedbo sončne elektrarne. 

Najpomembnejši podatek za in-
vestitorje je, koliko električne ener-
gije (kilovatnih ur) bodo proizvedli in 
oddali v omrežje. Na podlagi teh po-
datkov lahko pripravimo prikaz pov-
prečnih prihodkov za daljše obdobje 
(15 let pri zagotovljenem odkupu…) 
glede na odkupno ceno električne 
energije.

Pomembno vlogo pri postavitvi 
sončnih elektrarn predstavlja tudi 
nosilna konstrukcija. Ta se prilaga-
ja ostrešju oziroma tlom, kamor že-
limo namestiti sončno elektrarno. 
Praviloma so izdelane iz lažjih in trajnih 
materialov, najpogosteje aluminija in 
pocinkanega jekla. Način pritrjevanja 
je odvisen od kritine, podkonstrukci-
je, usmerjenosti in lege strehe oziro-
ma talnih površin in želje lastnika.

Projekt v izvedbi
Trenutno izvajamo projekt večje 

sončne elektrarne na strehi objek-
ta podjetja Gorenje Surovina d.o.o. v 
Mariboru z vršno močjo 324,53 kWp, ki 
bo predvidoma proizvedla 362 MWh 
na leto, s čimer bomo prihranili 260 
ton izpustov CO2 v ozračje. Sončna 
elektrarna se razprostira na 7.700 m2 
strešnih površin. Uporabili smo poli-
kristalne module Yingli Solar in raz-
smernike Aurora Power One, ki so se 
doslej izkazali kot dobra kombinaci-
ja. Moduli so zaradi posebne struktu-
re strehe nameščeni v vrste pod do-
datnim - optimalnejšim naklonom. 
Projekt bo zaključen v mesecu maju, 
ko se predvideva tudi vključitev v 
omrežje. 

GORENjE SOLAR 
SONčNA ELEkTRARNA  
„NA kLjUč“

Sončna elektrarna na strehi objekta podjetja Gorenje Surovina d.o.o. v Mariboru  
z vršno močjo 324,53 kWp.
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Sončni paket
V Gorenju Solar smo skupaj z Banko 

Koper in zavarovalnico Generali zdru-
žili svojo energijo, znanje in izkušnje. 
Za vse tiste, ki še premišljujte o investi-
ciji v sončno elektrarno, smo pripravili 
SONČNI PAKET, ki zagotavlja vašim na-
črtom za energetsko naložbo priho-
dnosti trdnejše temelje.

Banka Koper vam v sodelovanju 
z Gorenjem Solar ponuja ugodnejšo 
obrestno mero financiranja kot sicer, 
ustrezno odloženo plačilo obresti in 
glavnice, visok delež financiranja in-
vesticije, tudi do 100%, ter za večje 
elektrarne tudi prilagojeno odplači-
lo kredita. Koriščenje kredita je lah-
ko prilagojeno edinstvenim plačilnim 
pogojem, ki jih omogoča le Gorenje 
Solar (kreditojemalcu ni potrebno za-
gotovitvi nadomestnega zavarovanja 
za plačilo avansov iz sredstev kredita).

Investicija v sončno elektrarno je 
dolgoročna naložba, zato jo je po-
trebno tudi ustrezno zavarovati in 
tako zaščititi pred morebitnimi ško-
dami. V zavarovalnici Generali so 

oblikovali inovativno in kakovostno 
zavarovanje, posebej prilagojeno po-
trebam lastnikom sončnih elektrarn 
– PaketEnergija, kateri krije uničenje, 
poškodovanje ali krajo sončne elek-
trarne, večino stroškov ob nastanku 
zavarovalnega primera ter odgovor-
nost iz njene posesti in obratovanja. 
V okviru SONČNEGA PAKETA boste 
pri sklenitvi zavarovanja deležni do-
datnega posebnega popusta.

Investicija je upravičena, saj ne gre 
samo za naložbo, pač pa tudi za okolj-

sko ozaveščenost. Naložba je aktualna 
zdaj, ko so energetska vprašanja vse 
večji izziv za ves svet. V zadnjem de-
setletju se soočamo z velikimi klimat-
skimi spremembami. Napovedi kaže-
jo, da bo cena energije višja, potrebe 
po racionalni rabi energije pa vedno 
večje. Višje cene bodo spodbujale ra-
cionalno obnašanje, ki bo hkrati tudi 
okolju prijazno. V Gorenju Solar se 
tega zavedamo, zato vam omogoča-
mo 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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Hrup je eden od najbolj pogostih 
problemov v stanovanjskih zgrad-
bah. Da bi ugodili visoko postavlje-
nim zahtevam akustične udobnosti v 
zgradbah, je potrebno, da so meritve 
zvočne izolacije pravilno planirane in 
izvedene. Opažen je posebno visok 
izvor hrupa iz odvodnih cevi. V  ta-
kšnih primerih se hrup pretoka odpa-
dne vode prenaša preko neizolirane 
cevi na steno in stropne elemente in 
od tam v sosedne prostore. Armacell 
že več let dobavlja polietilensko izola-
cijo Tubolit AR Fonoblok, posebno na-
menjeno za kontrolo prenosa hrupa 
odvodnih cevi v zgradbah. V primer-

javi z neizoliranimi odvodnimi cevmi, 
zaščitne cevi zmanjšajo hrup do 15dB 
(A).  Vseeno pa je za zvočno izolacijo 
odvodnih plastičnih cevi Tubolit AR 
Fonoblok omejeno uporaben. 

V lažjih plastičnih ceveh povzro-
či pretok vode večje vibracije,  kot 
v debelo stenskih kovinskih ceveh. 
Zaradi tega plastične cevi potrebu-
jejo bolj učinkovito zvočno izolacijo 
za zaščito pred prenosom hrupa po 
instalaciji v zgradbah. S Tubolit AR 
Fonowave Armacell  predstavlja zdaj 
zvočno cevno izolacijo, ki je bila po-
sebej razvita za izoliranje plastičnih 
in večslojnih odvodnih cevi. Posebna 

Tubolit AR Fonowave je Arma-
cell kot zvočno izolacijo  odvodnih 
plastičnih cevi v zgradbah dodal 
družini proizvodov Tubolit. Poli-
etilenska cevna izolacija zmanjša 
prenos hrupa odpadne vode in 
deževnice po instalaciji za 11 dB 
(A). Prenos hrupa po instalaciji je 
tako zmanjšan za 80 % v primer-
javi s prejšnim proizvodom Tubolit 
AR Fonoblok. Zmanjšanje prenosa 
hrupa je doseženo z inovativno pe-
nasto strukturo in valovitim profi-
lom cevne izolacije. Tubolit AR Fo-
nowave je preizkušen v skladu z  
DIN EN 14366. 

ZvOčNA IZOLACIjA 
ZA ODvODNE PLASTIčNE CEvI  
v ZGRADBAH

Tubolit AR Fonowave izdelan v Armacellu: Učinkovito zmanjša prenos hrupa po plastičnih ceveh v zgradbi.
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Armafix AF je profesionalni cevni nosilec za prepre-

čevanje toplotnih mostov na hladilnih instalacijah in 

instalacijah hlajene vode

 s preprečevanjem toplotnih mostov ščiti pred kondenzacijo 

 hitra in enostavna instalacija 

 zagotavljen zaprt sistem 

 vgrajena parna zapora 

 zagotovljena profesionalna rešitev

patent št.: 

EP 0 503 566

Končna rešitev za 
kontrolo kondenzacije.

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

sestava materiala in notranji valovit 
profil občutno zmanjša prenos hru-
pa po instalaciji zgradb. Testiranja so 
bila izvedena v  Institutu Fraunhofer 
za gradbeno fiziko( Nemčija) in potr-
jujejo da Tubolit AR Fonowave zmanj-
ša hrupnost za 11 dB (A).  Prenos hru-
pa po instalaciji je tako zmanjšan za 
80% v primerjavi s prejšnim proizvo-
dom Tubolit AR Fonoblok.

Proizvod ima močno folijo, ki šči-
ti material pred mehanskimi po-
škodbami na gradbišču. Tubolit AR 
Fonowave je na voljo kot 9 mm izola-
cijska cev za nazivne premere DN 50 
do DN 125. 

V Armacellu želimo poudariti, da 
ne glede na vrsto materiala cevi, sten, 
stropov je vedno potrebno izvesti za-
ščito pred prenosom hrupa po insta-
lacijah v zgradbah. To velja tudi za 
moderne večslojne cevi.

Armacell 

je proizvajalec tehničnih pen in vodilni na trgu  
fleksibilnih tehničnih izolacijskih materialov.  
V finančnem letu 2009 je firma imela okoli 400 mio € 
bruto letnega prometa.Skupina podjetij ima 18 tovarn 
v 12 državah, vključno s Kitajsko, Avstralijo, Severno in 
Južno Ameriko. Sedež podjetja je v Münsteru, Nemčija.  
Neodvisno od ARMAFLEX-a, vodilne znamke na  
področju fleksibilnih tehničnih izolacij, približno 2,300 
zaposlenih proizvaja tudi termoplastične izolacijske  
materiale, obložne sisteme za izolacije, posebne pene 
za različne industrijske aplikacije, šport in prosti čas. 

Ostale informacije so na voljo tudi na  
www.armacell.com. 
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Družba Butan plin, vodilni distri-
buter utekočinjenega naftnega pli-
na v Sloveniji, se je od 31. marca do 1. 
aprila udeležila sejma Termoidraulica 
Clima Padova 2011. V sklopu tega je 
na novinarskem zajtrku predstavi-
la nove trende na področju alterna-
tivnih energetskih rešitev v poveza-
vi z utekočinjenim naftnim plinom 
(UNP), predvsem proces soproizvo-
dnje energije in toplote s kogeneraci-
jo. V letu 2011 družba nadaljuje  s ši-
ritvijo zelene jeklenke na slovenskem 
tržišču in krepitvijo storitve dostave 
plina na dom.

V okviru sejma Termoidraulica 
Clima Padova 2011 je novosti s tega 
področja predstavila družba Liquigas, 
ki je tako kot Butan plin del koncerna 
SHV, največjega distributerja UNP na 
svetu.  Obiskovalci sejma so se lahko 
prepričali, da Evropejci vse bolj sledijo 
ekološkim novostim in trendom, obe-
nem pa prepoznavajo pomen ohra-
njanja okoljske varnosti. Dokaz za to 
je vse večja poraba UNP v evropskih 
gospodinjstvih, ki je v letu 2009 zna-
šala več kot 42 milijonov mT plina. Tudi 
v Sloveniji poraba plina v gospodinj-
stvu narašča in znaša slabih 90.000 mT 
plina. V večini primerov se ta upora-
blja za ogrevanje in kot plin v jeklen-

kah, vztrajno pa raste tudi uporaba 
avtoplina. 

Na predstavitvi je družba Butan 
plin izpostavila enega od pomemb-
nejših ekoloških ciljev, to je poveča-
nje uporabe UNP-ja v Sloveniji kot 
zanesljivega vira energije z nič-
nim vplivom na okolje. Z vpeljavo 
zelene jeklenke leta 2007 so svojim 
uporabnikom ponudili čistejšo, pri-
kladnejšo, varno in garantirano brez-
hibno plinsko jeklenko. V družbi po-
stavljajo varnost v središče svojega 
poslovanja in storitev. Butan plin je 
v lanskem letu svojim uporabnikom 
ponudil enostavno in udobno stori-
tev dostave plina na dom, s katero so 
olajšali postopek menjave jeklenk šte-
vilnim uporabnikom. Slednjim ni več 
potrebno izgubljati časa in energije, 
saj usposobljeni strokovnjaki družbe 
Butan plin jeklenko priklopijo in brez-
plačno preverijo še stanje napeljave in 
zamenjajo tesnilo.

Novosti in trende na področju UNP 
v Sloveniji je predstavil Tomaž Grm, 
generalni direktor družbe Butan 
plin, ki je poudaril pomen upošte-
vanja novih energetskih smernic 
in vlaganja v razvoj kogeneracij: 
»UNP je uporaben v najsodobnejših 
tehnologijah, kot so kogeneracije, ki 

omogočajo proizvodnjo električne in 
toplotne energije hkrati. Pri klasični 
proizvodnji električne energije v ter-
moelektrarnah se običajno od sku-
pne energije goriva le 34 % energije 
spremeni v električno energijo, preo-
stalih 66 % procesne toplote pa skoraj 
v celoti predstavlja izgubo. Pri koge-
neratorju pa 83 % te energije porabi-
mo kot koristno toploto za sanitarno 
toplo vodo ali ogrevanje prostorov. 
Kogeneracija torej omogoča 90 % iz-
koristek goriva in 38% prihranek pri-
marne energije, kar pomeni tudi bi-
stveno manjši izpust toplogrednega 
plina CO2 v zemeljsko ozračje.« V druž-
bi Butan plin so vsekakor prepričani, 
da je investicija v razvoj kogeneracije 
pomembna za prihodnost.

BUTAN PLIN NA SEjMU 
TERMOIDRAULICA CLIMA  
PADOvA 2011

Padova, 31. marec 2011 – Butan plin si je na sej-
mu Termoidraulica Clima Padova 2011 ogledal 
razstavni prostor družbe Liquigas, ki je tako kot 
Butan plin del koncerna SHV

Benetke, 1. april 2011 – govorci družbe Butan plin od leve proti desni: Miran Škoflek (strokovni 
svetovalec za alternativne energetske rešitve), Mitja Štoka (komercialni direktor Butan plin), Tomaž Grm 
(generalni direktor Butan plin) in Gašper Ravnak (strokovni sodelavec za prodajo alternativnih 
energetskih rešitev).

Padova, 31. marec 2011 – Predstavniki družbe 
Liquigas so predstavili proces  
mikro-kogeneracije.
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Visok energetski izkoristek - možnost subvencije eko sklada,
Veliko toplote za malo denarja. 

TOPLOTNA ČRPALKA 
ZRAK-VODA

Toplotne črpalke zrak-vo-
da so visoko učinkoviti sistemi, 
ki delujejo na obnovljive vire 
energije. Omogočajo varče-
vanje energije in  s tem okolju 
prijazno ogrevanje in hlajenje. 
ESTIA, TOSHIBIN sistem s toplo-
tno črpalko zrak-voda, je delje-
ni (split) sistem, ki ga sestavlja-
ta zunanja enota in notranja 
vodna enota, ki jo lahko priklju-
čimo na vse nizkotemperatur-
ne radiatorje in sisteme talne-
ga ogrevanja. Na hranilnik za 
sanitarno vodo je mogoče pri-
ključiti tudi sprejemnike sončne 
energije (kolektorje).

Toplotna črpalka ESTIA je 
fleksibilen sistem; možne so 
kombinacije z že obstoječim 
ogrevalnim sistemom (olje, 
plin, peleti...), vgradnja konvek-
torjev (t.i. Fan Coils) pa omo-
goča tudi hlajenje prostorov 
poleti. Za vsem tem se skriva 
toplotni izmenjevalec, ki od-
vzame toploto iz zraka in jo 
prek hladilnega medija pre-
nese do zunanje enote, kjer se 

odda v okolje. Priprava tople 
vode in njeno shranjevanje se 
ohranja kljub delovanju funkci-
je hlajenja.

TOSHIBA je z inverter regu-
lacijo zunanje enote dosegla 
zelo visoke izkoristke. Mnogo 
komponent igra ključno vlogo, 
kot so npr. enosmerni dvojni 
rotirajoči kompresor, hibridno 
invertersko krmiljenje, hladil-
no sredstvo R-410A, enosmerni 
motorji. Grelno število pri 8 kW 
sistemu, merjeno pri 2° C zuna-
nje temperature in 35° C ogrev-
ne vode (na dovodu), je 3,4, pri 
11 kW sistemu pa 3,6. Tako vi-
soko grelno število omogo-
ča, da se lahko kupec sistema 
od 18.3.2011 prijavi na javni 
poziv EKO SKLADA in pridobi 
subvencijo v maksimalni višini 
1000 EUR (za 8kW sistem) ozi-
roma 1500 € (za 11 kW sistem).  
Conska regulacija temperature 
omogoča nadzor dveh različnih 
temperaturnih območij, kot so 
radiatorji ali konvektorji (viso-
ko temperaturno območje) in 

talno ogrevanje (nizkotempe-
raturno območje), vključno z 
možnostjo zniževanja tempera-
ture ponoči. Pri tem se tempe-
ratura predtoka regulira glede 
na zunanjo temperaturo, med-
tem ko se temperatura za loče-
ni temperaturni območji regu-
lira s pomočjo krmilne plošče 
Estia. Ogrevalna krivulja se lah-
ko spreminja glede na potrebe 
zgradbe. Glede na nastavitve, 
je smiselno uporabiti funkcijo 

TOPLOTNA čRPALkA ESTIA

zniževanja temperature vode 
v radiatorjih v nočnem času. 
Estia krmiljenje omogoča na-
tančno določitev dnevnih tem-
peraturnih razlik, to je nastavi-
tev časa vklopa/izklopa in izbor 
območja znižanja temperature. 
Gretje s toplotno črpalko tako 
pomeni visoko udobje, varče-
vanje z energijo in tudi dobro 
investicijo.  

Primož Kompara, 
VITANEST d.o.o. 

Grafika sistema ESTIA - 2 coni in hlajenje

45



April 2011

2.  PREDSTAVITEV OBSTOJEČIH  
STANDARDOV ZA PV INŠTALACIJE 

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 utili-

ty interface 
(Kratek prevod: PV sistemi – Karakteristike unergetske-

ga vmesnika)

IEC 61730-1 (2004-10) Ed.1.0
Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1: 

Requirements for construction interface 
(Kratek prevod: Varnostne zahteve za PV module – Prvi 

del: Konstrukcijske zahteve)

IEC 61730-2 (2004-10) Ed.1.0
Photovoltaic (PV) module safety qualification –Part 1: 

Requirements for testing 
(Kratek prevod: Varnostne zahteve za PV module – Drugi 

del: Zahteve za testiranje)

IEC 61829 (1995-03) Ed.1.0
Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site 

measurement of  I-U characteristic 

(Kratek prevod: Kristalno silicijevo PV polje (mreža) – 
Neposredno merjenje I-U karakteristike)

IEC/TS 61836 (2007-12) Ed.2.0
Solar photovoltaic energy systems – Terms, defini-

tions and symbols 

(Kratek prevod: Solarni fotonapetostni energetski siste-
mi – Termini, definicije in simboli)

IEC 62093 (2005-03) Ed.1.0
Balance-of-System components for photovoltaic sy-

stams – Design qualification natural environments 
(Kratek prevod: Sistemsko neuravnotežene komponen-

te fotonapetostnih sistemov – Uvrstitev v naravno okolje)

IEC 62108 (2007-12) Ed.1.0
Concentrator photovoltaic (CPV) module and assembli-

es – Design qualification and type approval 
(Kratek prevod: Zbiralni PV moduli in enote – Ocena kon-

strukcije in tipskih preizkusov)

IEC 62116 (2008-09) Ed.1.0
Test procedure of islanding prevention measures 

for utility-interconnected photovoltaic inverters 

(Kratek prevod: Testni postopki za preventivno izolaci-
jo PV inverterjev, priključenih na javno električno omrežje)

IEC 62124 (2004-10) Ed.1.0
Photovoltaic (PV) stand alone systems – Design 

verification
(Kratek prevod: Samostojni PV sistemi – Verifikacija 

konstrukcije)

IEC/TS 62257-1 (2003-08) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 1: General intro-
duction to rural electrification 

(Kratek prevod: Priporočila za manjše obnovljive in me-
šane energetske sisteme za elektrifikacijo podeželja – Prvi 
del: Splošna predstavitev elektrifikacije podeželja)

Nadaljevanje iz 85. številke revije ENERGETIK

Fotonapetostni sistemi - 
pregled obstoječih in priprava novih 
IEC standardov za fotovoltaične  
varovalke
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IEC/TS 62257-2 (2004-05) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 2: From require-
ments to a range of electrification systems 

(Kratek prevod: - Drugi del: Od zahtev do serije sistemov 
elektrifikacije)

IEC/TS 62257-3 (2004-11) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 3: Project develo-
pement and management 

(Kratek prevod: – Tretji del: Razvoj in vodenje projekta)

IEC/TS 62257-4 (2005-07) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 4: System selec-
tion and design  

(Kratek prevod: – Četrti del: Izbor in načrtovanje sistema)

IEC/TS 62257-5 (2005-07) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 5: Protection aga-
inst electrical hazards  

(Kratek prevod: – Peti del: Zaščita pred električnimi 
tveganji)

IEC/TS 62257-6 (2005-06) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 6: Acceptance, 
operation, maintenance and replacement  

(Kratek prevod: – Šesti del: Odobritev, delovanje, vzdr-
ževanje in zamenjava)

IEC/TS 62257-7 (2008-04) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 7: Generators  
(Kratek prevod: – Sedmi del: Generatorji)

IEC/TS 62257-7-1 (2006-12) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 7-1: Generators – 
Photovoltaic arrays  

(Kratek prevod: – Sedmi del -1: Generatorji – fotonape-
tostna polja)

IEC/TS 62257-7-3 (2008-04) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 7-3: Generator 
set – Selection of generator sets for rural electrifications 
systems  

(Kratek prevod: – Sedmi del - 3: Generatorski niz – Izbor 
generatorskih nizov za elektrifikacijo podeželja)

IEC/TS 62257-8-1 (2007-06) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 8-1: Selection of 
batteries and battery management systems for stand-alo-
ne electrification systems – Specific case of automotive flo-
oded lead-acid batteries available in developing countries

(Kratek prevod: – Osmi del - 1: Izbor baterij in polnil-
nih sistemov zanje za samostojne sisteme elektrifikaci-
je – Poseben primer uporabe svinčevega avromobilskega 
akumulatorja)

IEC/TS 62257-9-1 (2008-09) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-1: Micropower 
systems 

(Kratek prevod: – Deveti del - 1: Mikrosistemi)

IEC/TS 62257-9-2 (2006-10) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-2: Microgrids 
(Kratek prevod: – Deveti del - 2: Mikromreže)

IEC/TS 62257-9-3 (2006-10) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-3: Integrated 
system – User interface 

(Kratek prevod: – Deveti del - 3: Integrirani sistemi – 
Uporabniški vmesnik)

IEC/TS 62257-9-4 (2006-10) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-4: Integrated 
system – User installation 

(Kratek prevod: – Deveti del - 4: Integrirani sistemi – 
Priključitev uporabnika)

IEC/TS 62257-9-5 (2007-06) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-5: Selection of 
portable PV lanterns for rural electrification projects 

(Kratek prevod: – Deveti del - 5: Izbor prenosnih PV sve-
tilk za projekte elektrifikacije podeželja)

IEC/TS 62257-9-6 (2008-09) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 9-6: Integrated sy-
stem – Selection of Photovoltaic Individual Electrifications 
Systems (PV-IES)

(Kratek prevod: – Deveti del - 6: Integrirani sistemi - Izbor 
individualnih PV sistemov elektrifikacije (PV-IES))

IEC/TS 62257-12-1 (2007-06) Ed.1.0
Recommendation for small renewable energy and hy-

brid systems for rural electrification –Part 12-1: Selection of 
self-ballasted lamps (CFL) for rural electrification systems 
and recommendations for houdehold lighting equipment)
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(Kratek prevod: – Dvanajsti del -1: Izbor CFL svetilk za 
uporabo v podeželjsih elektroenergetskih sistemih in na-
sveti za izbiro svetilne opreme za gospodinjsva)

3.  PREDSTAVITEV PREDLOGA  
STANDARDA IEC 62548

Kot se iz gornjega pregleda standardov za področje PV 
sistemov razvidno, obstaja množica informacij, navodil in 
usmeritev za posamezne elemente ali primere uporabe PV 
inštalacij. Ne obstaja pa nek skupen dokument, ki bi zdru-
ževal različne zahteve za PV inštalacije, varnostne napotke, 
smernice za izbor osnovnih elementov, itd.

Tehnični komite TC 82 WG 3, ki je sestavljen iz 31 članov 
- ekspertov iz različnih držav, se je zato odločil pripraviti nov 
standard, s katerim bi uporabniku olajšali delo na projektira-
nju PV sistemov. Novembra 2007 je TC82 WG3 pripravil do-
kument 82/514/CD (Comitee Draft), ki bo služil kot osnova 
za pripravo standarda IEC 62548 Ed.1 z nazivom »Installation 
and Safety Requirements for Photovoltaic (PV) Generators«, 
torej varnostne in konstrukcijske zahteve za PV generatorje. 

Najnovejša verzija dokumenta, ki definira varnostne 
zahteve za PV generatorje, je dokument 82_542e_CD, ki je 
še vedno v obravnavi. Nadaljnje odločitve in dodatne zah-
teve lahko pričakujemo po sestanku tehničnega komiteja 
TC82 »Solar Photovoltaic Energy Systems«, ki bo potekal  12. 
Maja 2011 v Shanghai-ju (glej dokument 82_633_DA). Pod 
točko 11.4. dnevnega reda je predvidena razprava in konč-
ne odločitve glede nadaljnjega razvoja standarda, ki bo zelo 
pomembna osnova za poenotenje meril pri gradnji fotona-
petostnih inštalacij v bodoče.

Ta dokument je v osnovi izpeljan iz standarda IEC/TS 
62257-7-1 »Recommendation for small renewable ener-
gy and hybrid systems for rural electrification –Part 7-1: 
Generators – Photovoltaic arrays », seveda z nekaterimi do-
datki in popravki kot naprimer:

 ¾ V točki 6.2. so definirane specifikacije za posamezne 
komponenete v  zvezi s »kategorijo uporabe opreme«, torej 
so usklajene z IEC 61730. Za module, ločilna stikala, vtičnice 
in ostali materila v PV inštalacijah so torej soločeni osnovni 
tehnični podatki in zahteve.

 ¾ Obnovljene, oz. revidirane so zahteve za PV kable.

 ¾ Dodana je metoda oz, način »sestavljanja, montaže« 
PV kablov, t.i. »erection method«.

 ¾ Dodane so osnovne zahteve za varovalke, torej kakšen 
tip varovalk se lahko uporablja v PV inštalacijah.

Kratek pregled posameznih  
pomembnejših točk predloga IEC 62548:

 f Konstrukcija (4.1. Splošni del, 4.2. Mehanski del).

 f Varnostna vprašanja (5.1. Zaščita pred dotikom in 
ognjem, 5.2. Pretokovna zaščita, 5.3.  Prenapetostna zaščita).

 f Izbor in montaža električne opreme (6. Izbor električ-
ne opreme.

 f Tehnična potrditev – mora biti izvedena po zahtevah 
standarda IEC62446.

 f Delovanje in vzdrževanje – po zahtevah IEC62446.

 f Označevanje in dokumentacija.

4.  PREDSTAVITEV STANDARDA  
IEC 60269-6

Iz dosedanjega opisa standardizacije na področju PV sis-
temov vidimo torej trend po čimpodrobnejši specifikaciji la-
stnosti posameznih elementov PV inštalacij. 

To je tudi razlog, da se je SC32B (IEC tehnični komite 
za nizkonapetostne varovalke) na sestanku, oktobra 2008, 
odločil izdelati predlog osnutka novega dela standarda IEC 
60269 in sicer IEC 60269-6:  »Supplementary requirements 
for fuse-links for the protection of solar photovoltaic ener-
gy systems«, torej »Dodatne zahteve za varovalke za zaščito 
solarnih fotonapetostnih energetskih sistemov«. 

Decembra 2008 je bil izdan dokument 32B/532/NP 
(New Work Item Proposal), ki nekoliko podrobneje predsta-
vlja okvire, v katerih naj bi bile načrtovane taljive varovalke 
za PV sisteme. Ker so lastnosti PV varovalk bližje lastnostim 
varovalk za zaščito polprevodnikov, smo se odločili (SLO 
predstavnik tudi sodeluje v delu IEC SC32B), da bo to delo 
spadalo v delovno skupino MT9 (priprava standardov za IEC 
60269-4 »Supplementary requirements for fuse-links for the 
protection of semiconductor devices«

Za kratkostično zaščito PV sistemov se varovalke upora-
bljajo že danes, vendar so izkušnje pokazale, da varovalke z 
obstoječimi lastnostmi ne zadostujejo v popolnosti zahte-
vam moderne kratkostične zaščite PV sistemov. 

V PV inštalacijah namreč ni možnosti pojava izredno ve-
likih kratkostičnih tokov, zato so tudi zahtevani – predvideni 
testi izklopne zmogljivosti drugačni. Tudi časovne konstan-
te enosmernega (PV) vezja so, v primerjavi s standardnimi 
zahtevami (v IEC 60269-2), relativno nizke in so običajno pod 
2ms. Prav tako še niso dokončno določene nazivne vredno-
sti napetosti. Zaenkrat je to vrednost max. 1.500V d.c. pri 
toku do 32A.

V primeru okvare PV modula ga mora varovalka izklopiti 
– tako namreč preprečimo, da bi se energija iz celotne mreže 
porazdelila tudi po okvarjenemu modulu – zato morajo PV 
varovalke imeti relativno nizke tokove delovanja – primer:
Inf – spodnji, »non-fusing« tok je definiran kot 1,13In, 
If – zgornji, »fusing« tok je definiran kot 1,45In

Talilni vložki
V.Martinčič 

Viri:

Dokumenti dostopni na http://www.iec.ch

Andy Walker PhD PE, Photovoltaic Technology

Prospektni material BISOL d.o.o., http://bisol.si

ETI d.d. Izlake, interno izobraževalno gradivo  
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Sistem za ogrevanje, 
hlajenje in prezračevanje, 
ki lahko do 80 % izkorišča 
sončno energijo in hlad 
zemlje

Tehnologija uporablja za gretje 
stavbe sončno energijo in za hlajenje 
hlad zemlje. Sistem gretja se razlikuje 
od sedaj normalno uporabljenih nači-
nov (gretje z ogrevali, talno, stropno 
ali stensko gretje) v tem, da pokriva-
mo toplotne izgube stavbe s cevmi, 
ki so vgrajene med notranjo nosilno 
konstrukcijo stavbe in zunanjo toplo-
tno izolacijo. To imenujemo tudi »tem-
peraturna pregrada«. Ker moramo za-
radi ugodja v prostoru vzdrževati ovoj 
stavbe na notranji strani na konstan-

tni temperaturi 20 °C +/- 2 °C, potre-
bujemo za gretje le grelno tekočino 
(zaradi preprečevanja zmrzovanja je 
to mešanica vode in propilengliko-
la) s temperaturo okoli 20 °C. Toplota 
sonca, ki od zunaj segreva izolacijo, in 
toplota notranjih virov še zmanjšujeta 
to temperaturo. Ustrezna temperatu-
ra grelne tekočine v temperaturni pre-
gradi se v zimskem času zagotavlja iz 
zemeljskega sezonskega hranilnika 
toplote (SHT), ki smo ga segreli poleti 
s sončno energijo.

Naloga temperaturne pregrade 
pozimi je, da prepreči toplotne izgu-
be iz notranjosti objekta proti okolju. 
V poletnem obdobju pa isti sistem 
lahko uporabljamo za hlajenje objek-
ta. Ustrezno temperaturo tekočine za 

hlajenje v poletnem času, ki je običaj-
no med 16 °C in 18 °C, pa zagotovimo 
iz posebnega cevnega omrežja, polo-
ženega v zemlji izven območja SHT. 
Zemlja ima v globini 2 metrov precej 
konstantno temperaturo v celem letu 
(med 8 °C in 12 °C).

Poleg temperaturne pregrade ozi-
roma aktivnega ovoja stavbe, ima sis-
tem še prezračevanje z vračanjem od-
padne toplote (cev-v-cevi; protitočni 
sistem), ki doseže učinkovitost 90 % in 
več. V zimskem času izkorišča naprava 
tudi toploto zemlje za predgrevanje, 
poleti pa za hlajenje vstopnega zraka.

Opisani sistem za gretje in hlaje-
nje ne uporablja fosilnih goriv v stav-
bi , ampak potrebuje samo električno 
energijo za delovanje obtočnih črpalk 

UPRAvLjANjE IN kRMILjENjE  
CELOvITEGA SISTEMA ZA OGREvANjE,  
HLAjENjE IN PREZRAčEvANjE NA 
OSNOvI OBNOvLjIvIH vIROv ENERGIjE
Luka Rajšelj, IKU d.o.o., 
mag. Domen Rajšelj, IKU d.o.o., 
mag. Milan Šturm, INOVEKS d.o.o., 
Matej Dulc, DULC d.o.o.

 Delovanje sistema v poletnem in zimskem času
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in dveh ventilatorjev za prezračeva-
nje. Letni obratovalni stroški sistema 
so minimalni v primerjavi s sedaj po-
znanimi sistemi. V primeru, da se odlo-
čimo za namestitev sončne elektrarne 
manjše moči, ki pokriva potrebno ele-
ktrično moč in njeno porabo, postane 
stavba energetsko neodvisna pri gre-
tju, hlajenju in prezračevanju.

Potrebno pa je poudariti, da zgo-
raj opisani sistem ni primeren samo za 
nove stavbe. Z njim lahko energetsko 
obnovimo tudi vse obstoječe stavbe, 
ki imajo možnost, da se ob stavbi ure-
di zemeljski SHT in na streho namesti 
SSE ter po želji sončne elektrarne. Na 
obstoječo fasado namestimo grelne 
cevi in jih prekrijemo s toplotno izo-
lacijo. Obstoječi grelni sistem pa lah-
ko uporabimo za rezervo ali pa ga 
odstranimo.

Za učinkovito in normalno delo-
vanje celovitega sistema gretja, hla-
jenja in prezračevanja pa je potreb-
no ustrezno upravljanje in krmiljenje. 

Glavni elementi oziroma opravila, ki 
jih moramo z upravljanjem in krmilje-
njem pokriti, so:

 y proizvodnja toplote za toplotno 
pregrado z različnimi vrstami spreje-
mnikov sončne energije;

 y proizvodnja toplote za sanitar-
no toplo vodo v različnih kombinaci-
jah s sprejemniki sončne energije, to-
plotno črpalko ali lokalnimi grelnimi 
napravami;

 y zagotavljanje hladu za hlajenje 
objekta v poletnem času s hladom ze-
mlje, z geosondami, s podtalnico ali s 
hladom iz toplotne črpalke, ki proizva-
ja toploto za sanitarno vodo;

 y hranjenje pridobljene toplote iz 
sončne energije v zemeljskem ali vo-
dnem hranilniku, oziroma v hranilni-
kih s posebnim materialom;

 y prezračevanje z vračanjem od-
padne toplote s protitočnim siste-
mom cev-v-cevi ali drugimi klasičnimi 
kockastimi prenosniki toplote;

 y dogrevanje vstopnega zraka z 

električnimi grelniki, toplotno črpal-
ko ali na drug klasičen način;

 y pokrivanje potreb po dodatni 
toploti za ogrevanje s pomočjo toplo-
tne črpalke in talnim ogrevanjem, ka-
minom na lesno biomaso, z lokalnimi 
električnimi grelniki itd.

Upravljanje in  
krmiljenje

Za učinkovito upravljanje, nadzor 
in optimizacijo delovanja elementov 
sistema ogrevanja, hlajenja in prezra-
čevanja potrebujemo napredno reši-
tev, ki smo jo razvili skupaj s podje-
tjem IKU, d.o.o iz Novega mesta.

Krmilna omarica, katere poeno-
stavljeno blok shemo prikazuje spo-
dnja 2, je zasnovana na krmilniku 
slovenskega proizvajalca Robotina. 
Uporabili smo standardne razširitve-
ne enote, kot so: sobna upravljavska 
enota, GSM-modul, enota z analo-
gnimi izhodi, enofazni merilnik ele-
ktrične energije in M-Bus pretvornik >
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za priklop kalorimetrov. Plod lastne-
ga razvoja podjetja IKU, d.o.o je raz-
širitvena enota za merjenje do 56 
temperatur.

GSM-modul nam omogoča do-
stop do krmilnika tudi v objektih, kjer 
še ni internetnega priključka. Tak kon-
cept nam omogoča stalni nadzor nad 
delovanjem sistema in optimizacijo 
obratovanja. Poleg tega je za vizua-
lizacijo celotnega sistema v krmilno 
omarico lahko dodan mini računal-
nik, na katerem teče centralni nadzor-
ni sistem (CNS).

Krmilna omarica na podlagi vre-
dnosti temperatur (meri se preko 20 
različnih temperatur) in vgrajene logi-
ke upravlja zvezno krmiljene črpalke 
in ventilatorje,  mešalne ventile, toplo-
tno črpalko itd. Na osnovi merjenja šti-
rih temperatur se določa letno-zimski 
režim delovanja. V letnem režimu sis-
tem deluje tako, da se toplota s stre-
he prenaša v sezonski shranjevalnik 
toplote in se hkrati s hladom zemlje 
objekt ohlaja. V zimskem režimu pa kr-
milnik preko izvršilnih členov poskrbi, 
da se poleti shranjena toplota prena-
ša v toplotno pregrado in tako zmanj-

šuje izgube objekta. V obeh režimih 
delovanja je naloga krmilnika tudi, 
da s prezračevanjem skrbi za ugo-
dno počutje v objektu. Sistem cev-
v-cevi zagotavlja, da se dovodni zrak 
pred vstopom v objekt poleti dovolj 
ohladi, pozimi pa dovolj segreje, da 
ostaja notranjost stavbe na primerni 
temperaturi.

Preko sobne upravljavske enote je 
uporabnikom omogočen pregled in 
morebitna korekcija nastavitev za de-
lovanje sistema, kot so: naklon ogre-
valne krivulje  in vzporedni premik za 
talno gretje, jakost dnevno/nočnega 
vpiha svežega zraka, želena tempe-
ratura notranjosti itd. V krmilno oma-
rico lahko po želji dodamo tudi mini 
računalnik z brezprekinitvenim napa-
jalnikom, ki skrbi za shranjevanje vseh 
podatkov o stanju sistema in preko 
CNS-vmesnika nazorno prikazuje sta-
nje sistema. CNS-vmesnik je zasnovan 
tako, da je dostopen na lokalnem ra-
čunalniku in preko internetnega br-
skalnika. Nekatere nastavitve bo mo-
goče v prihodnje vnašati tudi preko 
CNS-vmesnika. 

Krmilno regulacijski sistem je za-

snovan modularno, tako da je možno 
dodajati dodatne elemente in rešitev 
še bolj približati želji naročnika, kot 
so daljinski vklop in izklop ogrevanja, 
varčevanje z avtomatskim krmilje-
njem luči in ostalih električnih porab-
nikov, krmiljenje žaluzij itd.

Predstavljena rešitev po eni stra-
ni združuje domače znanje z domačo 
tehnologijo, po drugi strani pa pred-
stavlja kamenček v mozaiku energij-
ske učinkovitosti.

Poenostavljena blok shema krmilne omarice

Elementi v krmilni omarici
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Zahvaljujoč dolgoletnim razvoj-
nim izkušnjam Climavenete pri uva-
janju centrifugalnih kompresorjev 
Turbocor z elektromagnetnimi leža-
ji, so hladilni agregati z zračnimi ali 
vodnimi kondenzatorji serije TECS 
Vision 2.0, glede energetske učinko-
vitosti in zanesljivosti delovanja, tre-
nutno najuspešnejše naprave na trgu.

Povprečni izkoristek ESEER 9,52 za 

naprave TECS-HF Vision 2.0 (sistem 
voda-voda), skupaj z zanesljivim de-
lovanjem in tehničnim suportom pro-
izvajalca, ki najbolje pozna to tehno-
logijo, zagotavlja sledeče prednosti 
tovrstnih naprav:

Neprimerljiva učinkovitost 
pri delnih obremenitvah

Pri delnih obremenitvah (raziska-

TECS vision 2.0
HLADILNI AGREGATI S  
CENTRIFUGALNIMI kOMPRESORjI  
Z ELEkTROMAGNETNIMI LEžAjI 
MOčI 200 DO 1949kW

>

ve kažejo, da večina hladilnih naprav 
deluje le nekaj % časa pri polno obre-
menitvi, večino časa pa pri delni), je 
učinkovitost naprav TECS neprimer-
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no boljša v primerjavi s klasičnimi 
napravami z vijačnimi kompresor-
ji. Povprečni izkoristki ESEER naprav 
TECS so do 60% višji od vrednosti kla-
sičnih naprav. Prihranek pri obratoval-
nih stroških je očiten in konkreten, še 
posebej pri različnih letnih obratoval-
nih režimih.

Nizek nivo hrupa
Z uporabo centrifugalnih kom-

presorjev z elektromagnetnim ule-
žajanjem, inovativno konstrukcijo 
naprave, vgradnjo utišanih ventilator-
jev, dosegajo naprave najnižje zvočne 
tlake in moči v svojem razredu. Temu 
ustrezno nizke so tudi vibracije z vse-
mi prednostmi glede prenosa le-teh 
na instalacijo in zgradbo.

Poenostavljena  
logistika

Centrifugalne kompresorje Turbo-
cor odlikuje odlično razmerje el. moč 
/ hladilna moč / teža, kar ima za posle-
dico tudi bistveno lažjo celotno kon-
strukcijo naprave. Posledično je eno-
stavnejše instaliranje naprave, ki je še 

lažje pri napravah voda/voda in omo-
goča bistvene prostorske prihranke.

Nizki zagonski tokovi
Pomembna prednost tovrstnih 

naprav so zelo nizki zagonski tokovi, 
ki jih omogoča konstrukcija kompre-
sorja in zagon ˝soft start˝ (mehki za-
gon). Ta karakteristika omogoča zna-
tne prihranke pri dimenzioniranju el. 
vodnikov in el. varovalnih elementov.

Climaveneta S.p.a. 

je največji evropski in  

5. svetovni proizvajalec  

naprav za klimatizacijo.  

Z izredno širokim  

proizvodnim programom 

omogoča izbiro ustrezne  

naprave od enostavnih  

stanovanjskih objektov, do 

najzahtevnejših poslovnih 

objektov. Energijska  

učinkovitost, kvaliteta in  

zanesljivost proizvoda so  

temelji na katerih  

Climaveneta že 35 let  

gradi svoj obstoj in ugled.  

V zadnjih letih se je z  

razvojem najsodobnejših  

energijsko visoko učinkovitih 

naprav iz družine Integra in 

TECS uvrstila v sam  

svetovni vrh proizvajalcev 

tovrstnih naprav.
Zagonski tokovi kompresorja
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Z Zlatimi točkami  
elektrika do 20%  
ugodneje!

– 20% 
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Vsi člani Petrol kluba, ki boste preklopili na Petrolovo elektriko med 4. 3. 2011 in 20. 5. 2011, 
boste lahko sami določili svoj popust za nakup električne energije v naslednjih šestih mesecih.

Za preprost in brezplačen prehod na Petrol elektriko poskrbimo mi!
Več informacij o ugodnosti dobite na www.petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 
080 22 66.

300 točk  5 % popusta za električno energijo za 6 mesecev

600 točk  10 % popusta za električno energijo za 6 mesecev

900 točk  15 % popusta za električno energijo za 6 mesecev

1200 točk  20 % popusta za električno energijo za 6 mesecev

Izjemna ponudba za nove naročnike

S sprostitvijo trga električne energije imate mo-
žnost, da si sami izberete svojega ponudnika, naju-
glednejšega, najresnejšega, najcenejšega.

Električna energija je med najbolj uporabnimi obli-
kami energije. Z njenim prihodom se je za vedno spre-
menilo življenje prebivalcev Zemlje. Električni so sledi-
le še številne druge, danes nepogrešljive oblike energij. 
Električna energija je postala nepogrešljiva za razsvetlja-
vo, kasneje pa tudi za naprave, ki nam vsakodnevno laj-
šajo življenje.

S sprostitvijo slovenskega trga električne energije 
tudi Petrol ponuja porabnikom možnost za nakup elek-
trične energije. S tem je postal prvi slovenski ponudnik, 
ki kupcem zagotavlja celotno paleto energentov na 
enem mestu. Petrolovi kupci lahko sedaj vse energen-
te, torej električno energijo, pogonska goriva in ener-
gente ogrevanja (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin 
ali kurilno olje) plačajo skupaj na eni sami položnici in 
z eno samo kartico – Petrol klub. Poleg tega je na njej 
lahko združenih tudi več različnih odjemnih mest za ele-
ktrično energijo. To pomeni, da boste od sedaj električno 
energijo za vikend in dom ter gorivo za vse družinske av-
tomobile in še kurilno olje plačali z eno samo položnico.

Električna energija in vsi ostali energenti prinašajo 
poleg ugodne cene  tudi zlate točke na kartici Petrol klub, 
ki jih lahko vnovčite za nakup izdelkov iz kataloga ali pa 
se odločite za popust na električno energijo. Obstoječi 
odjemalci Petrolove električne energije in imetniki kar-
tice Petrol klub lahko izkoristijo dinamični popust na 
električno energijo in za vsakih 10 zlatih točk pridobijo 
1-odstotek dodatnega popusta na električno energijo. 
Na primer, da ste izkoristili ponudbo ‘Preklopite se na 
Petrol’ ste si zagotovili 15-odstotni popust, če ste ime-
tnik Petrol klub kartice pa  ste zbrali še 50 Zlatih točk. Za 
naslednje štiri mesece si lahko povečate popust za 1%, 
ob vnovčitvi 40 točk (10 točk na mesec x 4 mesece). Tako 
si boste povečali popust na 16%.

Po vseh izračunih, predvsem pa s kartico Petrol klub in 
vnovčevanjem zlatih točk, je ponudba dobave električ-
ne energije iz Petrola resnično najboljša. Kontinuiranega 
popusta in možnosti, da se z nakupom kateregakoli 
energenta od goriva do plinske jeklenke zbirajo točke 
zvestobe, ki se jih vnovči za popolnoma drugi energent, 
trenutno ne ponuja nihče drug. Prav kombinacija vseh 
energentov in njihovo združevanje v Petrol klubu delajo 
Petrol edinstvenega in zaupanja vrednega dobavitelja. 
Res vredno premisleka in odločitve!

ELEkTRIčNA ENERGIjA
Izberite najboljšega ponudnika 
električne energije 
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V KOLEKTOR LIV obvladujemo celoten razvojni proces, 
od ideje do serijske proizvodnje. Stalno sledimo razvoju teh-
nologij in procesov v panogi, kar nam omogoča zagotavljati 
inovativne razvojne rešitve. 

Najnovejše aktivirne tipke Ruby Eco  
in Zircon Eco so potrditev pravilnosti naše 
usmeritve.

Tipke so sodobnega designa in podprte s tehniko, ki za-
gotavlja zanesljivo delovanje in enostavno montažo. Obe 
tipki podpirata dvokoličinsko splakovanje. Z različnimi vr-
stami, tudi plemenitih polnil, Ruby Eco in Zircon Eco zadovo-
ljita različne okuse uporabnikov – več kot to; Ruby Eco omo-
goča, da kupec kot polnilo aktivirne tipke uporabi material 

po lastnem izboru. S tem je zagotovljena popolna unika-
tnost aktivirne tipke in skladnost z ostalimi elementi kopal-
nice.  Ruby Eco je na voljo z polnili; pleksi črna, steklo zelena, 
steklo bela, les wenge in izvedba brez polnila. Zircon Eco se 
odlikuje s polnili; pleksi bela, steklo pergamon, steklo zele-
na in plemeniti les zebrano. 

v bližnji prihodnosti bo kupcem ponujena tudi per-
sonalizirana aktivirna tipka Ruby Eco in/ali Zircon Eco; 
aktivirna tipka s steklenim polnilom, na katerem bo 
odtisnjen motiv po izbiri kupca. Omejitve glede izbire 
motiva praktično ni; lahko je otroška risba, poljuben 
vzorec, fotografija …

PREDSTAvITEv AkTIvIRNIH 
TIPk PODOMETNIH  
SPLAkOvALNIkOv LIv

KOLEKTOR LIV d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna 
Slovenija

t: +386 5 728 37 00 
f: +386 5 728 38 11
w: www.liv.si
e: liv@kolektor.com
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LIV-FIX 7512

Aktivirne tipke Ruby Eco in Zircon Eco 
so bile razvite skupaj z novim 
suhomontažnim elementom 
s splakovalnikom LIV-FIX 7512.
Vgraditi pa jih je mogoče tudi 
na podometni splakovalnik 
starejše generacije LIV-FIX 9012 (Jog).

Tako mi razumemo sodobne trende.

Aktivirna tipka je edini element podometnega spla-
kovalnika, ki je po vgradnji viden. Nadvse pomembno je, 
da aktivirna tipka izpolnjuje pričakovanja uporabnika. 
Uporabnik pričakuje sodobno aktivirno tipko, skladno 
z ostalimi elementi sodobne kopalnice, ter brezhibno 
funkcioniranje same aktivirne tipke in splakovalnika.

Tudi inštalater ima svoje zahteve. Aktivirna tipka 
naj bo preprosta za montažo, brez možnosti napačne 
nastavitve. 

>
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 y Aktivirne tipke Axinite Eco, Ekanite Eco in  Linarite 
Eco ustrezajo splakovalniku tip 6012. Axinite Eco, Ekanite 
Eco in  Linarite Eco izstopajo s svojimi majhnimi dimenzijami 
(od 227 x 125 mm). Pomembna lastnost  je podpora mon-
taži in proženju na sprednji ali zgornji strani splakoval-
nika.  Vse tri aktivirne tipke so v beli, krom mat in krom sijaj 

izvedbi in podpirajo dvokoličinsko splakovanje.

 y Albite, Albite Eco in Illite Eco ustrezajo splakovalni-
ku 9032 (Mediteran). Z izjemo Albite (start-stop) podpirajo 

dvokoličinsko splakovanje. 

 y Tornado Stop, Tornado Duo in Tornado Solo so 
naše najstarejše aktivirne tipke. Namenjene so splakovalni-
ku tip 9022 (Tornado). Tornado Stop in Tornado Solo delu-
jeta kot start-stop tipki, Tornado Duo podpira dvokoličinsko 
splakovanje.

Obe aktivirni tipki omogočata montažo brez uporabe 
orodja. Z vgrajenimi tehničnimi rešitvami je onemogočena 
napačna montaža ali nastavitev aktivirne tipke. Ruby Eco in 
Zircon Eco ustrezata splakovalnikom tipa 7512 (Herkul) in 
9012 (Jog).

 y Danes najpogosteje uporabljene aktivirne tipke LIV 
Aplite, Aplite Eco, Selenite, Selenite Eco so na voljo v 
različnih barvnih izvedbah. Bele tipke so izdelane iz ASA 
materiala – material, ki je barvno obstojen tudi v najtežjih 
pogojih. Prav tako sta na razpolago krom mat in krom sijaj iz-
vedba. Aplite in Selenite delujeta kot start-stop – uporabnik 
lahko z pritiskom na zgornji del tipke zaustavi splakovanje. 
Aplite Eco in Selenite Eco podpirata dvokoličinsko splakova-
nje. Kot aktivirne tipke Ruby Eco in Zircon Eco tudi te tipke 
ustrezajo splakovalnikom tipa 7512 (Herkul) in 9012 (Jog).

Ruby Eco

Odlično se vklapljajo 
v vse moderne  
sanitarne ambiente.
Tistim nekoliko starejšim 
pa vdahnejo svežino, 
mladostnost in karakter.

Aktivirne tipke za podometne splakovalnike Ruby Eco in Zircon Eco 
so na voljo v številnih barvnih kombinacijah, omogočajo pa tudi odprto pot vaši 
kreativnosti (različna unikatna polnila, fototapete, digitalni tisk na steklo,...).

Zircon Eco

steklo - bela

steklo - bela

pleksi - črna

steklo - pergamon

steklo - zelena

steklo - zelena

les wenge

les zebrano

S svojimi rešitvami in ponudbo  
sodi podjetje KOLEKTOR LIV ob bok 
najbolj priznanim proizvajalcem  
tovrstnih izdelkov. Glavni poudarek pri 
snovanju in razvoju izdelkov je njihova 
kakovost in uporabnost.
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Zelene jeklenke družbe Butan 
plin so odslej na voljo na številnih 
prodajnih mestih po vsej Sloveniji, 
kupci pa lahko jeklenke eno-
stavno naročijo tudi kar na dom. 
Zanesljiva in udobna dostava, ki 
je na voljo skoraj po vsej Sloveniji, 
uporabnikom zagotavlja strokov-
ni priklop jeklenke in brezplačen 
pregled plinske inštalacije s strani 
usposobljenih dostavljavcev.  

Družba Butan plin je edini ponu-
dnik plina v jeklenkah na slovenskem 
trgu, ki jamči za brezhibnost jeklenk z 
varnostno folijo Butan plin na ventilu 
jeklenk. Z zeleno jeklenko tako svojim 
strankam ponuja vselej čisto, prikla-
dno in brezhibno jeklenko, ki ustreza 
strogim varnostnim standardom ve-
čine evropskih držav. Poleg tega pa 
družba vsem uporabnikom zagota-
vlja zanesljivo in nemoteno dobavo 
plina tako prek razvejane mreže poo-

blaščenih prodajalcev kot tudi s stori-
tvijo dostave na dom, ki je kupcem na 
voljo na področju Osrednje Slovenije, 
na Savinjsko-Celjskem, Štajerskem, 
Dolenjskem in v Prekmurju, v družbi 
pa si prizadevajo za širitev tudi dru-
god po Sloveniji. 

Generalni direktor družbe Butan 
plin, Tomaž Grm, je poudaril pomen 
razvoja in širitve distribucijskih poti 
za še večje udobje kupcev jeklenk: 
»Dostava zelene jeklenke odpira nov 
kanal, ki nas bo povezal neposredno 
z našimi potrošniki. Z njim odjemal-
cem zagotavljamo, da pridejo do je-
klenke na udoben in enostaven način 
in to v najkrajšem možnem času. Ob 
dostavi uporabnikom jeklenk olajša-
mo tudi priklop in zagotovimo brez-
plačen pregled plinske inštalacije ter s 
tem zagotavljamo visoko stopnjo var-
nosti za vse naše kupce.« 

Dostavo zelene jeklenke lah-

ko prebivalci Savinjsko-Celjskega, 
Štajerskega in Prekmurskega obmo-
čja naročijo na brezplačni številki 080 
1115, ki je aktivna  24 ur na dan. Enako 
lahko storijo prebivalci Dolenjske in 
širše okolice Ljubljane na brezplačni 
telefonski številki 080 2005. Za redne 
naročnike dostave na dom je družba 
pripravila tudi ugodnost v obliki brez-
plačnih zelenih jeklenk (vsaka 11. brez-
plačno), za vse uporabnike jeklenk pa 
tudi nagradno igro z glavno nagrado 
»10 let brezplačnega plina« (več o na-
gradni igri na spletni strani družbe). 

ZELENE jEkLENkE 
PREkO POOBLAščENIH  
PRODAjALCEv IN DOSTAvE  
NA DOM 

Za dodatne informacije  
v imenu družbe Butan plin d.d.: 
Vanja Žižmond, 
e vanja.zizmond@propiar.com, 
m 040 666 009, t 059-210-230
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Grundfos omogoča končnim uporabnikom v gospo-
dinjstvih kakovostne rešitve za najrazličnejše situacije. 
Optimizacija delovanja in zanesljivost sta skupna celotne-
mu izboru črpalk, od vrtinskih profesionalnih črpalk do hi-
šnih vodovodnih sistemov.

Črpalka MQ je mali hidrofor za distribucijo čiste vode in 
dvig tlaka v gospodinjstvih. Zaradi sistema samosesanja, 
lahko ta mala »vse-v-enem« booster črpalka dvigne vodo 
iz 8 m. 

Z integrirano membransko tlačno posodo je potreba po 
večji membranski tlačni posodi odstranjena in s tem omo-
gočena hitra montaža tudi v tesnih prostorih.

črpalka MQ je izdelana za preskrbo z vodo in dvig tlaka 
v zasebnih hišah, v počitniških hišicah in kočah, na kmetijah, 
v vrtnarijah ter drugih večjih nasadih. Črpalka je primerna za 
prečrpavanje pitne vode in deževnice.

SPO potopna črpalka za dom in vrt je namenjena oskr-
bi z vodo in dvigu tlaka v družinskih ter počitniških hišah. 
Širok izbor omogoča najrazličnejše vgradnje: v 5” ali 6” vrti-
ne, odprte vodnjake in zbiralnike deževnice in s tem zago-
tavlja namakanje, vodooskrbo, črpanje iz vodnjaka, črpanje 
iz zbirnika meteornih vod ali iz bližnjega bistrega potoka. 
Grundfos SPO črpalka omogoča izvedbo idealnega nama-
kalnega sistema na zasebnem vrtu.

SPO črpalke so na voljo v dveh izvedbah, ki glede na vaše 
potrebe omogočata suho ali potopno montažo.

Izvedba s sitom omogoča montažo v vodnjak, zbiralnik, 
ali vrtino s premerom najmanj 150 mm. Izvedba s podložno 
ploščo je prav tako primerna za montažo v zbirno posodo, 
lahko pa se izvede tudi suha montaža v zgradbi, saj črpalka 
pri svojem obratovanju proizvaja minimalno hrupa.

Črpalke so lahko opremljene s plovnim stikalom, ki glede 
na nivo vode izklopi črpalko.

Serija prečrpovalnih naprav Grundfos Sololift+ je 
namenjena posebej za ravnanje z odpadnimi vodami v go-
spodinjstvih. Omogoča učinkovito prečrpavanje odpadnih 
voda iz kopalnic, pralnic in kuhinj, ki so pod nivojem kana-
lizacije, pri čemer pa ni potrebna dodatna obsežna nape-
ljava cevi.

GRUNDFOS - vODA  
POSEBEj ZA vAS

Grundfos rešitve za oskrbo gospodinjstev z vodo 
upoštevajo najrazličnejše želje in potrebe strank. Poleg 
tega omogočajo končnim uporabnikom zanesljiv vir 
vode, ne glede na to, kje se pojavi potreba.

Spomladanska akcija Grundfos,  
v kateri Grundfos v sodelovanju s  
svojimi pooblaščenimi prodajalci   
ponuja črpalke po ACIjSkIH CENAH! 

V akciji lahko kupite: Grundfos SQ 
in SPO, Grundfos Unilift kP in Unilift 
CC, Grundfos Sololift+, Grundfos 
MQ in Grundfos Hydro Pack. 

Za več informacij o akciji in  
nakupu pokličite naše pooblaščene 
prodajalce.

SOLOLIFT+  naprave za različne načine vgradenj
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       Grundfos SQ in SPO Grundfos Unilift KP in 
                 Unilift CC   Grundfos Sololift + 

  Grundfos MQ   Grundfos Hydro Pack   Grundfos AP 

GRUNDFOS AKCIJA !!!

Serija Sololift+ uporabnikom nudi številne nove možno-
sti pri oblikovanju doma, saj omogoča enostavno ureditev 
nove kopalnice, kuhinje ali utilitija in to celo tam, kjer se prej 
o tem ni niti razmišljalo. Zaradi vgrajenega filtra z aktivnim 
ogljem Sololift+ naprave ne prepuščajo neprijetnih vonjav.

Več načinov vgradnje
V seriji je 6 modelov, ki so oblikovani za različne namene: 

črpanje odpadnih voda iz stranišč, umivalnikov, bidejev, tuš 
kabin, kopalnih kadi, pomivalnih strojev, pralnih strojev…, 
in omogočajo različno vgradnjo: za stranišče, pod tuš kabi-
no, pod umivalnik, v steno, v omaro… Posamezni mode-
li nudijo različno število potencialnih vhodnih priključkov. 

Vsi »WC« modeli imajo sekalni sistem in so primerni za 
stranišča. »C« modeli so izredno kompaktni in omogočajo 
tudi vgradnjo v steno. »D« model je grajen posebej za tuš 
kabine. 

Prednosti majhne in estetske naprave
Visoko kakovostne naprave Sololift+ delujejo zanesljivo 

in tiho ter imajo kompaktno zgradbo, ki omogoča enostav-
no montažo in servisiranje. Naprave so majhne, zato jih je 
mogoče namestiti tudi v primeru prostorske stiske. Zaradi 
estetskega dizajna se diskretno skladajo s prostorom, glad-
ka površina pa poenostavlja njihovo čiščenje. 

Za več tehničnih informacij  
obiščite našo spletno stran  
www.grundfos.si.

V okolju, kjer živimo in dela-
mo, je vse več motečih zvokov 
in šumov, ki močno obremenju-
jejo človekovo telo in tudi okolje. 
Dokazano je, da dolgotrajni hrup 
povzroča psihične težave in fizič-
ne okvare človekovega organiz-
ma. Morebitne nevšečnosti v zve-
zi hrupa je treba upoštevati že, ko 

razmišljamo o gradnji. Dobra re-
šitev konstrukcijskih elementov 
zahteva nekaj znanja in denarja 
ter vsekakor razmišljanje o tem že 
pri izdelavi načrtov. Ko so stene 
in tla narejeni ter vodovodne in-
stalacije in centralna kurjava na-
peljane, je vsak poskus izboljšati 
izolacijo pred hrupom zahteven 

in drag. Mnogokrat pri gradnji ne 
polagamo veliko pozornosti na 
probleme prenašanja zvoka med 
dvema stenama, kar je lahko prav 
tako neprijetno in moteče. 

Zvok in s tem povezan hrup se 
prenaša po zraku ali po materialu.

(bg) 

ZvOčNE  IZOLACIjE 
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Sonce v vesolje oddaja nepojmlji-
vo količino energije, ki ob celotni iz-
rabi 15.000 krat presega celokupno 
porabo energije na zemlji. Sončne 
energije je več kot dovolj, pa vandar 
na zemlji poteka neusmiljeni boj za 
zemljino dediščino. Fosilna goriva so 
nastala kot naravni proces preobraz-
be bioloških struktur, s vključevanjem 
sončne energije. Tudi nafta ni nič dru-
gega kot »ujeto sonce«, saj so drevesa 
iz pradavnine prav tako potrebovala 
sončno energijo za fotosintezo in svo-
jo rast. Ob pomoči visokih pritiskov je 
nastala nafta, ki jo danes veselo seži-
gamo in neodgovorno segrevamo ze-
mljin ovoj.

Kyotski sporazum predvideva 
zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v 
ozračje. Inštituti in razvojni laborato-
riji po vsem svetu se vse od svetovne 
energetske krize v 80. letih intenziv-
no ukvarjajo z razvojem inovativnih 
idej s področja energetike in z zna-
njem, s katerim v današnjem času raz-
polagamo – vse to moramo odgovor-
no usmeriti v preprečevanje globalne 
katastrofe dvigovanja temperature 
zemeljskega ozračja. 

Obnovljivi viri energije (OVE) se-
stavljajo vir energije, ki je neizčrpen 
in se obnavlja v vsakem trenutku. 
Vključujejo vse vire energije, ki jih za-
jemamo iz stalnih naravnih procesov 
, kot so sončno sevanje, veter, vodni 
tok v rekah ali potokih, fotosinteza, s 
katero rastline gradijo biomaso in ze-
meljski toplotni tokovi (geotermalna 
energija).

Naša država ima enake ali celo bolj-

še naravne potenciale za rabo OVE, v 
primerjavi z ostalimi državami v EU, saj 
je pokritost z gozdovi 54 odstotna , kar 
Slovenijo uvršča v sam evropski vrh in 
naj bi prispevala k zmanjševanju ener-
getske uvozne odvisnosti, povečanju 
varnosti zalog, energetsko učinkovi-
to rabo, omogočala ustvarjanje novih 
delovnih mest in prispevala h krepitvi 
lokalnega podeželskega razvoja.

Podjetje STROj-ENERGIjSkA 
TEHNIkA d.o.o., iz Dvorske vasi pri 
Radovljici, v svoji 30 letni tradiciji de-
luje prav po načelu izrabe obnovlji-
vih virov energije in velja za promo-
torja sončne energije, še preden se je 
ta v zadnjem času v Sloveniji prebila 
v fokus.

Vse od začetka poteka v okviru 
podjetja močna razvojno raziskovalna 
dejavnost, kar dokazuje vrsta paten-
tov in inovacij. Proizvodni program 
podjetja STROj temelji na izdelavi 
celovitih sistemov ogrevanja, kjer je 
potrebno izpostaviti izdelavo spreje-
mnikov sončne energije (kolektorjev), 
kombinirane kotle z neposrednim iz-
koriščanjem sončne energije, v kom-
binaciji s plinastimi gorivi, kurilnim 
oljem in biomase, kar ogreva sani-
tarno vodo in radiatorje in prav tukaj 
se doseže najboljši izkoristek sončne 
energije.

V podjetju STROj poteka prak-
tična izvedba metode stalnih izbolj-
šav, ki prinaša inovativno reševanje 
tekočih individualnih posebnosti, is-
točasno pa neprestano izpolnjujejo 
metodološke in tehnološke procese. 
Značilnost končnih produktov razvo-

ja, proizvodnje in vgradnje na ključ, 
ko uporabnik na podlagi svojih želja 
izbere in določi individualno prilago-
ditev standardiziranega ogrevalnega 
sistema. Vsi elementi ogrevalnega sis-
tema so izjemno zanesljivi, saj zagota-
vljajo večletno brezhibno delovanje, 
kar potrjujejo dolge življenjske dobe 
vgrajenih elementov.

Več tisoč referenčnih malih in veli-
kih sistemov ogrevanja govori o kva-
liteti in zaupanju, ki ga uporabniki 
in strokovnjaki priznavajo podjetju z 
dolgoletno tradicijo.

Podjetje vsako leto inštalira cca 
700 SSE – sprejemnikov sončne ener-
gije, kar znaša 700.000 KWh in jih veže 
na različne tipe ogrevalnih sistemov.

Močna proizvodna in montažna 
ekipa zagotavlja kvalitetne izdelke, 
profesionalno montažo, redno vzdr-
ževanje in lastno servisno službo, ka-
tera je vedno na razpolago uporabni-
ku in ga nikoli ne pusti samega.

v okviru lastnega energetsko - 
razvojnega inštituta STROj (ERIS), 
kateri deluje v sklopu javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost RS 
pod številko 2539 z dne 07. 03. 
2007, se izvajajo testi za nove produk-
te podjetja, kateri so naravnani k učin-
kovitemu ravnanju izrabe obnovljivih 

virov energije.

Sprejemniki sončne 
energije

Sprejemniki sončne energije 
(sončni kolektorji) STROj dosegajo 95 
% izkoristek, so ploščati, absorcijska 
plošča ima visok selektivni premaz, 

SISTEM OGREvANjA, 
kI PRIHRANI ENERGIjO 
IN DENAR!
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in dvojno prizmatično steklo (izredno 
visoko sprejemanje sončnih žarkov in 
odpornost prosti udarcem) in so v pri-
merjavi z vakuumskimi sprejemniki v 
prednosti. V vakuumskih koektorjih se 
namrerč pri nizkih zimskih temperatu-
rah nabira srež,ki se zaradi vakuuma v 
cevi, kateri je dober izolator, ne more 
staliti. 

Sprejemnik sončne energije 
STROj se v zimskem času oddtali pri 
minimalnem sončnem sevanju, tudi 
zaradi kovinskega roba, ki ga sonce 
ogreje.

Podjetje STROj je v okviru ener-
getsko - razvojnega inštituta 3 leta 
spremljalo primerjavo ploščatih in 
vakuumskih sprejemnikov sončne 
energije. Tako imajo primerjave , ute-
meljene in dokazljive na praktičnih 
primerih, katere se lahko pogledajo 
na sedežu podjetja STROJ v Dvorski 
vasi.

S sprejemniki sončne energije 
STROj se dosega do 35 % večji iz-
koristek, v primerjavi z vakuumski-
mi, na bruto površino instaliranih 
sprejemnikov.

V podjetju STROJ izdelujejo tudi 
sprejemnike sončne energije z vgra-
jenim 140 litrskim hranilnikom toplo-
te (bojlerjem) za ogrevanje sanitarne 
vode. Primerni so za vrtni tuš, v pla-
ninskih postojankah, v počitniških hi-

šicah, kjer ni drugih virov energije, lah-
ko se priključijo tudi na hišno omrežje.

Kombinirani kotli
Srce ogrevalnega sistema STROj 

je kombinirani kotel, v katerem ima 
prednost sončna energija, kate-
ra ogreva vodo na dnu kotla, kjer je 
najhladnejša. Če je voda v tem delu 
dovolj segreta, se po naravnem zako-
nu sama dviga navzgor in začne ogre-
vati vodo, ki gre po radiatorjih , kakor 
tudi vodo v sanitarnem bojlerju. Če je 
ta »sončna voda« dovolj ogreta, goril-
nik samodejno ugasne, če ni, se samo-
dejno vklopi oljni oz. plinski gorilec,se 
zakuri z drvmi v spodnjem delu kuri-

šča ali se aktivira gorilec na pelete ali 

sekance.
V ponudbi so kotli iz visokokvalite-

tne inox, nerjavne pločevine, v kom-
binaciji sonce, olje ali plin, biomasa- 
polena,peleti ali sekanci.

Značilnost kotlov je dvojno 
kurišče,(zgornje olje ali plin, spo-
dnje biomasa) z ločenima dimnima 
izhodoma,kar predstavlja enostav-
nost in ekonomičnost, zavzamejo zelo 
malo prostora, z njimi pa dosegajo do 
95 % izkoristek, 

Po želji oziroma potrebi je vse ko-
tle možno priklopiti tudi na toplotno 
črpalko.

Novost v ponudbi so lesno uplinje-
valni kotli, prav tako iz visokvalitetne 
inox pločevine, s katerim dosegajo vi-
sok izkoristek izgorevanja- do 93 %. 
Gorilna komora je iz silicijeva karbida, 
izgorevanje z majnim deležem CO2. 
Nalagalni prostor za polena pa zago-
tavlja daljši čas gorenja, tudi do 12 ur.

Vsi kotli na biomasa imajo vgra-
jen samovžig polen, kar poenostavi 
kurjenje.

Dimna loputa v glavnem kurišču 
kotla se ob odpiranju vrat avtomatsko 
odpre, s tem je preprečeno, da se ne 
pokadi iz nalagalnega kurišča.

Pri kurjenju z drvmi je zelo pripo-
ročljiv dodatni akumulator toplote, 
katerega namen je, da vanj shranimo 

sprejemnik sončne 
energije, dvojna 
toplotna zasteklitev, 
dvojna toplotna 
izolacija,  
prizmatično steklo

sprejemnik  
sončne energije  
z vgrajenim  
hranilnikom toplote

>

Dvorska vas 31 c, 4275 Begunje

Telefon: 04 53 33 070
e-pošta: franc.stroj@ siol.net  

w w w.stroj-si .  com

E N E R G I J A  J E  Ž I V L J E N J E  -  U J E M I M O  Ž I V L J E N J E

ENERGIjSkA TEHNIkA d.o.o.

30. letna tradicija 
na področju  

izkoriščanja sončne energije  
in ogrevanja

sončni kolektorji, dvojna toplotna zasteklitev, dvojna toplotna izolacija-60 mm, 

prizmatično steklo, najnovejši selektivni premaz absorcijskih plošč

brez dodatkov proti zmrzovanju

sončni kolektorji z vgrajenim sanitarnim bojlerjem

kombinirani kotli : sončna energija, olje ali plin, biomasa: polena, peleti,  

sekanci, lesno uplinjevalni kotli

zalogovniki, akumulatorji toplote

sobni kamini

celovit sistem ogrevanja –  od projekta do izvedbe »na ključ«, varčnost,  

zanesljivost, učinkovitost

slovenski proizvod, lastna  tehnologija
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energijo, ki jo imamo v določenem 
času preveč, ter jo uporabimo ko jo 
potrebujemo. Namreč pri kurjenju 
z drvmi peči ne moremo zagnati ali 
ugasniti po svojih željah.

Prednosti dodatnega akumulator-
ja toplote so predvsem, da hrani od-
večno energijo ter jo nudi takrat ko jo 
rabimo, npr. zjutraj ni potrebno takoj 
zakuriti, ker imamo toploto še od prej-
šnjega dne, kotel vedno deluje s pol-
no močjo in na višji temperaturi, ne 
kondenzira ( s tem mu podaljšujemo 
življenjsko dobo), ker je izgorevanje 
boljše je manj katrana v kurišču kotla 
in manj pepela, večji izkoristek kotla in 
večji prihranki pri porabi goriva.

Ogrevalni sistem STROJ
Vedno imajo prednost naravni fi-

zikalni pogoji, pravilo je enostavnost 
in funkcionalnost povezanosti v celot 
ogrevalni sitem.

Vroča voda je lažja kot mrzla, ta fizi-
kalni zakon narave je osnova sistema. 

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

Kombinirani 
kotel s HT 
dvojno ločeno 
kurišče, dva 
dimna izhoda 
iz kotla

zalogovnik, 
akumulator 
toplote

Podjetje STROJ se prilagaja željam in potrebam uporabnikov. Kotli so 
lahko kombinirani na vse možne kombinacije z vgrajenim sanitarnim 
bojlerjem ali brez in po potrebi izdeluje tudi kotle po želji uporabnika. 
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Lesno uplinjevalni kotel s hranilnikom toplote

Kotel na pelete z gorilcem  
in zalogovnik za pelete
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Ne potrebuje se dodatnih avtomat-
skih naprav in črpalk, ker vsak doda-
tni element podraži sistem ogrevanja, 
možnosti za okvare so večje. Namreč 
narava vedno zna uravnavati razmere 
s svojimi zakonitostmi.

Ko se kolektorji ohladijo, ko ni 
sončnega sevanja, (v zimskem ali le-
tnem času) voda iz kolektorjev takoj 
izteče v ekspanzijsko posodo in ni 
nobene možnosti, da bi v zimskem 
času zmrznila in jih poškodovala. 
Posledično temu ni potrebno dodaja-
ti tekočine proti zmrzovanju. Vode se 
vrne takoj, kadar je sonce dovolj moč-
no nazaj v kolektorje in sistem je v ce-
loti ponovno v delovanju.Na ta način 
je preprečeno, da bi se voda v kolek-
torjih ohlajala na zunanjo temperatu-
ro. Če predpostavljamo, da je v teku 
dneva teh temperaturnih sprememb 
več (sončno-oblačno) se energetski 
prihranki izdatno povečajo.

V ogrevalnem sistemu se upora-
bljajo tanjše cevi, kar pomeni manj to-
plotnih izgub, poveča se izkoristek in 
prinaša ekološko neoporečnost.

Prav tako se voda umakne iz sonč-
nih kolektorjev tudi takrat ko zmanjka 
elektrike.Tako je onemogočeno, da bi 
voda v kolektorjih zavrela.

Solarni sistem lahko ogreva samo 

sanitarno vodo ali pa ga vključimo 
v celovit sistem in s pomočjo sočne 
energije ogrevamo tudi radiatorje, 
kar poteka preko peči , kar pomeni da 
radiatorska voda gre naravnost v ko-
lektorje in nato v dno peči, posledično 
temu ni potreben toplotni izmenjeva-
lec, izkoristki se povečajo. Z uporabo 
kombiniranega ogrevanja lahko po-
krijemo kar 70 odstotkov letnih po-
treb po toploti.

Sobni kamini
Podjetje STROJ nudi tudi sobne 

kamine, kateri omogočajo enostavno 
in ekonomično kurjenje.

Zagotavljajo počasno gorenje, 
tudi do 11 ur, do 90 % izkoristek iz-
gorevanja, predvsem zaradi vgraje-
nih kanalov v kurišču in dimnem pri-
ključku kamina. Za uporabnika pa je 
zelo pomembno, da se steklo kami-
na ne zakadi in ga pravzaprav ni po-
trebno čistiti, za kar so v podjetju Stroj 
razvili posebno tehnologijo izdelave 
kamina.

Kamin po želji kupca omogo-
ča tudi ogrevanje sanitarne vode in 

radiatorjev.
Nudijo tudi vložke kaminov za 

vgradnjo, s katerim si sobni kamin 
stranka po želji oblikuje sama.

Podjetje STROJ 
odlikuje inovativno  
reševanje tekočih  
individualnih  
posebnosti, ki stalno  
izpopolnjujejo nešte-
to izboljšav in patentov. 
Znanje omogoča stalno  
izpopolnjevanje  
ogrevalnih sistemov, 
strokovno montažo,  
zanesljivost obratovanja 
in tekoče vzdrževanje in 
servisiranje delujočih  
sistemov.
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PAROPROPUSTNA STEHA
Izdelava strehe, ki onemogoča 

prehajanje vode v notranjost, za izva-
jalca ni pretežko delo. To pa ne velja 
za vodno paro. Še vedno ne obstaja 
varen, zajamčen in cenovno ugoden 
način gradnje povsem zatesnjenih 
streh. Zato skušajo najti najugodnej-
ši in najustreznejši način za zagota-
vljanje paroprepustnosti. Za ustrezen 
nadzor se je treba prepričati, da struk-
tura ne vsebuje toplotnih mostov in 
izgub, saj bi ti dejavniki pretirano po-
večali nastajanje kondenza in posle-
dično rosenje.

Da preprečimo nastanek toplotnih 
mostov, se moramo izogibati elemen-
tom, npr. kovinam, z visoko toplotno 
prevodnostjo skozi plasti v strukturi. 
Že sami leseni tramovi ustvarjajo maj-
hen toplotni most, saj je pri njih toplo-

tna prevodnost višja (λ > 0,13 W/mK), 
kot pri materialih za toplotno izolacijo 
(λ < 0,045 W/mK).

Da bi se izognili izgubam, upora-
bljamo materiale in folije za zaščito 
pred zračno in vetrno prepustnostjo 
ter zatesnimo prekrite dele materia-
lov in prekinitve navedenih elemen-
tov z lepili, trakovi oziroma ustrezni-
mi tesnili.

Če se želimo, kolikor je možno, iz-
ogniti toplotnim mostovom in izgu-
bam, moramo slediti zelo enostavne-
mu pravilu: kondenz, ki se proizvede v 
enem letu, mora izhlapeti v enem letu, 
da sčasoma ne pride do povečane vla-
žnosti v stavbi. Vlažnost sčasoma pov-
zroči nastanek plesni, dokler se ne uni-
či cela streha in materiali ne izgubijo 
svoje toplotne odpornosti.

V hladnih predelih rosa, ki je nasta-
la pozimi, izhlapi v poletnem času. V 
zelo toplih krajih vlaga, ki nastane po-
zimi, izhlapi spomladi in tista, ki nasta-

ne poleti, izhlapi jeseni. Tako smo pre-
šli z navadne uporabe grafa Glaser na 
izvajanje standarda EN 13788 za izra-
čun ravnovesja med skupno vlago in 
ostankom vlage v strukturi.

DIFUZIJA PARE
Za suho streho morajo biti upora-

bljeni materiali dobro paroprepustni. 
Zelo pomembna je tudi majhna koli-
čina kondenza, saj prevelika količina 
vlage predstavlja nevarnost nastanka 
plesni in alg ter poveča toplotno pre-
vodnost materialov. Za les je največja, 
še dovoljena količina vlage v skladu 
s predpisi 0,5 kg vode na m2. Za kraj-
ša časovna obdobja je še sprejemlji-
va vrednost do 1,0 kg/m2. Zato je za 
ohranjanje optimalne vlažnosti po-
trebno znotraj objekta omejiti vdor 
pare. (Pozor: ne z zaporo, temveč s 
parno oviro, ki uravnava prehajanje 
pare in ohranja količino, ki je potreb-
na za sušenje). Na zunanji strani stre-

RIWEGA –  
PRAvA IZBIRA ZA vAšO 
STREHO !

Podjetje  Riwega je že več kot 
10 let eno izmed vodilnih podje-
tij na področju lesne gradnje, kjer 
ponuja veliko izbiro paropropu-
stnih folij, parnih ovir in zapor, do-
datnih elementov za ventilacijo 
streh in več vrst varnostnih siste-
mov za delo na strehi. vsi izdelki, ki 
jih podjetje trži, stremijo k najvišji 
kakovosti, saj je le to ključni uspeh 
k trajnosti vašega ostrešja. vendar 
sami materiali ne prinesejo prave-
ga učinka, če pri izdelavi strehe ne 
upoštevamo treh, zelo pomemb-
nih dejavnikov : paropropustno-
sti strehe, difuzijo vodne pare in 
zrakonepropustnost.
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Folije, ki so nepropustne
za veter in dež

Varnostni sistem LUX-top Riwega:

CERTIFICIRAN PO EN 795 
RAZRED A/C

Izdelki  Riwega

Zastopa in prodaja:

Gramint d.o.o.
Dobravlje 34/b

5263 Dobravlje
www.gramint.si
info@gramint.si 

he je potrebno namestiti zelo prepu-
stno plast, ki zagotavlja hitro sušenje: 
Graf prikazuje učinek kombinacije 
notranjega in zunanjega sloja. Kot je 
razvidno, ostajamo vedno v optimal-
nem območju, če je znotraj namešče-
na parna ovira (sd > 1 m), zunaj pa fo-
lija z veliko možnostjo disperzije pare 
(sd < 0,1).

Na ta način lahko zagotovimo, da 
iz notranjosti v streho ne preide pre-
več pare in da se lahko para, ko pride 
v strukturo, zelo hitro razprši navzven. 
sd predstavlja debelino, enako difuzi-
ji pare in izraža »prepustnost« določe-
nega sloja (gradbeni materiali, izolirna 
sredstva, folije, parna ovira, ovoji, ...) v 
razmerju s plastjo zraka. Če ima par-
na ovira vrednost sd=2 m,  pomeni, da 
“zavira” prehod vodne pare enako kot 
2 m plast zraka. Prepustna folija z vre-
dnostjo sd 0,04 m pa prepušča paro 
kot 4 cm plast zraka.

Da bi dosegli priporočene vredno-
sti, prikazane na sliki 2, lahko uporabi-
te tudi posebne materiale za prekriva-
nje. Za strehe in strukture z lesenimi 
stenami so ti materiali lahko nasle-
dnji: znotraj plošča OSB, na zunanji 
strani izolacije pa plošča iz lesnih vla-
ken z visoko prepustnostjo in gostoto. 
Priporočamo vam, da vgradite parno 
oviro in prepustno folijo (zunaj), za za-
gotovitev neprepustnosti za zrak, ve-
ter in vodo.

Na naslednji sliki sta navedeni dve 
nasprotni situaciji:

Na levi strani lahko vidite prikaz 
plasti z neustrezno izbranimi materi-
ali. Na osnovi vlaga, ki jo parna ovira 

prepusti, pride do sintetične izolacije. 
Ta material minimalno prepušča vla-
go in pospešuje nastajanje kondenza 
v morebitnih fugah in ovira sušenje.

Na desni pa je plastni prikaz ideal- >
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nih materialov z dobro parno difuzijo. 
Začne se od znotraj s sd vrednostmi 
zavornih elementov, na zunanji stra-
ni pa so materiali vse bolj prepustni. 
Para gre skozi opažno pregrado (po-
zimi tudi skozi fuge) in pride na notra-
njo stran parne ovire. Ta ovira spusti 
manjšo količino pare, ki v izolirni pla-
sti brez težav pride do prezračevane 
zunanje strani.

Vlaga, ki prehaja proti hladni stra-
ni, ne povzroča škode na konstrukciji, 
če je skozi leto izhlapevanje večje od 
nastanka kondenza. To zagotovimo z 
notranjo parno oviro in prepustno fo-
lijo na zunanji strani strukture.

ZRAKONEPROPUSTNOST 
Zrakoprepustnost določa način in 

količino zraka, ki prehaja skozi grad-
beni element. Pozor! Tega koncep-
ta ne gre zamenjevati z difuzijo pare, 
ki je koristen pojav za sušenje strehe. 
Prosto prehajanje zraka povzroča ve-
like težave s toploto in kondenzom. 
Prehajanje pare skozi špranje poteka, 
kot že rečeno, v smeri prehajanja to-
plote: pozimi od noter navzven, poleti 
v obratni smeri - od zunaj navznoter. 
Vlaga kondenzira pri nižji temperatu-
ri od temperature pri nasičenju (glej 
poglavje o difuziji pare). Količina kon-
denza, nastalega zaradi prostega pre-
hajanja zraka, je približno 100 krat ve-

čja od “fiziološke” količine, do katere 
prihaja z nadzorovano difuzijo pare. 
Zato špranje v gradnji velikokrat ško-
dijo in pripomorejo k nastajanju ple-
sni. V vsakem primeru močno vplivajo 
na notranje udobje zaradi vdora hla-
dnega zraka s prepihom, zlasti takrat, 
ko zunaj piha močan veter oziroma je 
zunanja temperatura zelo nizka. Do 
istega učinka pride poleti v klimati-
ziranih podstrešjih, kjer se proizvaja 
kondenz zaradi uhajanja toplega in 
vlažnega zraka od zunaj, ki v notra-
njosti doseže temperaturo nasičenja. 
Poleg tega se čez celo leto poveča 

hrup, ki prihaja od zunaj.

Prosto prehajanje zraka, na pri-
mer skozi špranjo, povzroči naslednje 
težave:

 y izgubo toplote pozimi, zaradi 
neoviranega prehajanja toplega zra-
ka in zaradi vdora

 y hladnega vetra v notranjost

 y vdora vročine poleti; 

 y prehajanja hrupa;

 y kondenz  v zunanjih plasteh po-
zimi, kjer se notranji vlažen zrak ohlaja 
in lahko kondenzira;

 y kondenz  v notranjih plasteh po-
leti, kjer se zunanji vlažen zrak ohlaja 
in lahko kondenzira; 

 y zmanjšanja notranjega udobja 
zaradi prepiha.

Dobro zrakotesnost je mogoče 
zagotoviti, ko sta v fazi projektiranja 
in izdelave predvidena dva blokirna 
sloja:

 y  zrakotesni notranji sloj (npr. z 
parno oviro)

 y zunanji sloj z vetrno pregrado 
(npr. visoko prepustna folija)

Šibke točke niso velike površine, 
ampak vse prekinitve in iz strehe štr-
leči deli, kot so vodi, cevi in kanali.

Pravila za zagotavljanje 
nepropustnosti:

 y folije in parne ovire morajo biti 
na spojih prilepljene,

 y velike cevi, vodi in strešna okna 
morajo biti zatesnjeni z butilnim 
trakom,

 y podometne cevi električne na-
peljave ali telekomunikacijskih siste-
mov (antene, telefon, ...) morajo biti 
od znotraj zatesnjeni s silikonom,

 y nosilni drog TV antene mora 
ostati zunaj ogrevanega območja,

 y tramovi se na ometane, oziroma 
zglajene zidove namestijo z uporabo 
dvojnih EPDM gum,

 y dimnike je potreba ometati 
tudi, če podstrešje ni bivalno,

 y parna ovira mora biti znotraj 
povezana z ometanimi elementi z 
ustreznimi trakovi.
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Pri stenah, kjer je prisotna zidna 
plesen ali izločeni solitri z odstopa-
njem materiala, pomislimo najprej na 
estetski videz. Le malo pa se jih zave-
da škodljivosti vlažnih sten, še pose-
bej pa zidne plesni, za zdravje. Zidne 
plesni oddajajo veliko spor, ki jih z vdi-
havanjem zraka absorbira človeški or-
ganizem. Posledice so nastanki astme, 
alergije in druge motnje, ki vplivajo na 
delovanje človeškega organizma.

Pogoj za nastanek zidne plesni je 
preslaba toplotna izolacija, ko topli 
zrak iz prostora kondenzira na hladni 
steni, kar ima za posledico nastanek 
rosišča in s tem nastanek gojišča za zi-
dno plesen. V takšnem primeru govo-
rimo o kondenzni vlagi.

Do izločevanja solitrov z odstopa-
njem materiala pa prihaja v zgradbah, 
ki so neustrezno izvedene ali nimajo 
hidroizolacije. V tem primeru pa govo-
rimo o kapilarni vlagi, ki pri močnejši 
obliki lahko privede tudi do zmanjša-
ne gradbene stabilnosti zgradbe.

Pri poskusih odprave zidnih ple-
sni, smo največkrat priče uporabi raz-
ličnih premazov, ki naj bi plesen zatr-
li. Takšen način odstranjevanja pa je 
kratkotrajne narave, saj ne reši pro-
blema nastanka plesni. Kaj kmalu smo 
priče ponovni pojavi zidne plesni in 

običajno še v večjem obsegu.
Kot trajnostna rešitev pa se pre-

dlaga uporaba sistema izolacijskih 
plošč PROMAT MC, ki so iz povsem 
naravnega materiala - kalcijev sili-
kat z visoko difuzijsko odprtostjo in 
higroskopičnostjo. 

Izolacijske plošče PROMAT MC se 
namestijo na notranji strani proble-

matičnih sten in zaradi toplotne izola-
tivnosti (λ = 0,053 W/mK) preprečujejo 
prehajanje toplote preko sten in s tem 
zmanjšujejo stroške ogrevanja, istoča-
sno omogočajo pozimi višjo tempera-
turo površine sten in s tem prepreču-
jejo nastajanje kondenza.

Poroznost in higroskopičnost 
omogočata porazdelitev morebi-

SANACIjA 
vLAžNIH STEN IN ZIDNE  
PLESNI S PLOščAMI 
PROMAT MC

>
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tne vlažnosti po celotnem volumnu 
plošč in tako ne prihaja do lokalnih 
preobremenitev z vlago. Površina 
za sušenje pa je bistveno povečana. 
Difuzijska odprtost omogoča urav-
navanje ustrezne vlažnosti v prosto-
ru, saj vlaga iz plošč pri suhem zra-
ku v prostoru izhlapeva v okolico. 
Alkalnost materiala ( pH 10,5 - 12 ) pre-
prečuje nastajanje zidne plesni, raznih 
vrst gob in podobnih kultur, saj te za 
svojo rast potrebujejo kislo podlago 
(pH 4 - 6). Površine plošč pa so na do-
tik suhe in tudi ni več hladnega seva-
nja sten.

Minimalna debelina plošč je 25 
mm, za večje prihranke pri ogreva-

nju pa so na voljo debeline tudi do 
100 mm. Majhna teža plošč v velikosti 
1000 x 500 mm omogoča enostavno 
in hitro montažo, ki jo lahko obvlada 
vsak domači mojster. Izolacijske plo-
šče se s sistemskim lepilom nalepi-
jo na predhodno pripravljeno steno, 
s katere se je odstranil stari belež. Pri 
lepljenju plošč je poudarek na kvali-
tetnem zlepljenju stikov plošč, da je 
omogočen enakomeren prenos vla-
ge po celotnem volumnu nalepljenih 
izolacijskih plošč. Po izvedenem le-
pljenju na steno, se preko celotne po-
vršine plošč nanese še en sloj sistem-
skega lepila, ki je paropropustno. 

Tako sanirane stene so pripravlje-

ne za nanos beleža, ki mora biti prav 
tako paropropusten – po našem pri-
poročilu silikatna barva.

Postopek sanacije z izolacijskimi 
ploščami PROMAT MC omogoča hitro 
izvedbo, ne glede na letni čas. Prostori 
so zato hitro ponovno uporabni, saj 
polaganje plošč ne potrebuje dolgo-
trajnega sušenja, kot je to potrebno 
pri mokrih postopkih. Celotni sistem 
je tudi negorljiv razreda A1, kar je zelo 
pomembno v primeru nastanka poža-
ra v prostoru.

Z uporabo sistema PROMAT MC se 
rešite slabe klime v prostoru – vonja 
po vlagi in plesni, vlaga in zidna ple-
sen pa sta s tem trajno sanirani. 

Nobeden stanovanjski prostor ne 
zahteva samo to, da ga primerno ogre-
vamo, ampak ga moramo tudi ustre-
zno prezračevati. Nadzirano prezrače-
vanje stanovanjskih prostorov postaja 
iz leta v leto bolj pomembno. Vendar 
pa nam z običajnim prezračevanjem 
stanovanjskih prostorov nehote uha-
ja ven velik del že obstoječe toplote in 
tako, kot pravi stari pregovor, res »me-
čemo denar skozi okno«. Poleg tega 
pa je svež in čist zrak v stanovanjskih 
prostorih še kako pomemben dejav-
nik za naše zdravje. Sodobne toplo-
tne črpalke STIEBEL ELTRON tipa LWZ 

poskrbijo prav za to, da je v stano-
vanjskih prostorih primerno toplo in 
vedno sveže. Takšne toplotne črpal-
ke združujejo v sebi funkcije ogre-
vanja in hlajenja prostorov, priprave 
tople sanitarne vode in prezračeva-
nja stanovanjskih prostorov. Naprava 
vse to naredi zelo natančno, nemo-
teče in povsem avtomatizirano, s či-
mer se privarčuje zelo veliko energi-
je. Naprava LWZ 304/404 je toplotna 
črpalka, ki je bila razvita predvsem za 
novogradnje, katerih potrebe po to-
ploti niso večje od 10 kW. LWZ 304/404 
proizvaja zadostno količino toplote v 

zimskem času in hladu v poletnem 
času, ki ju pridobiva iz zunanjega zra-
ka. Prav tako v celoti poskrbi za pripra-
vo tople sanitarne vode in uravnava 
kompletno prezračevanje stanovanj-
skih prostorov. Naprava LWZ 303/403 
s svojim inovativnim, protitočnim kri-
žnim toplotnim izmenjevalnikom od-
vzame iz izrabljenega (odpadnega) 
zraka do 90 odstotkov toplote in ta 
toplota se nato preko prezračevanja 
dovaja nazaj v stanovanjske prostore. 
S tem objekt (hiša) ob prezračevanju 
ne izgubi skoraj nič energije. Kot kom-
pletna naprava, je LWZ 304/404 opre-

STIEBEL ELTRON LWZ 
304/404 INTEGRAL/SOL
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mljena še z 230-litrskim emajliranim 
grelnikom za pripravo tople sanitarne 
vode, pri zelo nizkih zunanjih tempe-
raturah, oziroma ob zelo veliki potrebi 
po toploti pa ima LWZ 304/404 v sebi 
že vgrajen dodaten električen grelnik 
za pokrivanje teh toplotnih potreb. V 
kombinaciji s solarnim sistemom (iz-
vedba SOL naprave LWZ) pa je mogo-
če energijske stroške objekta še doda-
tno znižati. Naprave LWZ 304/404 so 
primerne predvsem za nizko-energij-
ske objekte do okoli 200 kvadratnih 
metrov površine in za toplotne po-
trebe do približno 10 kW (po DIN EN 
12831). Seveda pa mora biti na objek-
tu vgrajeno nizko-temperaturno gre-
tje (35 stopinj Celzija). Pri teh pogojih 
toplotna črpalka v kombinaciji s pre-
zračevanjem dosega letne izkoristke 
tudi več kot COP 4,0.

Več informacij o LWZ 304/404 SOL in drugih toplotnih  
črpalkah STIEBEL ELTRON lahko dobite na naši spletni strani  
www.veto.si ali na telefonski številki 01/580-91-00.

Veto veletrgovina, d.o.o.
Damir ŽEŽELJ inž.str. Sodobna TČ lwz 304/404 sol
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Predstavljamo vam RIDGID orod-
je za:

 � pregledovanje cevi, 
 � čiščenje cevi, 
 � lociranje cevi, komunalnih vo-

dov in sond. 

KAMERE ZA  
PREGLEDOVANJE CEVI

RIDGID sistemi pregledovalnih 
kamer so oblikovani za pregled cevi 
tudi do 300 mm premera. Sestavljene 
so iz dveh delov - monitorja in koluta 
(vključuje kabel in glavo kamere). 

Ridgid pregledovalne kamere so:
 � Enostavne za uporabo
Kolut se enostavno priključi na 

monitor in glavo kamere lahko poti-
snemo v cev. 

 � kakovostno izdelane
Kakovost slike: visoko resolucijske 

kamere, monitorji in močne led lučke
Trpežnost: safirne leče, kabel je 

ojačen s kakovostnimi steklenimi 
vlakni.

MicroDrain  je sistem za pregledo-
vanje cevi od 30 mm do 100 mm (skozi 

90° koleno pri ceveh premera 40 mm) 
in ima 10 m dolg kabel. Kabel je priklo-
pljen na ročno pregledovalno kame-
ro microEXPLORER, ki ima 3,5“ ekran. 
Preko ročne pregledovalne kamere 
microEXPLORER je možno pregledo-
vanje cevi tudi posneti ali slikati, saj se 
v kamero lahko vstavi tudi SD kartica. 

MicroReel je sistem za pregledo-
vanje cevi od 40 mm  do 125 mm (skozi 
90° koleno pri ceveh premera 50 mm) 
in ima 30 m dolgi kabel, ki ima lahko 
vgrajen tudi merilnik razdalje (pri po-
tiskanju glave kamere v cev se na ekra-
nu prikaže razdalja v metrih). Glava ka-
mere ima vgrajen oddajnik 512Hz, ki 
oddaja signal, tako da se lahko točno 
določi, kje se nahaja glava kamere in 
točna globina s pomočjo lokatorja.

ČISTILCI CEVI
RIDGID ponuja širok izbor strojev, 

spiral in orodij za čiščenje odtokov in 
kanalizacije. Ne glede na to, ali čistite 
30 mm odtok v lijaku, ali 600 mm glav-

ni vod, RIDGID stroji opravijo delo hi-
tro in učinkovito. 

Odtoke lahko očistite z različnimi 
vrstami strojev: 

 � Ročna orodja: so prenosna, kom-
paktna in lahka. 

 � Stroji z bobnom: stroj in spirala 
tvorita eno enoto, spirala se vrti z niz-
kimi vrtljaji in visokim navorom. 

Glavne prednosti so: 
- umazanija ostane v bobnu; 
- možno je samodejno podajanje 
spiral; 
- hitrejša postavitev.   

 � Sekcijski stroji: deli spiral se vrti-
jo relativno hitro in z nizkim navorom 

Glavne prednosti so: 
- stroji so hitri;

- stroj in spirale lahko prevažate lo-
čeno, kar omogoča lažje prenašanje; 
 - med delovanjem se spirale posamič-
no vstavljajo v stroj.  

 � Visokotlačni vodni čistilci 
RIDGID so narejeni za temeljito čišče-
nje odtokov. 

LOKATORJI CEVI,  
KOMUNALNIH VODOV IN 
SOND

Ridgid ima v programu več vrst lo-
katorjev.Vsi lokatroji so enostavni za 
uporabo in vsi uporabljajo eno ali dve 
3D anteni, ki omogočata lokatorju, da 
hitro in enostavno najde cilj. 

Eden izmed lokarotjev je  SR-60, ki 

PREGLEDOvANjE, čIščENjE 
IN LOCIRANjE

Novost pri RIDGID 
pregledovalnih 
kamerah sta  
pregledovalna 
sistema za  
pregledovanje cevi 
manjših premerov. 
To sta modela  
microDrain in 
microReel. 

MicroReel & 
MicroEXPLORER

Ročni čistilec K-3 Sekcijski čistilec K-60 Čistilec z bobnom K-400 Visokotlačni vodni čistilec KJ-1590
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lahko deluje v treh različnih načinih. 
Ti so: 

1.Aktivni način sledenja linije.
Pri aktivnem sledenju linije se 

podzemne linije vzbujajo z linijskim 
oddajnikom. Naprava SR-60 potem 
omogoča sledenje temu aktivnemu 
signalu. Linijski oddajnik je drugačen 
od sonde, saj vzbuja prevodno ciljno 
linijo, namesto da bi deloval kot son-
da, deluje kot tarča za iskanje. Linijski 
oddajniki vzbujajo linije z neposredno 
povezavo ali z neposredno indukcijo 
signala s pomočjo objemke ali z indu-
ciranjem signala z induktivnimi tulja-
vami, vgrajenimi v oddajnik. 

2. Pasivni način sledenja linije.  
V pasivnem načinu išče naprava 

SR-60 elektromagnetni »šum«, ki je 
zaradi katerega koli razloga prisoten v 
zakopani napeljavi. Elektromagnetni 
signali lahko prodrejo v zakopane na-
peljave na različne načine.

Najpogostejši način je neposre-
dna povezava z virom signala. Vse 
delujoče elektronske naprave, ki so 
povezane z izmeničnim napajanjem, 
sevajo določeno mero elektronske-
ga »šuma« nazaj v električno omrež-
je, na katerega so priključene. Primeri 
takšnih naprav so računalniki, kopirni 

stroji, hladilniki, naprave z elektromo-
torji, televizorji, klimatske naprave itd.

Podobno se signali prenašajo med 
zakopanimi linijami, ki potujejo vzpo-
redno, še posebej na večjih razda-
ljah. Ta učinek je opaznejši pri višjih 
frekvencah. Zaradi sklopov so lahko 
vzbujene vse kovinske linije v določe-
nem območju. Vsled tega je mogoče 
vode iskati pasivno. Signal pri frekven-
ci 50 Hz se lahko naključno inducira 
tudi v ceveh zaradi bližnjih daljnovo-
dov, v telefonskih vodih pa se ujame-
jo tudi druge frekvence, na primer 
zaradi energije radijskih oddajnikov 
v bližini. Povedano na kratko: Na za-
kopanih vodnikih se lahko na različne 
načine pojavijo frekvence, ki jih lahko 
potem iščete pasivno, če je polje do-
volj močno.

Naprava SR-60 ima izpopolnjeno 
funkcijo za pasivno določanje polo-
žaja, ki se imenuje OmniSeek. Način 
OmniSeek  je univerzalen pasivni na-
čin iskanja, ki lahko hkrati zaznava 
frekvence treh pasivnih iskalnih fre-
kvenčnih območij (<4 kHz, 4 - 15 kHz, 
in >15 kHz). Prikaže se signal, ki ima naj-
močnejši signal bližine. To vam omo-
goča pregledovanje območja brez 

preklopa med frekvenčnimi območji.
Aktivni in pasivni način sta enaka, 

razen glede uporabljenih frekvenc. 
V pasivnem načinu se poleg tega ne 
uporablja oddajnik.

3. Način sonde.
Napravo SR-60 lahko uporabljate 

za določanje položaja signala sonde 
(oddajnika) v cevi, tako da lahko ugo-
tovite njen položaj. Sonde lahko po-
stavite na težavno mesto v cevi s ka-
mero, potisnim drogom ali kablom. 
Vzdolž cevi jih je mogoče tudi spla-
kniti. Sonde se pogosto uporabljajo 
za iskanje zamašenih cevi ali kanalov.

Lokator SR 60

Daljinska sonda s ½˝ 
adapterjem za  
visokotlačno cev 

Plavajoča sonda za iskanje 
zamašenih cevi, kanalov, 
greznic…

Več informacij dobite na spletni strani 
www.torna.si. Če želite demo 

predstavitev nas lahko pokličete na  
01 563 40 59 ali pišete na info@torna.si.

Način iskanja greznice

73



April 2011

Soleg vam predstavlja novo različico merilnega 
inštrumenta Solmetric SunEye 210.

Pri analizi lokacije za postavitev fotovoltaične 
elektrarne, vam naprava omogoča pridobitev kopi-
ce informacij:

 � S pomočjo vgrajenega GPS modula vam določi 
točne koordinate za izbrano lokacijo.

 � Vgrajeni senzorji težnosti in digitalni kompas, 
vam povedo natančen naklon strešine in orientacijo.

 � Z vgrajeno 180 stopinjsko optično lečo vam 
omogoča napraviti posnetek vseh ovir, ki povzročajo 
senčenje na vašem fotovoltaičnem generatorju. 

 � S pomočjo vgrajene knjižnice diagramov sonč-
ne poti, lahko natančno ugotovimo, v katerem le-
tnem obdobju boste imeli izgube in v kolikšni meri. 

 � Naprava vam prikaže grafično in tabelarično na-
poved sončnega obsevanja, z upoštevanjem senče-
nja za celo leto. Možno je ročno modeliranje in kori-
giranje motečih objektov.

Rokovanje z napravo je tako enostavno, da jo lah-
ko upravljate kar z eno roko. Velik barvni zaslon, ob-
čutljiv na dotik, vam olajša delo pri vizualizaciji vaših 
diagramov in vnosu podatkov. Vse podatke in analize 
je možno prenesti na osebni računalnik, kjer jih lahko 
dodatno obdelujete s priloženim programom. Vse te 
podatke je možno prenesti tudi v druge računalniške 
programe za dimenzioniranje fotonapetostnih siste-
mov (PVSol, PVSyst itd...).

SOLMETRIC SUNEYE 
210

74



April 2011

Technologiecampus 6
94244 Teisnach/Germany
Phone +49 9923 80106-0

www.soleg.de

Razmišljamo
sončno
• Veleprodaja opreme 
 za fotovoltaiko
• Izvedba solarnih parkov
• Veleprodaja solarnih
 sistemov in ogrevanja
 na drva.

Obiščite nas!
Intersolar München
8. – 10. Junij 2011
Hala B2, Razstavni prostor 340

GPS-Koordinate

Digitalni 
kompas

Digitalni merilnik 
naklona
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Več kot polovica Slovencev živi v 
zablodi, da z energijo ravna učinkovi-
to. Zanimivo pa je tudi to, da je raz-
korak med tem, kar mislimo o svoji 
učinkovitosti in tem, kako dejansko 
ravnamo z energijo, večji v Sloveniji 
kot v EU. 

83 odstotkov Slovencev je pre-
pričanih, da so učinkoviti pri rav-
nanju z energijo v svojih domovih. 
Spremljanje dejanskega ravnanja pre-
ko Raziskave energijske učinkovitosti 
Slovenije – REUS 2010 pa kaže, da sko-
raj tri četrtine z energijo ravnajo pre-
več potratno. Deklarativno strinjanje 
seveda ne prispeva k večji energijski 
učinkovitosti Slovenije ampak pred-

stavlja oviro pri doseganju tega po-
membnega cilja. S spreminjanjem 
obnašanja bi lahko zmanjšali porabo, 
ob tem pa ohranjali bivalno ugodje. 
Še bolj pa bi zmanjšali porabo s pre-
mišljenimi investicijami v učinkovito 
rabo energije.

Na Centru za energijsko učinko-
vitost pri IJS, ki pripravlja interpreta-
cijo rezultatov raziskave REUS 2010, 
so primerjali  deklarativni in dejan-
ski odnos do rabe energije in okolja. 
Primerjava je bila narejena z raziskavo 
Eurobarometer iz leta 2006, ki se izva-
ja v državah EU25. Ugotovili so, da je 
razkorak med tem, kar mislimo o svo-
jem ravnanju in dejanskim ravnanjem 

veliko večji v Sloveniji, kot je v evrop-
skem povprečju. 

Omenjena dejstva so spodbudi-
la Informa Echo in HSE, pobudnike 
kampanje »Energija si, bodi učinko-
vit«, da so skupaj z drugimi člani mre-
že Sinergija pripravili zanimiv spletni 
kviz. 

»Ali si učinkovit« je naslov nagra-
dnega kviza, s pomočjo katerega lah-
ko ugotovite ali vaše gospodinjstvo 
sodi med entuziaste, realiste, skep-
tike, pasivne ali neosveščene, kar se 
tiče ravnanja z energijo. Sodelovanje 
v kvizu pa vam tudi omogoča, da ugo-
tovite razkorak med tem, kar mislite o 
svoji učinkovitosti in med dejanskim 
ravnanjem z energijo.

Kviz je glede na metodologijo raz-
iskave REUS zelo poenostavljen in pri-
lagojen za hitro testiranje na spletu. 
Namenjen pa je predvsem spodbuja-
nju k energijsko učinkovitemu ravna-
nju, kar nam omogoča prihranek in je 
koristno za okolje.

Nagradni kviz je možno igrati na 
portalu www.pozitivnaenergija.si in 
na facebook-u na profilu skupnosti 
»Energija si, bodi učinkovit«. Z rezulta-
tom kviza, ki pove, kam sodi vaše go-
spodinjstvo glede na ravnanje z ener-
gijo in odnos do okolja, pa se boste 
lahko pohvalili tudi pri svojih prijate-
ljih na facebooku. Na koncu boste iz-
vedeli, kako se lahko ogrevate z brez-
plačno energijo okolja. Obenem pa 
lahko zadenete tudi Gorenjev ener-
gijsko učinkovit pralni stroj ali kate-
ro drugo nagrado, ki so jih prispeva-
li Danfoss, HSE, Mercator in Telekom 
Slovenije. 

Vsaka sprememba se začne v naši 
glavi.

PREvERITE 
SvOjO  
UčINkOvITOST

Povezava na kviz: 
http://www.pozitivnaenergija.si/energija/zabavno-izobrazevanje/ali-si-ucinkovit/
Več informacij: Rajko Dolinšek, Informa Echo, rajko.dolinsek@informa-echo.si 
01 583 93 23,  031 688 423,  www.pozitivnaenergija.si 
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Med sorpcijske toplotne sisteme, ki za pogon ne 
uporabljajo električne energije, temveč sončno ener-
gijo in toploto dimnih plinov, štejemo adsorpcijske to-
plotne naprave. Z adsorpcijsko napravo lahko hkrati 
pridobivamo grelno in hladilno toploto, enako kot v 
primeru ostalih toplotnih črpalk. Zaradi tega je adsorp-
cijska naprava uporabna tudi za ogrevanje in klimatiza-
cijo prostorov s sončno energijo. Tudi na področju so-
larne tehnologije se posveča veliko truda proučevanju 
sorpcijskim lastnostim različnih materialov, da bi med 
njimi izbrali najprimernejšega za adsorpcijsko shranje-
vanje toplote.

Namen uporabe procesa adsorpcije v ogrevalni teh-
niki pa je doseči višje izkoristke pretvorbe primarne 
energije. Intenzivni razvoj sorpcijskih toplotnih siste-
mov pogojujejo v največji meri tudi zahteve po zmanj-
šanju emisij toplogrednih plinov ter tudi vedno manjša 
zaloga fosilnih goriv.

1. Adsorpcijske naprave
Adsorpcijske naprave lahko teoretično razdelimo na na-

prave za ogrevanje in naprave za hlajenje, čeprav razlike 
med njima ni. Naprave za ogrevanje in hlajenje so toplotne 

črpalke, ki odvzeti toploti okolice oziroma hlajenemu medi-
ju dvignejo temperaturni nivo s pomočjo pogonske toplo-
te. Razlikujejo se samo po načinu odvoda oziroma dovoda 
toplote na prenosnikih toplote. Za pogon adsorpcijskih na-
prav lahko uporabimo nizkotemperaturno toploto (50-80 
°C) drugih procesov ali pa odpadno toploto. Ravno izkori-
ščanje toplot na temperaturnih nivojih, ki so nižji od 60 °C, 
je bistvena prednost pred absorpcijskimi napravami.

1.a Kemija mejnih površin 
Atomi, ioni ali molekule so v notranjosti snovi vezani v 

vseh smereh s kemijskimi vezmi. Vse sile, ki delujejo med nji-
mi so uravnotežene. Navzven lahko učinkujejo s privlačnimi 
silami in so sposobni tvoriti kemijske vezi z drugimi gradni-
ki plinaste ali tekoče faze, ki trdno fazo obdaja. Zato govo-
rimo o aktivni površini trdnih snovi. Poznamo več vrst inte-
rakcije gradnikov plinaste ali tekoče faze s površino trdnih 
snovi in sicer:

 � adsorpcijo, 

 � kapilarno kondenzacijo,

 � kemosorpcijo.

Adsorpcija je vezava molekul (ali ionov) na površino tr-
dnih snovi, pretežno z molekulskimi vezmi. Za razliko od ad-

SORPCIjSkI TOPLOTNI 
SISTEMI ZA OGREvANjE IN 
HLAjENjE

>
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sorpcije je absorbcija prodiranje v notranjost druge faze in 
torej ni površinski pojav.

kapilarna kondenzacija je utekočinjenje plinaste faze 
(kondenzacija) v majhnih porah trdnih snovi.

kemosorpcija pa je kemična reakcija adsorbirane snovi 
z gradniki na površini trdne snovi. 

Trdno snov, ki s svojo aktivno površino veže molekule iz 
sosednje faze, imenujemo adsorbent. Snov, ki se veže, pa 
imenujemo adsorbat. Za adsorbente, ki na svojo površino 
vežejo določene fluide oziroma adsorbate, je značilna velika 
specifična površina materiala (m2/g), ki je posledica njihove 
makro in mikroporne strukture. Pomembni adsorbenti so: 
zeoliti, silikageli in aktivna oglja.

1.1. Adsorpcijske hladilne naprave
Delovni par v hladilni napravi predstavljata trdno sorp-

cijsko sredstvo – adsorbent in adsorbat. V prvih adsorpcij-
skih hladilnih napravah (po letu 1920) je bil kot delovni par 
uporabljen silikagel – SO

2. 
V današnjem času se večinoma 

uporabljata delovna para zeolit – voda in silikagel – voda. 
Voda, ki se uporablja kot adsorbat, je ekološko neopo-

rečna in ne predstavlja nevarnosti za ozonsko plast ali na-
stanek tople grede (kot na primer hladiva, ki jih uporablja-
mo v klasičnih kompresorskih napravah). Razen vode se kot 
adsorbat uporabljata še amoniak in metanol, ki pa ste delno 
škodljiva okolju.

V tabeli št.1 sta je prikazana temperatura uparjanja za 
delovna para zeolit - voda in silikagel – voda.

klimatizacija – hlajenje Ogrevanje

T = 5 – 15 °C T>40 °C

Zeolit - H
2
0 Zeolit - H

2
0

Silikagel – H
2
0

1.1.a Opis delovanja adsorpcijske  
hladilne naprave

Proces adsorpcije je v osnovi periodičen. Cikel se sestoji 
iz faze adsorpcije (2 – 3 slika 1), kateri nato sledi faza desorp-
cije (4 – 1 slika 1). Adsorber moramo med procesom še segre-
vati in ohlajati, da lahko obe sorpcijski fazi (adsorpcija in de-
sorpcija) redno potekata. Če torej želimo imeti kontinuirano 
delovanje, mora naprava imeti dva adsorberja, ki delujeta v 
različnih sorpcijskih fazah. Tako v prvem adsorberju pote-
ka faza adsorpcije, v drugem adsorberju pa faza desorpcije. 
Funkciji se po končanih fazah zamenjata. 

Med fazo adsorpcije v uparjalnik dovedemo toploto Q
u,

, 
da se lahko med fazo adsorpcije, adsorbat adsorbira v ad-
sorbent. Dovedeno toploto lahko izkoriščamo za hlajenje. 
Ker se med procesom adsorpcije sprošča toplota Q

a
, jo mo-

ramo iz adsorberja odvesti. Uporabimo jo lahko za ogreval-
ne namene.

Po končani fazi adsorpcije moramo temperaturni nivo 
adsorbenta v desorberju povišati, kar dosežemo z dovaja-
njem pogonske toplote Q

d
. Če temperaturnega nivoja ne 

povišamo, sploh ne moremo začeti faze desorpcije. Količina 
vode, ki zaradi periodičnega procesa adsorpcije/desorpcije 
kroži v napravi zavisi od razlike v adsorpcijskem deležu na 
koncu in začetku procesa adsorpcije. Za simulacijo delova-
nja naprave moramo za delovni par zeolit - voda poznati 
ravnotežni diagram ter s tlačnima nivojema kondenzacije 
p

k
 in uparjanja p

u
 določiti temperaturne nivoje v napravi. 

Energijska bilanca na podlagi slike 1 velja:

Qd + Qu – Qa – Qk = O

Q
d
…..pogonska toplota

Q
u
….dovedena toplota na uparjalnik

Q
a
….sproščena toplota pri adsorpciji

Q
k
…..kondenzacijska toplota

Učinkovitost naprave izrazimo z primerjalnim številom 
COP (Coefficient of Performance). Ta vrednost tudi v najbolj-
ših napravah ne more presegati vrednosti 0,6.

V primeru, da z napravo hladimo velja:

COPh = Qu/Qd = ≤ 0,6..........toplotno število hlajenja

Primerjalno število COP
h
 je enako razmerju med količi-

no dovedene toplote na uparjalnik Qu ter količino pogon-
ske toplote Q

d
. Za hlajenje je najvažnejša hladilna toplota 

Q
u
. Adsorpcijsko toploto Q

a
 in kondenzacijsko toploto Q

k 
pa 

moramo iz procesa odvajati. Kot vir energije lahko pri hla-
dilnih adsorpcijskih napravah uporabimo oziroma izkorišča-
mo odpadno toploto iz drugih toplotnih virov na tempera-
turnih nivojih, ki so nižji od 60 °C.

1.1.2. Ogrevanje z adsorpcijsko napravo
V primeru, da z napravo ogrevamo, lahko istočasno izko-

ristimo adsorpcijsko Q
a
 in kondenzazijsko toploto Q

k
. Zaradi 

tega dosegamo COP
g 

do 1,6.
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COPg = (Qa + Qk)/Qd = (Qd + Qu)/Qd = ≤ 1 + 0,6 ............
toplotno število ogrevanja

Da naprava lahko deluje, potrebuje vir toplote za proces 
desorpcije Q

d
 in vir toplote za uparjanje snovi v uparjalniku 

Q
u
. Kot vir toplote lahko kot pri ostalih toplotnih črpalkah 

uporabimo toploto okoliškega zraka ali zemlje.

Razvoj adsorpcijskih naprav za ogrevanje poteka v smeri 
izboljšanja izkoristka klasičnih ogrevalnih naprav. Razvijajo 
se ogrevalne naprave z integrirano adsorpcijsko napravo.

Toplota, ki nastane pri zgorevanju goriva se v adsorpcij-
ski napravi uporablja za desorpcijo vode iz zeolita. V času, 
ko proces desorbcije ne poteka, se toplota zgorevanja upo-
rablja za klasično ogrevanje medija. Ogrevani medij se naj-

prej segreva v adsorbcijski napravi s 
pomočjo adsorpcijske in kondenza-
cijske toplote in dodatno s toploto 
dimnih plinov (slika 2). Uporaba hra-
nilnika toplote je potrebna zaradi pe-
riodičnega delovanja absorpcijske 
naprave. Če ves sistem oziroma na-
pravo primerno dimenzioniramo, jo 
lahko uporabimo tudi za hlajenje.

2. Shranjevanje  
adsorpcijske toplote

 Adsordcijska naprava s periodič-
nim delovanjem omogoča tudi shra-
njevanje adsorpcijske toplote v ad-
sorbentu (silikagelu, zeolitu) in se 
tako uporablja kot hranilnik toplote 
za ogrevanje.

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

Šmarje pri Jelšah - 243 kWp Ljubljana - 77 kWp

Radlje ob Dravi - 470 kWp Brestanica 82 - kWp

Ponujamo: 

Postavitev sončnih elektrarn 
različnih moči “na ključ”.

Izdelavo projektne in ostale 
dokumentacije.

Dobavo različnih komponent 
za sončne elektrarne  

(moduli, razsmerniki, podkon-
strukcija, komunikacijska in 

merilna oprema, ...).

>
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Podjetje UFE SOLAR iz Eberswalda, ki se ukvarja s solarno 
tehnologijo, je skupaj z inštititutom Fraunhofer za solarne 
sisteme (ISE) razvili toplotni hranilnik za shranjevanje toplo-
te. S hranilnikom toplote lahko v poletnih mesecih zberemo 
in shranimo toliko sončne energije, da jo lahko v nizkoener-
gijski hiši uporabljamo vso kurilno sezono. Sorpcijski hra-
nilnik toplote zavzame zelo malo prostora in lahko zaradi 
majhnih toplotnih izgub skoraj 100 – odstotno pokriva to-
plotne potrebe. Termokemično shranjevanje toplote bazira 
na reverzibilnih kemijskih reakcijah. Delovni par adsorpcij-
ske naprave sta silikagel – voda.

Toplota, ki je shranjena v hranilniku toplote, je pridoblje-
na na osnovi endotermne kemijske reakcije pri procesu de-

sorbcije. V zaprtem sistemu plin (vodna para) pri fazi pol-
njenja hranilnika toplote kondenzira. V tekočem stanju se 
ločeno od reaktanta shrani in pri povratni reakciji ponovno 
upari. V tem primeru sistem za shranjevanje toplote deluje 
kot kemijska toplotna črpalka (slika 3). 

Ustrezne reakcije v nizkotemperaturnem območju so 
sorpcijski procesi (adsorpcija, desorpcija). Pri adsorpciji se 
toplota sprošča in jo uporabljamo za ogrevanje, pri desorp-
ciji se toplota dovaja s solarno napravo in shranjuje v hranil-
niku toplote (slika 4).

Sistem na sliki št. 4 je zasnovan tako, da se lahko priklopi 
na solarni krog in ogrevalni krog. Solarna naprava se upo-
rablja poleti za polnjenje in shranjevanje toplote v hranilni-

ku. Za letno shranjevanje toplote velja 
sledeči proces:

a. Polnjenje hranilnika s pomočjo 
solarne naprave

Vlažen sorpcijski material se zaradi 
dovoda toplote desorbira. Sproščena 
vodna para se kondenzira in v tekoči 
obliki shrani v zbiralnik, ki je od adsor-
berja ločen z ventilom. S tem je zago-
tovljeno ločeno shranjevanje suhega 
sorpcijskega materiala in kondenzira-
nih vodnih par. S kondenzacijo spro-
ščeno toploto lahko pod določeni-
mi pogoji uporabimo za predhodno 
predgrevanje grelnega medija.

b. Praznjenje hranilnika z  
adsorpcijo vodnih par in izkorišča-
nje pri tem sproščene toplote

 Za praznjenje hranilnika v času ku-
rilne sezone je ventil med adsorberjem 
in zbiralnikom odprt. Kondenzirane 
vodne pare se pri nizkih temperaturah 
uparijo in preidejo v adsorber, kjer se 
adsorbirajo. Pri tem sproščena adsorp-
cijska toplota se uporabi za ogrevanje. 
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Proces praznjenje ne potrebuje nobenih zunanjih vplivov 
tako dolgo, dokler sprejemniki sončne energije zagotavljajo 
dovolj toplote na nižjem temperaturnem nivoju za uparja-
nje. Ogrevanje tople vode lahko poteka ločeno s posamič-
nim hranilnikom energije ali pa prek paralelno vezanih hra-
nilnikov .
c. Potrebna prostornina hranilnika toplote in  
površina SSE

Sistemi se trenutno testirajo v Branderburgu, sončnem 
naselju Uckermark. Za solarno ogrevanje z letnim hranilni-
kom toplote, so bile izvedene simulacije z sorpcijskim pa-
rom silikagel N – voda. Letna poraba toplotne energije za 
nizko energijsko hišo za 100 odstotno pokritje s solarno 
energijo na lokaciji Freiburg znaša 4000 kWh. Prostornina 
hranilnika znaša 10 - 12 m3, potrebna površina sprejemnikov 
sončne energije pa 30 do 35 m2. 

Količina shranjene toplotne energije znaša 230 kWh/m3. 
Količino shranjene toplotne energije, kjer se kot hranilnik to-
plote oziroma zbirni medij uporablja samo voda, znaša 58 
kWh/m3 pri dt = 50 K. Pri ostalih materialih, kot so parafin 
in hidrati soli, znaša količina shranjene energije 120 KWh/
m3 pri dt = 50 K. 

Na sliki 5 je prikazana solarna stopnja pokrivanja kot 
funkcija prostornine hranilnika (m3) in površine sprejemni-
kov sončne energije.

3. Zaključek
Adsorpcijske toplotne naprave so zaradi nižjih toplotnih 

števil zahtevnejšega termodinamičnega procesa dražje kot 
klasične absorpcijske naprave. V prihodnosti se predvideva >
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njihova uporaba predvsem v sistemih daljinskega ogreva-
nja in hlajenja. V ogrevalni tehniki gre razvoj v smeri integri-
ranja adsorpcijske naprave v ogrevalno napravo s ciljem iz-
boljšanja izkoristka klasičnih ogrevalnih naprav. Prav tako se 
v solarni tehnologiji posveča veliko pozornosti termokemič-

nem shranjevanju toplote. Za shranjevanje sončne energije 
se razvijajo toplotni hranilniki, s katerimi bomo v poletnih 
mesecih zbrali in shranili toliko sončne energije – toplote, da 
jo v nizkoenergijski hiši lahko uporabimo za ogrevanje vso 
zimsko obdobje.                                                                               (bg)

Absorpcijski hladilniki za svoje delovanje uporabljajo 
delovno snov voda - litijev bromid (H

2
O - LiBr) in amoniak 

- voda (NH
3 

- H
2
O). Izvedba je lahko enostopenjska in dvo-

stopenjska. V primerjavi z absorpcijskimi hladilniki, ki upo-
rabljalo za svoje delovanje delovno zmes voda - litijev bro-
mid, potrebujejo amoniakovi absorpcijski hladilniki za svoje 
obratovanje visoke pogonske temperature, vendar pa ne 
dosegajo tudi tako visokih hladilnih števil. Slabe strani amo-
niaka so še toksičnost, ne omogoča uporabe na centrifugal-
nih kompresorjih, omogoča pa hlajenje pri nižjih tempera-
turah. Slaba stran raztopine voda - litijev bromid je močna 
korozivnost pri višjih temperaturah in meja kristalizacije pri 
nižjih temperaturah. Delovna zmes amoniak - voda mogo-
ča nižje temperature hlajenja (do – 60 °C). Delovni par litijev 
bromid - voda pa je namenjen za hlajenje v temperaturnem 
območju + 6 °C do + 20 °C.

Na sliki 1 je v TS diagramu prikazana enostopenjska ab-

sorpcijska naprava ki za hladivo uporablja vodo. Za pogon 
generatorja služi vroča voda oziroma vodna para, kar je od-
visno od razpoložljivosti vira. Medij za transport hladilne 
moči je voda, ki je ohlajena 6 °C. Hlajeno vodo uporabimo 
najpogosteje v klimatizaciji.

Če vse izmenjane toplote v procesu pomnožimo s koli-
čino delovnega medija v obtoku, dobimo bilanco energije 
absorpcijskega hladilnega procesa. Enačba se glasi:

Qc - Wo + Qa = Qh + Wp

V enačbi pomeni:
Q

c
 = toplota odvedena v okolico

Q
0
 = hladilni učinek

Q
a
 = odvedena absorpcijska toplota

Q
h
 = porabljena ogrevna toplota 

W
p
 = porabljeno delo

Na abscisi se nahaja specifična entropija, oziroma entro-
pija po enoti mase delovnega medija, zato so tudi vse izme-
njane toplote označene (slika 1) po enoti mase (q = Q/m).

Na sliki 2 in 3 je prikazana shema enostopenjskega hladil-

DELOvNE SNOvI v 
ABSORPCIjSkEM HLADILNEM 
PROCESU

SLIkA 1: Enostopenjski absorpcijski hladilni proces
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ZA VAS DOBAVIMO IN POSTAVIMO TUDI PITNIKE 
ZA PITJE PITNE VODE IZ VODOVODNEGA 
OMREŽJA – MARIBORSKE VODE

Povpraševanje pošljite na: 
info@mb-vodovod.si
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nega agregata. Hlajeno vodo upora-
bimo najpogosteje v klimatizaciji. 

Absorpcijski hladilniki omogo-
čajo uporaba katere koli toplote, 
ki ima dovolj veliko temperaturo 
(para, vroča voda, plin, kurilno olje).

Pogonska energija omogoča iz-
vedbo cikla uparjanja, kondenzaci-
je in absorpcije delovnega medija 
litijev bromid - voda in s tem zago-
tavljanje hladilne energije oziroma 
hladilne moči.

Oceno učinkovitosti absorpcij-
skega hladilnega procesa izrazimo 
s toplotnim številom:

ζ = Q0/(Qh + Wp)

ker je W
p
 obtočni črpalki dovedena 

energija.

Za par voda/litijev bromid zara-
di vode (delovni medij) temperatu-
re hlajenja niso možne pod 0 °C. Celi proces se odvija pod 
visokim vakuumu, pri čemer tlak delovnega medija v posa-
meznih delih procesa lahko pade pod 0,01 bar. Maksimalna 
temperatura uparjanja je približno 160 °C. Ker te naprave 
delujejo pod visokim vakuumu, tesnjenje nikoli ni izvede-
no tako, da bi bilo v celoti preprečeno vdiranja zraka v no-

tranjost naprave. Razen tega, litijev bromid v kontaktu s ki-
sikom iz zraka postane zelo koroziven. Iz tega razloga so te 
hladilne naprave opremljene z vakuum črpalko, ki sesa zrak 
iz notranjosti naprave. Črpalka za raztopino in vakuum čr-
palka sta gnani z elektromotorjem.

(bg)
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Raziskave so pokazale, da večino vlage, ki preide 
v toplotno izolacijo, proizvedemo sami in sicer z diha-
njem, kuhanjem, sušenjem itd. Zaradi temperaturnih 
razlik, prehaja vlaga skozi netesne stike parnih zapor 
(PE, Al folija) v toplotno izolacijo. Pri vgradnji parne ovi-
re namesto parne zapore omogočimo vodni pari ena-
komeren prehod skozi celotno površino. Skozi netesne 
preide v toplotno izolaciji pri enakih pogojih tudi 1600 
krat več vodne pare kot skozi parno oviro.  Pri vgradnji 
parnih ovir je pomembna njihova Sd vrednost , ki mora 
biti večja kot 2! 

Prednost parnih ovir je v tem, da ustreza večini grad-
benih sklopov, kjer so na drugi strani za paro prepustni 
materiali.

1. Prednosti  celulozne izolacije  
pred ostalimi toplotnimi izolacijami

Izolacijo iz celuloznih kosmičev vpihujemo v prostor.  
Prednosti so sledeče:

 � je organskega izvora,
 � z njeno vgradnjo ne obremenjujemo okolja, 
 � izboljšamo mikro klimo,
 � regulira vlažnost lesene konstrukcije in s tem  

 podaljša življenjsko dobo,
 � hitra  in čista vgradnja, brez odpadka,
 � vgrajena izolacija se z leti ne poseda, ker po  

 vpihovanju dobi obliko plošče,
 � je dober zvočni izolator,
 � tesnost vgrajenega materiala se poveča do 40%,
 � je odporna na plesni,
 � poleti zagotavlja primeren hlad brez dodatnih  

 klimatskih naprav.

Parametri so sledeči:
 p koeficient toplotne prehodnosti l = 0,033W/(mK),
 p specifična toplota c = 1900 J/(kgK),
 p upor difuziji vodne pare µ = 1,2,
 p požarni razred B2,
 p Ph vrednost je 8, 12.

Gostota vgrajenega materiala:
 p Tla – prosto nasutje r = 25 – 60 kg/m3,
 p Streha – vpihana približno r = 40 – 50 kg/m3,
 p Stena – vpihana približno r = 45 – 60 kg/m3,
 p Stena – pršilni postopek približno r = 85 kg/m3,

2. Parna ovira
Prednosti parne ovire:

 � v kombinaciji s toplotno izolacijo uravnava mikro  
 klimo v prostoru,

 � ker vse stike zalepimo in tako preprečimo  
 nekontrolirano uhajanje vlage v toplotno izolacijo,

 � je prepustna za vodno paro.

Parametri so sledeči:

 p S
d
 vrednost je 6,45,

 p masa površine 185 g/m2,
 p temperaturna obstojnost od – 30 °C do + 80 °C,
 p širina in dolžina role 1m x 50 m,
 p površina role 50 m2,
 p masa role približno 9 kg.

3. Prednosti AGEPAN DWG sekundarne 
kritine
Prednosti so sledeče:

 � nadomešča za paro prepustno folijo in deske  
 (»podeskanje« strehe),

 � plošče AGEPAN DWG so za vodno paro prepustne  
 in vodo odbojne,

 � zagotavljajo zrakotesnost (pero in utor na vseh štirih  
 straneh),

 � so toplotno in zvočno izolativne,
 � pod vplivom vlage se ne nabreknejo in ostanejo  

 toplotno stabilne,
 � so 5 krat bolj za paro prepustne kot deske,
 � so zaščitene pred lesnimi zajedalci,
 � življenjska doba je bistveno daljša kot pri folijah  

 ali deskah,
 � je ekološki proizvod, prijazen okolju,
 � za njihovo kvaliteto jamči proizvajalec, pri  

 deskah tega ni.

Parametri so sledeči:

 p koeficient toplotne prehodnosti l = 0,09 W/(mK),
 p specifična toplota c = 2100 J/(kgK),
 p upor difuziji vodne pare µ = 11,
 p požarni razred B2,
 p debelina plošč 16 mm,
 p dimenzije plošč 2502mm x 635mm in 2510 mm x 1100 

mm.

TOPLOTNA IZOLACIjA STREHE 
IZ CELULOZNIH kOSMIčEv
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4. Zaključek
Primerjava med toplotnimi izolacijami iz mineralne vol-

ne na eni strani in med celuloznimi kosmiči na drugi strani 
je v tem, da sta pozimi konstrukciji enako dobro izolativni 
! Vrednosti za »U« faktor sta skoraj enaki. Poleti pa  je celu-
lozna izolacija boljša. Če bi torej poleti želeli doseči enako 
toplotno zaščito v obeh konstrukcijah (tem. dušenje »n« = 

6,7 in fazni zamik 10 ur), bi morali v prvi konstrukciji, kjer je 
vgrajena izolacija iz steklene, povečati debelino od 20 cm 
na 35 cm in pri toplotni izolaciji iz kamene volne nekoliko 
manj. V primeru, da kot sekundarno kritino uporabimo za 
paro prepustno plošče AGEPAN DWG,smo kondenzatu, ki 
nastane v toplotni izolaciji, omogočili hitrejše izparevanje 
oz.sušenje.                                                                                        (bg)

INvERTERSkA TEHNOLOGIjA 
kLIMATIZACIjSkIH SISTEMOv

Inverterska tehnologi-
ja klimatizajskih sistemov 
omogoča nastavitev moči 
glede na temperaturo, ki jo 
želimo v določenem trenut-
ku imeti v prostoru. To pome-
ni, če je temperatura v pro-
storu previsoka, se hladilna 
moč povečuje, dokler ne do-
sežemo želene temperatu-
re. Če je v prostoru prehla-
dno, se moč naprave poveča. 
Inverterska tehnologija na-
domešča standardno on/off 
tehnologijo (vključevanja in 
izključevanja), prav tako pa 
rešuje problem temperatur-
nih sprememb v prostoru in 
zmanjšuje prepih, ki se ob-
časno pojavi pri delu stan-
dardne klimatske opreme. 
Enote s toplotno črpalko in 
inverterjem lahko hladijo in 
ogrevajo.

Način delovanja
Osnovni princip delova-

nja inverterja je, da je spre-
memba moči naprave ustre-
zna spremembi frekvence 
(vrt/min). Veliko število vrt/
min – velika moč in malo šte-
vilo vrtljajev – mala moč.

Primerjava učinka pove, 
da je pri standardni enoti 
moč konstantna, medtem ko 
je pri enotah z inverterjem 
možna velika regulacija moči. 
Inverterski sistem ima več ni-
vojev hladilne moči in jih na-
tančno prilagodi temperaturi 
v prostoru, tako se v trenut-
ku ko temperatura v prosto-
ru doseže zahtevano vre-
dnost, hladilno moč zmanjša. 
S takim načinom delova-
nja se izognemo pogostemu 
vključevanju in izključevanje 
sistema. 

Vsak sistem mora pri višji 
zunanji temperaturi povečati 
hladilno moč (optimalni pa-
rametri so predvideni za tem-
peraturo 35 °C) Ker pa je tem-
peratura običajno nižja, je 
moč sistema prevelika, zato 
se naprava brez inverterja po-
gosto vključuje in izključuje,
Prihranek energije

Zunanje temperature so 
med letom višje kot 30 °C le 
kratek čas. Glede na to, so 
standardni sistemi, projekti-
rani na to temperaturo, pre-
dimenzionirani v večjem delu 
delovnega cikla. Stalno vklju-
čevanje in izključevanje pove-
ča rabo energije. Zaradi manj-
še potrebne moči, inverterska 
tehnologija zmanjšuje tudi 
rabo električne energije .

Frekvenčna regulacija ele-
ktromotorja zagotavlja manj-

šo rabo električne energije 
pri vsaki frekvenci. Naprave, 
opremljene z inverterjem, de-
lujejo vedno z optimalno mo-
čjo in, če je potrebno tudi s 
polno močjo. Takšna prilago-
dljivost omogoča doseganje 
želene temperature v pro-
storu zelo hitro, kar je nazor-
no prikazano na sliki 2 (trikrat 
hitreje kot standardna enota). 
Prihranek energije pri hlaje-
nju je 30 %, v zmerni evropski 
klimi pa je prihranek še večji. 

V režimu ogrevanja so še 
večji prihranki, tudi do 60%, 
pri delovanju pri zunanji tem-
peraturi – 5 °C. Naprave, opre-
mljene z inverterjem,  tudi pri 
delovanju s polno močjo hi-
treje dosežejo želeno tempe-
raturo, kar pomeni tudi zna-

tne prihranke energije.
(bg)
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Na jubilejnem 50. mednaro-
dnem sejmu DOM v Ljubljani in 
24. mednarodnem sejmu grad-
beništva in gradbenih materi-
alov smo izvedli obsežno pro-
mocijo revije ENERGETIK. V ta 
namen smo pripravili kratek 
anketni vprašalnik, s katerim 
smo v prvi vrsti želeli ugotoviti, 
kakšen imidž - ugled uživa re-
vija ENERGETIK na slovenskem 
tržišču. 

Obiskali smo naše obstoje-
če in nove, potencialne ogla-
ševalce, jim predstavili revijo 
ENERGETIK in jih povprašali po 

njihovem mnenju glede revi-
je. Strokovne vsebine, oblikov-
na zasnova s knjižno podobo  
in dolgoletna tradicija so po 
mnenju anketirancev bistve-
ni dejavniki, ki vplivajo na zau-
panje v kakovost revije. Seveda 
pa ob bok omenjenih dejavni-
kov postavljajo tudi vzorno ure-
jeno spletno stran revije, kar ne 
preseneča, saj iz meseca v me-
sec beležimo naraščanje obiska 
spletne strani. Zelo zanimivo je 
tudi dejstvo, da je kar nekaj an-
ketirancev navedlo, da je revija 
vredna zaupanja tudi iz razloga, 

da je lastnik in izdajatelj revije 
Območna obrtno – podjetniška 
zbornica.

Z zadovoljstvom ugotavlja-
mo, da smo, kljub sedanji kri-
zi, na pravi poti saj uživa revi-
ja ENERGETIK sorazmerno velik 
imidž  med obstoječimi in po-
tencialnimi oglaševalci.

Naš oglaševalec Bramac 
strešni sistemi d. o. o. je pre-
jel na sejmu MEGRA 2011 znak 
kakovosti v graditeljstvu za 
profilirani betonski strešnik 
Bramac Klasik, Donav, Rimski. 
ČESTITAMO!

PROMOCIjA REvIjE ENERGETIk
SEJEM DOM, Ljubljana (8. - 15. 3. 2011)
SEJEM MEGRA, Gornja Radgona (29. 3. - 2. 4. 2011)

V okviru sejma MEGRA 2011 
je potekalo tudi 11. državno pr-
venstvo mladih kleparjev in 
krovcev.

V nadaljevanju so nani-
zane fotografije razstavnih 
prostorov naših oglaševal-
cev, ki so razstavljali na sejmu 
DOM in sejmu MEGRA. Z  ne-
katerimi med njimi pa smo 
se srečali kar na obeh sejmih 
(Wienerberger, Biomasa, WV 
term, Armex, Knauf insulation, 
Lentherminvest, Esal,...)

Olga Poslek,  
Foto: Olga Poslek

g. Milan Lemovec, direktor marketinga in prodaje Bramac 
strešni sistemi d. o.o., dobitnik priznanja Znak kakovosti v 
graditeljstvu - stoji 1. z desne med dobitniki priznanj

VIESSMANN TERMOTEHNIKA KRONOVŠEK TERMOTEHNIKA NOVO MESTOWEISHAUPT

TITAN UPONOR BIOMASAVAILLANTGORENJE

Utrinek z 11. Državnega prvenstva mladih kleparjev in 
krovcev na sejmu MEGRA

Bramac strešni sistemi - Znak  
kakovosti v graditeljstvu 
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REAM

BRAMAC STREŠNI SISTEMI HERZ AGREGAT KNUT

SONNENKRAFT FRAGMATWIENERBERGER

VELUX

VW TERM

KNAUF INSULATION

MIK CELJE HARREITHER NOVA KBM ROLTEK

CREINA EKOVIT PETROL

KERBER INŽENIRING SELTRON BIOPLANET

FIBRAN NORD VETO VELETRGOVINA LUMAR

Y-TONG VITANESTDULC-ISOMAXKWB
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HIDRIA JUB STROJ ISOSPAN

KOVINOPLASTIKA LOŽ

VARNOST

AGNI

GENERA MüLLER TONDACH SLOVENIJA STREHA

TERMOCENTER KARBA MARINO

OBLAK MECUM KLIMA CENTER HORIZONT

DINES PLAN-NET LESPATEX

TIM OPARA

ARMEX LENTHERMINVEST KOOP TRGOVINA AJM

MESEC GRAMINT METALKA - ZASTOPSTVA TORNA

Foto: Olga Poslek
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Protipožarno tesnjenje  
BS 90
•	 brez	praha	in	vlaken	za	suhomontažno	vgradnjo
•	 možnost	enostavne	naknadne	vgradnje
•	 kratek	čas	vgradnje	brez	kakršnegakoli		
	 posebnega	orodja
•	 ni	potreben	premaz	kablov
•	 brez	omejitve	skupnega	prereza	posameznih	kablov

JANsik
inženiring,	gradbeništvo	d.o.o.

Ulica	Prekmurske	čete	74
9232	Črenšovci

Tel.:	02	573	52	10,	Fax:	02	573	52	11
e-pošta:	info@jansik.si	

Tesnjenje cevnih prebojev
•	 izdelano	po	meri	za	vašo	uporabo
•	 odpornost	na	plin	in	vodo	do	10	barov
•	 možnost	naknadne	vgradnje
•		 kratek	čas	montaže
•	 zvočna	izolacija
•	 zaščita	pred	glodavci	

Tesnjenje električnih  
prebojev
•	 takojšnja	neprepustnost	za	plin	in	tlačno	vodo
•	 trajno	in	zanesljivo	tesnjenje
•	 primerno	za	topel	in	hladen	skrček
•	 raznolike	variante	in	možnosti	povezovanja
•	 variabilna	sestava




