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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

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

Uvodnik
Junij 2011

Pred nami je poletna izdaja revije
ENERGETIK. Čas, ki ga večina izkoristi za
oddihe in počitnice. Prav spodbudno je
pobegniti iz delovnega vsakdana v drugo okolje in vsaj malo časa nameniti
sprostitvi ter obnovitvi moči za doseganje novih delovnih zmag.
Vendar je to tudi čas vzdrževanja obnove, tako stanovanjskih hiš , kakor
tudi poslovnih objektov. Obveznosti
naj ne bi prelagali na čas po dopustih,
kajti takrat smo za vzdrževalna dela že
prepozni. Če ta čas zamudimo, se verjetno lahko sprijaznimo s povečano
porabo energije in večjimi finančnimi
obremenitvami.
Država se vse bolj zaveda pomena
učinkovite rabe energije, zato z različnimi skladi in javnimi razpisi spodbuja
podjetja ter posameznike k obnovi, kakor tudi k izgradnji novih energetskih
sistemov. Žal so spodbude še vedno
premajhne. Z novim nacionalnim energetskim programom – NEP, g. Janez
Kopač napoveduje jasno začrtano energetsko strategijo. Program močno poudarja uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in napoveduje razmah veternih,
sončnih, geotermalnih elektrarn, hidroelektrarn ter bioplinarn. Program je res
ambiciozen, vendar upajmo, da ne bo le
še en izmišljen projekt več, ki bo ostal
samo na papirju in ne bo prenesen v dejansko okolje.
Slovenska energetska politika ni
povsem »zavožena«. V Sloveniji imamo
kar nekaj podjetij, ki se zavedajo, da ne
morejo več v korak s tekmeci, če niso
energetsko učinkovita in ne poslujejo
tako, da hkrati pri izvajanju svoje dejavnosti, varujejo tudi okolje. Dnevi energetikov v Portorožu so pokazali, da se uporaba OVE spreminja v nekakšno »ljudsko
gibanje«.
Šele, ko se bo država s svojim aparatom zavedla, da je samoumevno graditi objekte za individualno in poslovno
gradnjo tako, da bodo ti res energetsko
varčni in učinkoviti, lahko samo upamo,
da ne bomo več potrebovali kilogramov in kilogramov dokumentov, ter neuporabnih papirjev. Še vedno marsikdo,
ravno zaradi birokracije in premalo sub-

vencioniranih stroškov, raje preide na
klasično gradnjo in to je danes tisto, kar
NAS RES NE SPODBUJA K ENERGETSKI
VARČNOSTI!!!
Naša država res potrebuje uporabno
strategijo, ki bo jasno začrtovala pot, katero bodo morali upoštevati predvsem
tisti, ki danes s svojim kapitalom prilagajajo energetsko politiko svojim željam,
pri tem pa smo vsi ostali drugorazredni
državljani.
Kdor pa se, kljub vsem tem spodbudam ali nespodbudam, odloči za energetsko obnovo - pa mu svetujemo, da so
za takšne posege potrebni strokovnjaki
in ne razni zastopniki ter »priložnostni
zaslužkarji« brez potrebnega znanja. V
naši reviji so zagotovo vsi naši oglaševalci dobri strokovnjaki za svoje področje,
znali vam bodo prisluhniti, vam svetovati in vas usmeriti k tistim strokovnjakom,
ki bodo znali vaše želje tudi ustrezno
udejaniti v objektih, obenem pa opremo strokovno vgraditi v vaše sisteme.
Zgledujemo se po zahodnih državah, ki so ogromno denarja preusmerile
v obnovo privatnih in državnih objektov.
Tako so s tem marsikateremu obrtniku
omogočili, da je sploh lahko preživel v
gospodarski krizi . Slovenijo je kriza zelo
prizadela, naši vodilni politiki se ukvarjajo z dokapitalizacijo bank, s prodajo javnega premoženja, na malo gospodarstvo pa so skoraj pozabili.
Pišemo programe (OVE + NEP), uporabljamo papir in čas, za dejansko udejanjenje želja po teh programih pa so
potrebna finančna sredstva. Kako in kje
bomo dobili sredstva za pospešeno izvajanje energetske učinkovitosti, pa naši
vodilni politiki ne vedo.
Pa vendar, ne sme biti vse tako črno,
saj je pred nami poletje in moramo uživati, bodisi doma, bodisi kjerkoli pod toplim soncem. Vidimo in slišimo se spet
v septembru, z novo energijo, z novimi elani, z željo, da se spet srečamo na
Mednarodnem Obrtnem sejmu v Celju.
Bojan Grušovnik
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Bojan Grobovšek,
univ.dipl.inž. strojništva

Bojan GROBOVŠEK se je rodil
leta 1949 v Mariboru. Družina je izhajala iz Ponikve, med drugim je
bil njegov daljni sorodnik znani in
plemeniti Anton Martin Slomšek.
Po končanem študiju energetike
na Strojni fakulteti v Ljubljani, se je
najprej ukvarjal s toplotno tehniko,
zaposlen pa je bil v TVT Maribor.
Nato je bil od leta 1981 zaposlen
v tovarni TALUM Kidričevo, prej
imenovani TGA (tovarna glinice in
aluminija), kjer je bil 10 let vodja toplarne, in vodja projekta izgradnje
parnega kotla, od leta 1995 pa je
sodeloval pri modernizaciji proizvodnje (primarnega) aluminija.
Kasneje je bil vodja enote v energetskem sektorju, zadeva HVAC
sistemi, sodeloval je pri raznih
energetskih projektih, od oskrbe
z zemeljskim plinom, hladilnimi
sistemi za tehnološko vodo, gradbeno fiziko ter tudi strojne instalacije... Od leta 1997 je delal kot energetski svetovalec v Energetsko
svetovalni pisarni Ptuj (Gradbeni
institut ZRMK), kjer je (na splošno)
svetoval o energetski učinkovitosti, o uporabi ustreznih HVAC sistemov in obnovljivih virov ter o učin-

koviti rabi energije. Je avtor preko
300 strokovnih člankov s področja
toplotne in zvočne zaščite stavb,
ogrevanja in hlajenja ter obnovljivih virov, obenem pa je avtor knjige
TOPLOTNE ČRPALKE V PRAKSI,
ki je izšla decembra 2009. Zadnja
leta je bil urednik revije Energetik
in seveda pisec strokovnih člankov, ki so bili objavljeni že v vseh
pomembnejših medijih. Obenem
je bil tudi redni predavatelj, strokovni in nadzorni sodelavec ter
obiskovalec »energetskih dogodkov« kot so Dnevi energetikov, razni sejmi, energetske predstavitve
podjetij itd. Svoje življenje je posvetil družini in delu, predan je bil
energetiki in gradbeni fiziki, iz slednje je delal tudi doktorat. Na splošno je bil velik ljubitelj umetnosti
in zgodovine, posebej so ga fascinirale zgodovinske osebnosti kot
so bili npr. Napoleon Bonarparte,
Faraoni, Vikingi, Kelti, kar seveda pomeni, da je zelo rad potoval
po svetu. V prostem času je včasih
tudi kaj naslikal, imel je izjemen
slikarski talent, pisal pa je tudi pesmi. Kot mladenič jih je nekaj tudi
objavil. Skozi življenje si je nabiral
številne izkušnje, a na koncu je bolezen premagala življenje in njegovo močno voljo. Spominjali se ga
bomo kot velikega strokovnjaka za
področje energetike in obnovljivih
virov, kot zanimivega, prijateljskega, poštenega in občasno čemernega človeka z velikim srcem. Ostal
bo spomin na prijatelja, sodelavca,
očeta, dedka... Luč v njegovem življenju sta bili hčerka Katja in vnukinja Naja. Ena njegova želja je žal
ostala neizpolnjena in to je: postati
mornar na svoji barki.
V nadaljevanju predstavljam nekaj
Bojanovih pesmi:

NEKJE VISOKO
In tako se premikajo
usta brez glasu,
dokler se ne znajdeš visoko,
kot poleti tistega dne
in na ustih ne bo strasti,
ko so ugasnili spominilahko sem sklenil vse
in razprl krila.
DALEČ
Res je bil trenutek usode in
zakaj ne bi spregovorili in
zakaj ne bi gledali predstave
daleč od zibeli in
res ste pozabili
na objem odprtih vrat
in ozrite se raje v notranjost
Bilo je dosti časa.
KONEC
Ko si na slepem tiru
in na dnu obstaneš sam,
je selitev končanain sam zakoplješ svojo dušo,
ko potuješ preko vodij neznanega izvira
in podarjaš sebe,
ko zaman čakaš skrit
v sebične človekove sence.
ZBEGANE STOPINJE
Prišla si kot rosa
in lovil te je dež
in čutil sem težak zapah
in slutnjo kot migljaj
in rad bi te izgubljen pridržal,
da slišim tvoj glas
In zagorel je strah
in prišel je čas,
da se odpraviva
v ivnato jutro,
kot pesem
na začetku dolge,
bele površine
jutranjega sonca.
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BRAMAC SOLAR
V podjetju Bramac strešni sistemi se zavedamo, da je ohranjanje
okolja pomembna zaveza za čisto prihodnost. Zato smo leta 2007 v prodajni program uvedli solarne kolektorje
Bramac. Bili so novost na slovenskem
tržišču, saj se vgrajujejo v streho in s
tem ohranjajo harmoničnost ter skladnost objekta. Integrirani okvir omogoča enostavno in hitro vgradnjo ter
je primeren tako za vse tipe streh, kakor tudi za vse tipe strešnih kritin.

kakovosti Solar Keymark, kar pomeni, da izdelki ustrezajo vsem evropskim standardom kakovosti. Obenem
pa 10-letna garancija zagotavlja
brezskrbne dni s solarnim sistemom
Bramac Solar.

Montaža
Vgradni solarni kolektorji Bramac
so lahko vgrajeni tudi v 1 uri, na katerokoli vrsto kritine. Pri vgradnji kolektorja je potrebna pomoč dveh mojstrov in upravljalca dvigala. Kvalitetno
in hitro montažo vam omogoča integriran ALU okvir (lahko v željeni barvi
RAL-a), tovarniško sestavljen v dimenzijah od 4 m2 do 10m2 in predpripravljena povezava na sistem kotlovnice.

Brezplačen izračun
Vsem obiskovalcem spletne strani, poleg vseh informacij o komponentah, omogočamo brezplačen ter
neobvezujoč izračun optimalnega solarnega sistema glede na individualne
potrebe. V rezultatih vam predstavimo vaš prihranek v enem letu uporabe solarnega sistema Bramac Solar.

Brezplačna izobraževanja
Za dobro delovanje sistema je, poleg kvalitetnih komponent, potrebna
tudi kakovostna vgradnja. Zato ekipa Bramac Solar vsako leto v spomladanskih mesecih organizira brezplačno izobraževanje instalaterjev, kjer
se predstavijo novosti v programu in
praktična vgradnja solarnih kolektorjev ter solarnih komponent sistema
Bramac Solar.

Vse iz ene roke
V letu 2009 smo razširili program
in predstavili ponudbo celotne rešitve za pridobivanje tople sanitarne
vode ter podporo ogrevanju. Sistem
Bramac Solar omogoča visoke izkoristke in visoke prihranke pri letni porabi sredstev, namenjenih pridobivanju tople vode ter ogrevanju bivalnih
prostorov. Prodajni program zajema
vgradne solarne kolektorje, ALU modulne kolektorje, ki omogočajo vgradnjo na streho, fasado itd., hranilnike
tople vode, kombinirane hranilnike,
zalogovnike in solarne postaje ter ves
pripadajoči drobni material, ki ga potrebujete za izdelavo kakovostnega
sistema z visokim izkoristkom zbrane
sončne energije.

Kvaliteta
Program Bramac Solar ima za svoje izdelke pridobljen evropski znak

Nova spletna stran
Celoten sistem in njegovo delovanje sta opisana na naši spletni strani
www.bramac-solar.si, kjer so vse informacije, namenjene vsem tistim, ki
razmišljajo o vgradnji solarnega sistema ter tudi
izvajalcem, ki
solarne sisteme že vgrajujejo ali jih želijo vgrajevati.

Prijava za šolanje je možna
preko kontaktnega obrazca
na naši spletni strani www.
bramac-solar.si. Vsak udeleženec na šolanju pridobi
možnost dostopa do vseh
tehničnih listov in potrebne
dokumentacije ter navodil
za uspešno izvedbo sistema
Bramac Solar.
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BramacTherm
Izolacija za pravo ugodje
doma
Učinkovito pridobljena toplotna
energija ne pomeni nič, če jo ne uspemo zadržati v našem domu. Veliko količino toplotne energije v zgradbah
izgubimo tudi skozi izolacijsko slabo
zaščiteno streho.
V podjetju Bramac, ki je na slovenskem trgu poznan kot ponudnik strešnikov in strešnega sistema za strehe
z naklonom od 7° naprej, ves čas strmimo k razvoju ter iskanju novih inovativnih rešitev.
Streha je sistem, ki že dolgo več
ne vključuje samo strešnikov in dodatnih elementov pomočjo katerih se
zaščitimo pred zunanjimi vplivi iz okolja, vendar je vse bolj pomembna kot
vir pridobivanja obnovljive energije iz
sonca ter kot izolacijski ovoj, ki nas pozimi ščiti pred izgubo toplotne energije v okolje, poleti pa pred vdorom toplote v bivalne prostore.
V letošnjem letu smo v podjetju Bramac strešni sistemi predstavili
nov inovativen sistem strešne izolacije BramacTherm, izdelane iz visoko
kakovostnega izolativnega materiala Poliuretana (PUR/PIR), ki se neprekinjeno polaga po strešnih špirovcih,
kar preprečuje nastanek toplotnih
mostov, ki vodijo do izgubljanja toplotne energije. Zaradi nizke toplo-

tne prevodnosti lahko že z manjšimi debelinami dosežemo zahtevane
U-vrednosti toplotne zaščite. Z uporabo izolacije BramacTherm po špirovcih privarčujemo že pri izdelavi strehe,
saj potrebujemo manjšo količino lesa
za izdelavo strešne konstrukcije ter
manj mineralne volne med špirovci.

BramacTherm sestavljajo 3
vrste izolacij BramacTherm Pro,
BramacTherm Kompakt ter
BramacTherm Top.

BramacTherm
Pro
Izolacijski element (material) za
novogradnje, s katerim izboljšamo
toplotno sposobnost strehe z izolacijo med špirovci, brez potrebe po uporabi debelejših špirovcev, ali manjšanjem podstrešnega prostora. Lahko
se uporablja tudi pri obnovi strehe,
kadar je zagotovljena potrebna zrakotesnost strešne konstrukcije.
 dopolnitev obstoječe toplotne
izolacije med špirovci
 boljše izolacijske lastnosti v primerjavi z ostalimi
 izolacijskimi materiali (kamena

volna, steklena volna, lesna vlakna)
 bistveno lažji material od izdelkov iz lesnih vlaken
 polaganje kot neprekinjena izolacija, brez toplotnih mostov
 povezava po sistemu utor in
pero, zlepljeni stiki med
 ploščami zagotavljajo zrakotesnost materiala
 vgradnja neposredno na špirovce, brez opaža
 reflektivni sloj zagotavlja optimalno klimo v prostorih
 poleti in pozimi
 do 40% izboljšanje U-vrednosti
obstoječe konstrukcije
 z izolacijo med špirovci
 difuzijsko sposoben material

Več na www.bramac.si
BramacTherm
Kompakt
Izolacijski material za novogradnje, s katerim izboljšamo izolativno
sposobnost strehe z izolacijo med špirovci brez potrebe po uporabi strešnih
špirovcev večje debeline ali zmanjšanju podstrešnega bivalnega prostora.
Lahko ga uporabimo tudi pri obnovi
strehe.
 dopolnitev obstoječe toplotne
izolacije med špirovci
 boljše izolacijske lastnosti v primerjavi z ostalimi
>
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 izolacijskimi materiali (kamena
volna, steklena volna,
 lesna vlakna)
 bistveno lažji material od izdelkov iz lesnih vlaken
 polaganje kot neprekinjena izolacija, brez toplotnih
 mostov
 povezava po sistemu utor in
pero, zlepljeni stiki
 med ploščami zagotavljajo zrakotesnost materiala
 natisnjeni mrežni razdelki za
enostavnejši in
 natančnejši razrez

 pohoden material
 zaradi načina izdelave izdelka,
dobimo difuzijsko
 sposoben material, ki omogoča
prehajanje vlage iz konstrukcije

BramacTherm
Top
Zelo učinkovit izolacijski material za uporabo pri novogradnjah in
obnovah streh za doseganje maksimalnega (optimalnega) izolacijskega
učinka z majhno debelino izolacijskega materiala. Polagamo ga kot neprekinjeno izolacijo nad špirovci. S tem
preprečimo nastanek toplotnih mostov. Lahko se polaga brez opaža.
 majhna toplotna prevodnost
omogoča vgradnjo
 tanjšega sloja izolacije
 dopolnitev že obstoječe izolacije med špirovci
 boljše izolacijske lastnosti v primerjavi z ostalimi

 izolacijskimi materiali (kamena
volna, steklena volna,
 lesna vlakna)
 bistveno lažji material od izdelkov iz lesnih vlaken
 polaganje kot neprekinjena izolacija, brez toplotnih
 mostov
 povezava po sistemu utor in
pero, zlepljeni stiki med
 ploščami zagotavljajo zrakotesnost materiala
 pohoden material
 natisnjeni mrežni razdelki za
enostavnejši in natančnejši razrez

Podelitev Certifikatov
kakovosti ZSFI
Združenje slovenske fotovoltaične industrije, je 16. junija 2011 v PREBOLDU podelilo
prvih enajst Certifikatov kakovosti izvajalcem projektiranja
in montaže fotonapetostnih
sistemov.
Podelitev Certifikatov kakovosti Združenja slovenske
fotovoltaične industrije je potekalo v Multimedijski dvora-

ni Fakultete za elektrotehniko
v Ljubljani. Certifikat kakovosti
ZSFI je prvi tovrstni certifikat
v Sloveniji, katerega prejemniki so bili preverjeni glede usposobljenost za delovanje na področju projektiranja in montaže
sončnih elektrarn.
Združenje slovenske fotovoltaične industrije se je odločilo za izvedbo teoretičnega in

praktičnega preverjanja kandidatov, zaradi vse večjega števila pravnih subjektov, ki vstopajo na področje fotovoltaike.
Glede na rast fotovoltaične panoge, ki nudi tudi opazno število zaposlitev, smatramo, da je
prišel čas, da izvajalce ločujemo
tudi po izkazani kvaliteti in ne le
ceni izvedbe del in storitev.
ZDRUŽENJE SLOVENSKE

Današnji prejemniki Certifikata kakovosti ZSFI so:
BISOL Group, d.o.o; ČISTA ENERGIJA, d.o.o.; ELEKTROTURNŠEK INSTALACIJE, d.o.o.;
ENERSON, d.o.o.; FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana; GVOZDIČ-ELEKTRONIK,
k.d.; MARKO ŽIBERT, s.p. - ALPIN NT OVE; M-LAN, d.o.o.; PLAN-NET, d.o.o.; ROBOTINA,
d.o.o. in SOL NAVITAS, d.o.o.
Imetništvo Certifikata kakovosti Združenja slovenske fotovoltaične industrije bo moč
kadarkoli preveriti na spletnih straneh ZSFI, kjer bo navedena tudi zaporedna številka
certifikata, področja za katera je podeljen in njegova veljavnost.

FOTOVOLTAIČNE INDUSTRIJE (ZSFI) – GIZ je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki
delujejo na različnih področjih
fotovoltaike. Namen ZSFI je na
območju Republike Slovenije
širiti zavest in nova spoznanja s
področja raziskav in razvoja ter
uporabnih znanj fotovoltaične
industrije.
Leonida Polajnar
Dodatne informacije
lahko dobite na naslovu:
Združenje slovenske
fotovoltaične industrije –
GIZ, Latkova vas 59a,
3312 Prebold
Tel.: +386 (0)3 703 22 73
Faks: +386 (0)3 703 22 76
E pošta: info@zsfi.si
Web: http://www.zsfi.si
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DAN WEISHAUPTA
2011
Dne 25. 5. 2011 je podjetje Weishaupt že 16. leto zapored organiziralo tradicionalni »Dan Weishaupta«.
Letošnji »Dan Weishaupta« so pripravili na temeljih tradicije, zvestobe in zaupanja, na vrednotah, ki ima vsaka zase
svoj pomen. Kadar jih združimo in jim dodamo še ščepec
svojega časa, je lahko končni izdelek nekaj neverjetnega.
Več kot 80 udeležencev – projektantov, instalaterjev, upravljalcev kotlovnic, predstavnikov medijev, se nas je zbralo v
kinodvorani Planeta TUŠ v Mariboru. Po uvodnem pozdravu
direktorja, g. Henrika Dvoršaka, smo si ogledali filme podjetja Weishaupt in s tem pridobili natančno sliko skupine
Weishaupt, uspešnega mednarodnega podjetja.
Pozdravni govor direktorja, g. Henrika Dvoršaka

Predstavitev podjetja Weishaupt
Podjetje Weishaupt, specialist za ogrevanje in kurilne naprave, ima svoj sedež v kraju Schwendi na Zgornjem
Švabskem. Na sedežu podjetja je 1000 zaposlenih, skupaj
pa približno 3500 v 55 državah sveta. Skupina Weishaupt
ima 29 podružnic v Nemčiji in 22 hčerinskih družb v tujini.
Seveda pa se lahko pohvali tudi z več 1000 doma izšolanih
tehnikov in serviserjev v partnerskih obrtnih ter industrijskih podjetjih. Prodajni program je razdeljen na 6 proizvodnih skupin: kompaktni ogrevalni sistemi, kondenzacijske
naprave, gorilniki, solarni sistemi, toplotne črpalke in avtomatizacija zgradb.
V nadaljevanju si bomo pobliže ogledali 10 razlogov, zaradi katerih je ime Weishaupt sinonim za znak kakovosti.
1. Odgovornost – G. Siegfried Weishaupt po celem sve-

Planet TUŠ Maribor – zbiranje udeležencev in uvodna pogostitev

(foto: OP)

(foto: OP)

tu usmerja rast podjetja Weishaupt. Blagovna znamka, za
katero je porok družinsko ime, jamči za natančno delo, zanesljivost in usmerjenost v prihodnost.
2. Inovacije – V Schwendiju, v lastnem razvojnem inštitutu, snujejo tehnologijo prihodnosti. Z industrijskim gorilnikom Multiflam si utirajo nove poti, s kondenzacijsko napravo Thermocondens pa si postavljajo nove mejnike. Tim
njihovih specialistov si prizadeva za pripravo izdelka za tržni nastop.
3. Visoka tehnologija proizvodnje – Podjetje Weishaupt dobavlja vrhunsko tehnologijo, strojni park je na najsodobnejši tehnični ravni (kot npr. programsko krmiljena
izdelava plamenske cevi, zapletena površinska obdelava,
>
obdelava pločevine z laserjem...)

Udeleženci „Dneva Weishaupta“

(foto: OP)
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Odhod po „poteh štorklje“

(foto: OP)

4. Prilagodljivost – ponuditi individualne rešitve, izdelke po meri. Proizvodnja je v lastni režiji, ki zagotavlja raznovrstnost in kvaliteto.
5. Zagotavljanje kakovosti v kombinaciji človek–
stroj. Podjetje ima brezhibni sistem nadzora v proizvodnem procesu (npr. pri preverjanju elektronskega vezja ali
pri preizkušanju regulatorjev tlaka plina), imajo skratka celovit funkcionalni preizkus vseh sestavnih delov v proizvodnem procesu.
6. Učinkovitost – Weishauptove izdelke odlikujejo visoki izkoristki. Vsi procesi so medsebojno usklajeni. Vse se
zgodi pravočasno, brez težav in skladno z željami stranke.
7. Motivacija – izstopajoča kakovost temelji na redu in
veliki skrbnosti. Podjetje Weishaupt je velika družina, tako
navznoter kot tudi navzven.
8. Partnerstvo – Podjetje Weishaupt gradi na neposrednem stiku s stranko svojih partnerjev ter pripravlja seminarje in informacijski material na najsodobnejši ravni.
9. Dizajn – jasen, preprost, funkcionalen – Rezultat
se odraža v večkrat nagrajenih gorilnikih in ogrevalnih
sistemih.
10. Servis – Weishaupt je svoje omrežje podružnic spletel gosteje kot katerokoli drugo podjetje. Na voljo je najrazličnejši informacijski material, v ozadju pa Schwendi s 1000
nadomestnih delov v centralnem skladišču.
Zatem smo prisluhnili še nekaterim finančnim pokazateljem. Od leta 2009 deluje skupina Weishaupt kot holding,
ki je v letu 2010 povečal skupne prihodke, v primerjavi z letom 2009, za dobrih 6 %, oz. z do 2008 rekordnim letom, za
5 %. Holding posluje tudi po posameznih področjih v svetu. V Nemčiji je bila rast skupnega prihodka 6 %, v primerjavi z letom 2009, tudi v ostalih zahodnoevropskih državah
beležijo rast skupnega prihodka, z izjemo Danske, kjer je bil
evidentiran upad. In še stanje na slovenskem trgu in drugod: Slovenija, BIH, Kosovo in Makedonija beležijo manj kot
v letu 2009, Hrvaška, Srbija in Črna Gora pa imajo boljše rezultate kot v letu 2009, oz. območje bivše Jugoslavije ima
za 2,1 % večjo rast kot v letu 2009. Start v letu 2011 je zelo

Ogled Radenske d.d.

(foto: OP)

spodbuden, saj beleži sistem Weishaupt nadaljnjo rast na
trgih, kjer je bil že lani prisoten dvig prodaje, v primerjavi z
letom 2009. To velja še zlasti za Nemčijo in nekatere države
zahodne Evrope. Rezultati na tržiščih, ki jih pokriva Weishaupt iz Celja v Sloveniji, BIH in Hrvaški, pa so celo boljši kot
leto poprej, V Srbiji in Črni gori so na lanskoletni ravni, dobri
obeti pa se kažejo tudi za Makedonijo in Kosovo.

Predstavitev novosti iz prodajnega
programa podjetja Weishaupt
Kot prvo bi omenili solarno sistemsko ponudbo
Weishaupt, katero dopolnjuje nova generacija sprejemnikov sončne energije, ki so primerni za objekte z velikimi potrebami po sanitarni topli vodi in solarne naprave za podporo ogrevanju prostorov. Omenjeni sprejemniki delujejo
tako, da integrirani hidravlični zbirni vodi omogočajo združitev do deset solarnih sprejemnikov.
Kot drugo bi omenili nov plinski kondenzacijski kotel z
močjo 90 kW, ki zapolnjuje vrzel moči med stenskimi napravami. Za gorivo se uporablja zemeljski plin in UNP- utekočinjeni naftni plin. Nove komponente omogočajo popolno
hidravlično in dimovodno kaskadno vezavo dveh plinskih

Aperetiv dobrodošlice v gostišču Lovenjakov dvor

(foto: OP)
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Monokomedija Učitelj (Aljoša Ternovšek)

(foto: OP)

kondenzacijskih kotlov. Ker ponuja podjetje Weishaupt okolju in uporabniku prijazne ter kvalitetne rešitve, so namestili
dušilnik sesalnih šumov, ki učinkovito zmanjšuje hrupnost v
obratovalnem času. S plinskim kondenzacijskim kotlom ima
Weishaupt novo napredno serijo kondenzacijskih kotlov, v
šestih velikostnih različicah od 90 do 300 kW.
Poleg plinskih ima Weishaupt tudi kvalitetne oljne kondenzacijske kotle, moči od 20 do 35 kW, katere odlikuje visoka učinkovitost in zanesljiv kondenzacijski sistem. Z uporabo novih gorilnikov Weishaupt so izpolnjeni tudi vsi ustrezni
emisijski predpisi in uredbe. Neprijeten vonj po kurilnem
olju preprečuje poseben oljni filter. Vsak uporabnik lahko
preveri aktualno stanje na zaslonu regulatorja.
Na letošnjem največjem svetovnem sejmu ogrevalne
tehnike ISH je Weishaupt predstavil še vrsto drugih novitet.
Vsekakor je treba omeniti Weishauptov industrijski gorilnik,
zmogljivosti do 22 MW, ki je tudi najmočnejši industrijski gorilnik. Sicer pa je tudi edini gorilnik tega razreda moči na svetu, ki je že tovarniško tipsko preizkušen na sedežu koncerna,
kjer se nahaja največja preizkusna plamenska cev na svetu.
S pomočjo digitalne krmilne avtomatike je obratovanje kurilne naprave udobnejše. Novo zasnovane mešalne naprave zmanjšujejo padec tlaka v gorilniku za približno 40 %, v
primerjavi z dosedanjimi gorilniki. Vsled tega ima uporabnik
manjše investicijske in energijske stroške.
Novi Weishauptov plinski gorilnik, moči od 350 do 5400
kW, je primeren za zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin–
UNP. Ima vgrajeno popolnoma novo mešalno napravo, s katero izpolnjuje stroge zahteve glede emisij. Kot novost bi
omenili tudi kombinirani gorilnik z digitalno krmilno avtomatiko, kjer gre v bistvu za popolnoma novo razviti tip
gorilnika.
Po predstavitvi novosti, se je direktor g. Dvoršak zahvalil za uspešno dolgoletno sodelovanje dvema poslovnima
partnerjema, g. Rudiju Papežu in g. Zvonetu Stroju, ki sta
se v lanskem letu upokojila. Takoj zatem je imel g. Dane
Katalinič zanimivo predavanje na temo štorkelj in že je sledil skupen odhod v smeri Radencev – »po poteh štorklje«.

Na poti je podjetje Weishaupt organiziralo kratek postanek
z ogledom Radenske d.d., katere tradicija sega v daljno leto
1869, ko je bila napolnjena prva steklenica mineralne vode.
Sicer pa smo si, pod vodstvom predstavnikov delniške družbe, ogledali polnilno linijo Radenske, izdelavo predoblik in
vrelce Radenske (ločilnike). V letu 2010 so v Radenski napolnili 70 mio litrov mineralnih vod in 20 mio litrov brezalkoholnih pijač. Nekje 70 % mineralne vode gre v nepovratno,
plastično embalažo in 30 % v steklenice - povratna embalaža. V Sloveniji se proda 70 % proizvodnje delniške družbe Radenska, 30 % pa se izvozi v Evropo, Avstralijo in ZDA.
Z ogledom Radenske se je zaključil strokovni del dneva in se prevesil v zabavno druženje ob kosilu v gostišču
Lovenjakov dvor v Polani, kjer so postregli z odličnimi prekmurskimi specialitetami, ob spremljavi izbrane žlahtne kapljice. Med kosilom smo se prešerno razpoloženi do solz nasmejali monokomediji Učitelj. Omeniti velja, da je v vlogi
učitelja nastopal priznani igralec Aljoša Ternovšek, ki se je
dobesedno zlil s podobo učitelja, ki ima široko srce za otroke iz družin, kjer vladata nasilje in alkohol.
Popoldne je kar prehitro minilo in že je sledil odhod v
Maribor in zatem slovo z željo: »Vidimo se naslednje leto,
ko bo Weishaupt praznoval 20-letnico podjetja v Sloveniji.«
Letošnji »Dan Weishaupta« nam bo ostal v nepozabnem spominu, tako po strokovnem, kakor tudi po družabnem delu, kjer so nas razvajali z odličnimi prekmurskimi specialitetami in poskrbeli tudi za kulturni utrip. Še zlasti gre
pohvala podjetju Weishaupt, katerega strokovni sodelavci
so pripravili zanimive promocijske filme in predavanja s posebnim poudarkom na novitetah v prodajnem programu.
Sicer pa si bomo ta dan zapomnili tudi po »štorklji«, ki je kot
rdeča nit vpeta v vabilo in nas je spremljala na predavanjih
in kasneje na naši »rajži« po Prekmurju. Nenazadnje pa štorklja, s svojo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo premagovanja
velikih razdalj, simbolizira tudi uspeh podjetja Weishaupt.
Olga Poslek

Slovo

(foto: OP)
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SREČANJE Z GEBERITOM
2011
V petek, 27. maja 2011, je podjetje
Geberit pripravilo zdaj že tradicionalno srečanje s svojimi poslovnimi partnerji, tokrat v Podpeči pri Brezovici,
na robu Ljubljanskega barja. Na omenjenem srečanju se je zbralo približno
150 instalaterjev, trgovcev, projektantov, arhitektov, ki se pri vsakodnevnem delu srečujejo z Geberitovimi
izdelki. Vabilu sva se z veseljem odzvala tudi dva predstavnika revije
Energetik.
V zgodnjih popoldanskih urah
smo se zbrali na Športno- rekreacijskem centru Pristava, v Podpeči pri
Brezovici, kjer so nas najprej pogostili
z odličnim golažem in domačim kruhom. Zatem smo prisluhnili predstavitvi novosti iz Geberitovega prodajnega programa.

Novosti v prodajnem
programu Geberit 2011
Uvodoma nas je pozdravil g.
Hubert Sabati, vodja prodaje Geberit
v Sloveniji in med drugim dejal, da je
minilo že kar nekaj časa, odkar smo se
nazadnje družili in hkrati izrazil veselje, da smo se v tako velikem številu
odzvali vabilu. V nadaljevanju je po
organizacijski shemi predstavil odgovorne po posameznih funkcijah, znotraj podjetja Geberit prodaja d.o.o.
S predstavitvijo je nadaljevala ga.
Svetlana Rotar, tehnična svetovalka.

Podjetje Geberit je vodilni proizvajalec na področju sanitarne tehnike,
skrbi za stalen razvoj svojih izdelkov,
tako z dopolnjevanjem in izboljšanjem asortimana, kakor tudi z uvajanjem novih, okolju prijaznih rešitev
in tehnologij. Kot prvo novost je ga.
Rotar predstavila predal za vnos čistilne tabletke, ki je primeren za novejše
aktivirne tipke serije Sigma. Kot drugo je omenila Geberit DuoFresh, vgradni element z dodatno funkcijo odzračevanja in odstranjevanja neprijetnih
vonjav, ki zagotavlja večje udobje v toaletnih prostorih in hkrati pomeni prihranek časa ter energije.
Tehnični svetovalec, g. Mihael
Javornik, je predstavil novosti na področju nadometnega splakovalnika.
Omenjenemu splakovalniku so dali
inovativen in ekspresiven dizajn, z
mehkimi, ekspresivnimi oblikami in
z velikima ergonomskima tipkama.
Od dne 1.1.2011 imajo vsi nadometni splakovalniki vgrajene nove odtočne ventile, z dnem 1.4.2011 pa tudi
novo embalažo. Seveda so novosti pri

omenjenih splakovalnikih predstavili
v novi marketinški akciji.
Nato je tehnični svetovalec, g.
Peter Kokol, predstavil nov tuš element, z novo obliko in pokrovom. Vse
instalacije so izpeljane v steno, prav
tako je v steno vgrajen tudi talni odtok, kar pomeni, da ni križanja z drugimi instalacijami. To se posledično
odraža v hitri in enostavni montaži,
ter seveda pri prihranku časa in denarja. Ob pravilni montaži in uporabi
ustreznih materialov, je zagotovljena
100 % tesnost. Hidroizolacijo izvaja
keramičar.
Zatem je g. Arnold Mažgon, produktni vodja, orisal pomen osebne
higiene in udobja v toaletnih prostorih skozi zgodovino, vse od 1.400
let p.n.š, ko so ljudje opravljali veliko
in malo potrebo kar v naravi, pa do
današnjih dni, z rojstvom sodobnih
splakovalnih sistemov. Tudi zgodovina toaletnega papirja je zelo zanimiva. Stari Grki so uporabljali kot toaletni papir kamne in koščke gline, Eskimi
mah in sneg, Vikingi ovčjo volno, stari

Uvodni pozdrav g. Huberta Sabatija, vodja prodaje Geberit

(foto: AP)
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Športne igre-zamenjava tesnila v splakovalnikih

Udeleženci srečanja z Geberitom

Rimljani so si brisali zadnjice z gobami, nataknjenimi na palice, člani francoske kraljeve družine s čipkami, njihovi podaniki pa kar s slamo, listjem, s
starimi krpami,...Prvi pravi toaletni papir je na tržišče poslala tovarna Scott
Paper Company leta 1879. Danes pa
ima izdelek Geberit AquaClean vodni
curek, ki opravi vse, brez papirja. Sicer
pa so bile opravljene številne raziskave v smeri osebne higiene kot npr.: Kaj
pomeni za vas osebna higiena? Koliko
časa uporabite dnevno za osebno higieno? Poznate stranišča, ki vas očistijo z vodo? Kaj vas moti ob uporabi
stranišča?...
V nadaljevanju je g. Dejan Androić
predstavil novosti pri press sistemih,
kjer je zanesljivost zagotovljena z indikatorjem stiskanja, ki je različno
obarvan. Pri tem je važno, da imamo
higiensko ustrezne cevi pri pitni vodi
(nerjaveče jeklo in ogljikovo jeklo) in
pravilni temperaturni režim- »voda
mora teči«.
V zaključku strokovnega dela pa
je ga. Alja Murovec, vodja komunikacij, predstavila novo celostno podobo Geberita – komunikacijo s ciljnimi skupinami: instalaterji, projektanti
in končni uporabniki. Med drugim je
dejala, da želijo z inovativnimi posegi
v sanitarni tehniki, trajno izboljšati kakovost življenja. Neprekinjeno razvijajo izdelke, sisteme in storitve, ter kot
vodilni proizvajalec postavljajo nova
merila v sanitarni tehniki. Ob tem so
izdali številne kataloge in brošure.
Omenili bi le nekatere: Prodajni katalog, Novosti 2011, brošure DuoFresh
za instalaterje in posebna izdaja za

(foto: AP)

končne uporabnike, spletni produktni katalog in katalog nadomestnih
delov,...Seveda pa se oglašujejo tudi v
nekaterih revijah za končne uporabnike: Brava Casa, H.O.M.E, Elle Decor,
v revijah za arhitekte – HIŠE, v revijah
za instalaterje – tudi v reviji Energetik,
na kar smo še zlasti ponosni. Najdemo
pa jih tudi na spletnih straneh Google,
Facebook,...V Geberitu se trudijo, da bi
svojim poslovnim partnerjem in sodelavcem zagotovili podporo na vseh
področjih.
S predstavitvjo je bil zaključen uradni del srečanja, v nadaljevanju pa je
potekal tekmovalno – zabavni spremljevalni program. Udeleženci so
tekmovali v najrazličnejših igrah. Pri
košarki so za koše uporabili kar Geberitove cevi Silent-PP, iz cevi Geberit
mapress je ena skupina tekmovalcev
izdelala hodulje, s katerimi so se preizkusili v hoji, druga skupina pa je uporabljala votla kladiva, s katerimi so morali zabiti nekaj žebljev. Izkazali so se
tudi pri zamenjavi tesnila v splakovalniku. Seveda je ostala publika tekmovalce bučno spodbujala. Sodelovanje

Športne igre- »košarka«

(foto: AP)

se je izplačalo, saj so bili ob zaključku
nagrajeni prav vsi tekmovalci, ne oziraje se na rezultat. Sicer pa smo se do
poznih večernih ur krepčali z dobrotami z žara, pa tudi za žejo je bilo dobro
poskrbljeno. Nekateri smo tudi zaplesali ob živi glasbi Dua Stop in kasneje ob prelepem petju Milene Kolšek.
Vrhunec srečanja pa je bil vsekakor
nastop trebušne plesalke, ki je marsikomu, zlasti moškemu delu družbe,
povečala srčni utrip. V poznih večernih urah, polni lepih vtisov, smo se
kmalu zatem odpeljali proti domu.
V zaključnem delu lahko sklenemo, da je srečanje z Geberitom v celoti uspelo, tako po družabni, kakor
tudi po strokovni plati. Po zadovoljnih
obrazih in pohvalnih besedah udeležencev, si tovrstnih srečanj želimo tudi
v bodoče.
Olga Poslek

Tekmovalci športnih iger so bili nagrajeni z proizvodi Geberita

(foto: AP)
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Varno in hitro tesnjenje
prebojev s sistemom UGA
Podjetje JANSIK d.o.o. dosega z izdelki UGA veliko zadovoljstvo in
zaupanje pri svojih strankah

Ignac Jantelj,
direktor podjetja
JANSIK d.o.o.

Tesnjenje cevnih prebojev

Podjetje Jansik d.o.o. se med drugim
ukvarja tudi s prodajo izdelkov za tesnjenje
raznih prebojev cevi in kablov. Pri tem pa prisega na izdelke podjetja UGA iz Nemčije. UGA
sistemska tehnika je eno najbolj inovativnih,
svetovno priznanih podjetij na področju razvoja in proizvodnje plinskih in vodovodnih
neprepustnih napeljav v zgradbah ter požarno varnih, stenskih, električnih in cevnih napeljav. Tehnologija UGA zagotavlja kvaliteto,
strokovnost in predvsem zahtevano fleksibilnost. Ker podjetje razvija svoje lastne izdelke, lahko strankam hitro in zanesljivo izpolni
njihove želje ter jim nudi individualne rešitve.
Po navadi so najšibkejše točke pri gradnji,
prav pomanjkljivo ali nestrokovno izvedene
ter netesne hišne napeljave, kar je lahko zelo
neprijetno. Sistem UGA se je izkazal za zelo
učinkovitega, saj omogoča dolgoročno zaščito z malo dodatnih stroškov. Raziskave so pokazale, da se omenjen sistem splača, saj ima
veliko investitorjev, ki na objektih nimajo tesnjenja prebojev, velike dodatne stroške, zaradi sanacije škode, ki jo povzroči izbruh vode.

Potrebni ukrepi za sanacijo in odpravo napak so izjemno zapleteni, ter precej dragi. V
večini primerov je treba uporabiti pnevmatično kladivo, včasih celo bager, saj je treba podreti stene ali izvesti izkopna dela. Tovrstne
škode lahko že vnaprej preprečimo, tako, da
pri gradnji uporabimo zanesljivi in preverjeni sistem.
Pomembno je, da se pri načrtovanju in
izvedbi cevnih ter električnih napeljav, daje
prednost kvaliteti in varnosti. Dodatna finančna sredstva, ki so potrebna za odlično
načrtovano in izvedeno, dovodno in odvodno napeljavo, namreč nimajo nobene teže
pri splošnih gradbenih ukrepih in se v nobenem primeru ne morejo primerjati s stroški,
ki nastanejo zaradi kasnejših sanacijskih del.
Poleg tega, da podjetje JANSIK d.o.o. skupaj s podjetjem UGA zagotavlja tesnjenje cevnih in električnih napeljav, se lahko stranke na
njih zanesejo tudi takrat, kadar potrebujejo
strokovno tehnično pomoč in svetovanje, saj
so znani po tem, da so zanesljivi, ter da najdejo najprimernejšo rešitev za vsako zahtevo.

Tesnjenje električnih prebojev
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Kvalitetno tesnjenje
prebojev
Izdelki za tesnjenje prebojev so primerni
za univerzalno uporabo na področju sistemov za distribucijo elektrike, plina in vode,
tako pri visokih, kakor tudi nizkih gradnjah.
Tesnila se lahko uporabljajo za jedra vrtanja,
za cevi (ohišja za kable), bajonetne kabelske
sisteme (BKD sistemi) itd.
Prednosti izdelkov UGA:
 izdelano za uporabo po meri
 odpornost na plin in vodo do 10 barov
 možnost naknadne vgradnje
 kratek čas montaže
 zvočna izolacija
 zaščita pred glodavci
 takojšnja neprepustnost za plin
in tlačno vodo
 trajno in zanesljivo tesnjenje
 raznolike možnosti povezovanja
 variabilna sestava
Za vsak namen uporabe obstaja primerna različica. Gumijasta tesnila GPD izdelujejo v skladu z individualnimi željami. Možne so
izvedbe v vseh velikostih, od 20 mm do dveh
metrov. Prav tako so možne posebne oblike.
Tako je zaprta izvedba tesnil lahko za zaščito proti vodi, ki ni pod pritiskom in proti
vodi, ki je pod pritiskom. Enako velja za deljeno izvedbo, katere prednost je, da se lahko

montira po končani inštalaciji kablov ali cevi. Pri
zaprti izvedbi tesnil, je montaža potrebna med
izvajanjem instalacijskih del.
Še več fleksibilnosti zagotavlja sistem menjalnih vstavkov GPD. Gumijasto tesnilo GPD
se lahko montira, ne glede na kasnejšo zasedenost cevi. Za vsako posamezno kabelsko ali cevno napeljavo, je uporabljen ustrezen menjalni
vstavek. Če želite, lahko zasedenost cevi spremenite tako, da enostavno zamenjate menjalni vstavek.
Izdelke UGA odlikuje tudi preizkušeno tesnjenje, saj je na primer na sistemu KD 110 (za
kabelske preboje), takoj po začetku preizkusa,
delni tlak znašal 5,4 x 10 -6 mbar. To je odlična
vrednost, saj se vrednost delnega tlaka za helij,
v zraku giblje pri približno 4,8 x 10 -6 mbar. Do iztekanja tekočin pri preizkusu ni prišlo. Pri preizkusu uničenja pa je tlak od 5 barov, do nekaj čez
20 barov (odvisno od modela).

Podjetje JANSIK in
podjetje UGA omogočata svojim
strankam varno in brezskrbno
prihodnost na raznovrstnih
področjih tesnjenja prebojev.
Ne samo z izdelki, temveč tudi
z brezplačnimi strokovnimi
nasveti njihove dobro
podkovane tehnične službe.

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

Za vsak namen uporabe obstaja primerna različica

Tehnika manšetnega tesnjenja UGA omogoča priključitev vseh vrst cevi in gibljivih cevi na sistem KD
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STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU
HERZ NA DUNAJU
Dne 7.6. in 8.6 2011 je, v okviru sekcije instalaterjev –
energetikov, na OOZ Maribor, skupaj z avstrijskim podjetjem HERZ Armaturen GmbH iz Dunaja kot gostiteljem,
potekalo 2. strokovno šolanje na matičnem sedežu podjetja Herz. Podjetje Herz se ponaša z dolgoletno tradicijo
tudi na slovenskem trgu. Zaveda se pomena pridobivanja
novega znanja in medsebojnega sodelovanja, zato so pripravili strokovno- družabno srečanje na sedežu podjetja
Herz Ges.m.b.H., na Dunaju, kjer so si instalaterji- energetiki lahko pobližje ogledali proizvodnjo in dobili informacije
iz prve roke. Na strokovno šolanje se je, na povabilo firme
Herz, odzvalo večje število članov (približno 30), ki so uživali v dvodnevnem dogodku, ki je poleg strokovnega aspekta zajemal tudi ogled mesta in znamenitosti ter seveda tudi
prijetno druženje.
Predstavnik firme Herz v Sloveniji, g. Borut Švajger, nas je
prvi dan popeljal na sproščen ogled Dunaja, nekoč prestolnice naše skupne dežele. Zgodovina mesta Dunaj je naravnost očarljiva in človek, ob pogledu na staro mestno jedro
ter znamenite dvorce, preprosto uživa. Po ogledu dvorca
Schönbrunn, kjer je tudi živalski vrt, nas je pot popeljala v
središče mesta, kjer smo dobro razpoloženi kosili ter si izmenjali ,tako poslovne kot tudi bolj sproščene pogovor-

Skupna fotografija udeležencev pred dvorcem Schönbrunn

(foto: LP)

ne teme. Po nastanitvi v hotelu Admiral, v samem centru
mesta, nas je vodička peljala na ogled znamenitosti mesta. Ogledali smo si Štefanovo katedralo, ogromni vrtiljak
Riesenrad v Pratru in zaključili z ogledom neverjetne stavbe
s posebno arhitekturo, ki nosi ime po umetniku, židovskega
porekla Friedenreichu Hundertwasserju. Posebnost hiše
Hundertwasser, ki je v lasti države, je v tem, da se ponaša z nenavadnimi oblikami notranjosti, z ogromno naravnih
barv. Po ogledu mesta smo se na lastne oči prepričali, zakaj je bilo razglašeno za mesto z najboljšo kakovostjo življenja na svetu. Sledila sta večerja v lokalni gostilni in počitek.
Drugi dan nas je predstavnik firme Herz, g. Švajger, peljal
v muzej toplotne in ogrevalne tehnike. Strokovni sodelavec
nas je, s pomočjo odličnega prevoda ga. Cvetke Grušovnik,
popeljal od samih začetkov ogrevanja in koriščenja energije, vse do danes. Zanimivo je, da je Dunaj v zadnjih letih zmanjšal obseg porabe naftnih energentov (olja) na čisti
minimum. Prevladujeta plin in elektrika, kar Dunaju zagotavlja visoko mesto med »ZELENIMI« svetovnimi prestolnicami. Pot nas je vodila do sedeža firme HERZ, kjer smo, ob
toplem sprejemu, začeli s strokovnim šolanjem. Tokrat je
vlogo prevajalca, zaradi tehnične narave predavanja, prevzel g. Borut Švajger.

Udeleženci pred muzejem ogrevalne tehnike na Dunaju

(foto: LP)
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Šolanje na sedežu podjetja HERZ Armaturen GmbH

Podjetje HERZ ima svoje obrate in proizvodnjo širom po Evropi, med drugim tudi pri nas, v Litiji (KOVINA).
Predstavitev novih produktov ter njihovega namena je bila
zanimiva in poučna. Zelo dobrodošle pa so bile tudi nove
informacije in nasveti. Predstavili so nam njihove proizvode na različnih področjih: Regulacijska tehnika (termostati, termostatski ventili, povratno zaporni ventili, priključne
armature…), Oskrbovalna tehnika (zaporni ventili, linijski
regulacijski ventili, lovilnik nečistoč, cevne armature, kroglične pipe, regulacija ogrevanja…) in Povezovalna tehnika (priključki plastičnih cevi, spojni kompleti, priključni
deli, vijačni spoji, razdelilniki za talno ogrevanje…). Po kosilu smo si ogledali proizvodnjo armatur in ventilov, nekateri pa so v obratu, kjer se vlivajo armature, svoje znanje
tudi preizkusili ter pomagali vliti armaturo iz bakrovo- aluminijeve zlitine.
Po predavanju oz. šolanju, ki je trajalo 4 ure, smo se prijateljsko poslovili, zahvalili za izredno gostoljubje in se polni doživetij ter novih znanj odpravili proti Mariboru.
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Udeleženci pred podjetjem HERZ ob zaključku šolanja
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20
21. JUNIJA 1991 je bila
ustanovljena sekcija
instalaterjev.
S ponosom lahko zapišemo, da je
bila tudi prva v Sloveniji. Takrat je štela 70 članov. Ambiciozen načrt dela je
zajemal sodelovanje s Srednjo kovinarsko, strojno in metalurško šolo, pri
izobraževanju učencev za poklic monter in upravljalec energetskih naprav.
Soorganizirali so sejem Energetika,
sodelovali na okroglih mizah, izdali katalog sekcij, izvajali brezplačne
oglede kotlovnic ter skrbeli za promocijo. Pred več kot 10 leti je vodstvo
sekcije svoje ime, kot tudi področje
dejavnosti, razširilo še na energetiko.
Takratni obseg programa bi lahko primerjali z marsikatero celovito obrtno
zbornico v Sloveniji. Takrat je deloval
tudi odbor plinarjev. Delo sekcije je
(še danes) naravnano na nekaj glavnih
področij: izobraževanje, poslovnost,

Tekmovanje dijakov na sejmu Energetika

LET
SIEM
informiranje, mednarodno sodelovanje in družabnost. Sekcija je solastnik
in soorganizator mednarodnega sejma Energetika. Vsa leta, od njegovega
nastanka, je kar nekaj članov sekcije
aktivno vključenih v njegovo organizacijo, izvajanje in uspehe. Tako se še
danes »bienalno« redno pripravlja vrsto pred, med in posejemskih aktivnosti, ter se obenem skrbi še za spremljevalne prireditve sejma.
Pretekla leta je bila posebej odmevna vsakoletna akcija ogleda kotlovnic. Skupaj z Radiem Maribor so
obveščali občane o možnosti brezplačnega svetovalnega komisijskega
pregleda njihove kotlovnice, kurilnih
naprav in energentov. Po obdelavi podatkov, so nato v javni radijski oddaji predstavili ugotovitve, odgovarjali na vprašanja in reševali nejasnosti.
Večkrat se je izvedel tudi »sejem v malem«, ki se je pripravil v Domu obrtnikov, na sedežu mariborske zbornice.
Posebno pozornost dajejo člani izvršilnega odbora izobraževanju, že skozi vsa leta, od ustanovitve do danes.

(foto: LP)

Tako je v preteklosti potekalo izobraževanje vajencev, danes dijakov, prav
tako pa je dandanes tudi velik poudarek na lastnem učenju. Dolgoletno sodelovanje s Srednjo kovinarsko, strojno in metalurško šolo traja še danes,
ko se je ta preoblikovala v Tehnični
šolski center Maribor. Sekcija s šolo že
vseh 20 let sodeluje pri oblikovanju
programov izobraževanja. V preteklosti je bil organiziran t.i. Dan izobraževanja za vse svetovalce iz OŠ širšega
mariborskega območja, na ta način se
je predstavil sistem izobraževanja za
poklic instalater- energetik. Na sejmu
Energetika še danes poteka tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol, ki se
izobražujejo za ta poklic. Sedaj Sekcija
instalaterjev redno sodeluje na dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih ter zaposlitvenih sejmih, kjer promovira poklic in predstavlja prosta
učna ter delovna mesta.
Obiski mednarodnih strokovnih
sejmov so v teh 20 letih še vedno dobro organizirani za člane sekcije in
njihove zaposlene. S tem se vzdržuje-

Obeležitev 15 obletnice revije ENERGETIK na Dnevu slovenskih
instalaterjev-energetikov na sejmu ENERGETIKA

(foto: LP)
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Utrinek iz 5. športnih iger instalaterjev-energetikov Slovenije (2010)

jo redni stiki z dogajanji na področju
novih tehnologij, inovacij, predpisov,
izdelkov in načina poslovnega ter tržnega zastopanja. Zelo uspešen in koristen projekt sekcije danes je revija
ENERGETIK, preko katere se v širšem
smislu prenaša »energetsko znanje«
Sekcija je pričela z izdajo revije pred 18
leti (10. maja 1993), kot skromne zloženke, ki pa je s trdim delom in strokovnim prispevkom postala moderna, kvalitetna ter vsebinsko bogata
revija. Revija danes izhaja šestkrat letno, ob tem pa lahko trdimo, da dosledno sledi svojemu poslanstvu in vizi-

(foto: LP)

Sodelovanje sekcije na informativnem dnevu na TŠC Maribor

ji ter uspešno izvaja svoje dejavnosti.
Sekcija instalaterjev je v preteklosti
sodelovala pri pomembnih energetskih projektih in na pomembnih kongresih (SITHOK, ICE…) Pred 10 leti je
sekcija izvedla projekt Energetskega
centra (objekt tretjega tisočletja),
projekt je bil vključen v sistem PHARE.
Združenje SIEM, kot skrajšano imenujemo sekcijo instalaterjev- energetikov, zna organizirati tudi zanimive
družabne dogodke. To dokazuje, v
preteklosti, več uspešno izvedenih turističnih potovanj in Ples energetikov
(šestkrat), izvajajo se športne in dru-

(foto: LP)

žabne igre (športne igre, npr. Tojzlov
vrh-maj 2010 ) v okviru sekcije in sejma
ENERGETIKA, organizirana pa sta tudi
dva dogodka, Dneva slovenskih instalaterjev- energetikov Slovenije (2008
in 2010). Prav tako je revija Energetik
že dvakrat organizirala srečanje oglaševalcev revije.
Sekcijo instalaterjev- energetikov
trenutno vodi, 7.aprila 2010, izvoljen
7- članski izvršilni odbor, predseduje ji
g. Bojan Grušovnik, ki je istočasno tudi
v upravnem odboru sekcije na OZS v
Mariboru.
Leonida Polajnar (sekretarka SIEM)

Ob 20-obletnici Sekcije
instalaterjev-energetikov
na OOZ Maribor
Bilo je pred dvajsetimi leti...
Prvi zametki enotnega oz. organiziranega delovanja instalaterjev
segajo v leto 1990. Takrat smo se instalaterji naprej neformalno srečevali na kavi nasproti Metalke in prijateljsko debatirali o nabavi materiala. Ker
je bila takrat ponudba materiala dokaj drugačna kot danes, sem predlagal prijatelju, da »kot dober instala-

ter« razmisli o lastni trgovini. Tako bo
stranki lahko ponudil, predvsem pa
svetoval glede najbolj ustrezne instalacijske rešitve. In tako je tudi nastala ena prvih privatnih instalacijskih
trgovin.
To je bilo vodilo, da sem se s strokovnimi in stanovskimi prijatelji dogovarjal o ustanovitvi sekcije instala-

terjev, po vzoru Združenja obrtnikov
Maribor, ki so se že v preteklosti
združevali kot gostinci, avtoprevozniki in drugi obrtniki. Od tod tudi
trije znameniti krogi v znaku OZS.
Zelo intezivno sem pripravljal pravilnik, program, finančni načrt in tudi
druženje - torej temelje za ustanovitev Sekcije instalaterjev, ki je bila >
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ustanovljena 21. junija leta 1991. Takrat smo izvolili sedem članski izvršilni odbor izmed 12. kandidatov in
sprejeli poslovnik o delu, predvsem
pa se dogovorili o aktivnostih.
V letnem poročilu je navedeno, da
so bile leta 1991 tri seje in dva zbora. V tem letu je bil z našo pomočjo
in predlogom, ki sem ga prinesel iz
Nemčije, kjer sem bil na izobraževanju za multiplikatorja, ustanovljen
obrtni oddelek za instalaterje – kasneje imenovan vajeniški sistem na
strojni šoli. Po sklepu takratne IO sekcije smo si ogledali mednarodni sejem Interklima v Zagrebu. Na delovno
prakso smo sprejeli učence usmerjenega izobraževanja tretjih letnikov.
Naši obrtniki so na šoli predavali o
sodobnih načinih vgradnje vodovodnih in ogrevalnih naprav, obenem
pa smo bili tudi aktivno vključeni v
opremljanje učilnice praktičnega pouka za učence v obrti oz. obrtnem
sektorju. V mesecu decembru smo
izvedli prvi mini sejem v izložbah tr-

govskega podjetja Metalka, kasneje
pa je to preraslo v specializiran sejem
Energetika Maribor.
Drugi zbor instalaterjev je potekal
13. septembra, katerega se je udeležilo 115 članov naše sekcije. Zbor je
potekal na čolnarni Elektrokovine v
Limbuškem nabrežju, ob reki Dravi v
Mariboru, prisotni pa so bili instalaterji iz OZ Maribor, Pesnica in učenci šole SKSŠ. Zbora se je s strani šole
udeležila učiteljica ga. Hanžič. Dne 19.
oktobra 1991 je potekal tradicionalni
kostanjev piknik na kmečkem turizmu Brunček, z ansamblom Rožmarin.
Nato si je dne 26. oktobra 1991 44
udeležencev sekcije ogledalo mednarodni sejem Racionergia v Bratislavi.
Pogodba o poslovnem sodelovanju in organizaciji sejemske prireditve Energetika Maribor je bila podpisana dne 24. novembra 1991. Od 4.
do 10. decembra 1991 so s pomočjo
RTV Maribor potekali brezplačni varnostni pregledi kotlovnic, pri tem pa
je sodelovalo 11 obrtnikov s svojimi

delavci. Istega leta, dne 19. decembra je potekal tretji zbor instalaterjev, na katerem smo obravnavali zakonu o gradnji objektov, govorili smo
o izvajanju del plinskih instalacij, o izobraževanju, in mednarodnem sejmu Energetika 92. Na volilnem zboru
dne 21.6. smo izvolili izvršilni odbor,
v sestavi Ivo Klevže kot predsednik,
Janez Šauperl kot podpredsednik in
člani: Jože Vivod, Jože Najdič, Drago
Kralj, Anton Horvat in Peter Hercog.
Omeniti še velja druge instalaterje,
ki so prevzeli delovne naloge in sicer:
Avgust Šoster, Guenter Krajnc, Srečko
Šparakl, Drago Rožman, Ivan Petrič,
Franc Druže, Albin Verbovšek, Marjan
Urleb, Danilo Brdnik, Ivan Šomer,
Tone Kostanjevec in drugi.
Z leti so se funkcionarji menjavali,
a ob pregledu podatkov ugotavljam,
da se načeloma še vedno srečujemo
z istimi problemi, eden ključnih je
predvsem premalo udeležencev na
naših projektih.
Janez Šauperl

Javna razprava o NEP
Ministrica za gospodarstvo mag.
Darja Radić in generalni direktor
Direktorata za energijo mag. Janez
Kopač sta 10. junija na novinarski
konferenci predstavila “Osnutek
predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje
do leta 2030” in “Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na
okolje za NEP”.
Ministrica je je na novinarski konferenci izpostavila, da so na področju energetike pred nami veliki izzivi
in zato bo razprava o NEP, ki vsebuje pet scenarijev, nedvomno pestra.
Poudarila je, da je vizija prihodnjih
aktivnosti na področju energetike
v Sloveniji vzpostavitev pogojev za
prehod na nizkoogljično družbo, za

vodilno vlogo pri tem so predlagana
naslednja področja: učinkovita raba
energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij.
Ministrica se je zahvalila strokovnjakom z Instituta Jožef Stefan in sodelavcem za Ministrstva za gospodarstvo za strokovno pripravo tega
pomembnega dokumenta.
Operativne cilje do leta 2020 oz.
do leta 2030, opredeljene v NEP, je
podrobneje predstavil mag. Janez
Kopač, generalni direktor Direktorata
za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo. Ti cilji so:
yy 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do l. 2020 in

27-odstotno izboljšanje do l. 2030;
yy 25-odstoten delež obnovljivih
virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do l. 2020 in 30-odstoten
delež do l. 2030;
yy 9,5-odstotno zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv do leta 2020 in 18-odstotno
zmanjšanje do l. 2030 glede na l. 2008;
yy zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do l. 2020 in za
46 odstotkov do l. 2030;
yy zagotovitev 100-odstotnega deleža skoraj ničelno energijskih stavb
med novimi in obnovljenimi stavbami do l. 2020 in za javne že do l. 2018;
yy zmanjšanje uvozne odvisnosti
na raven ne več kot 45 % do l. 2030
in diverzifikaciji virov oskrbe z energi-
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WEISHAUPT d.o.o.
Teharje 1
SI 3000 Celje,

Telefon: (03) 425 72 50
425 72 51,
425 72 55,
Telefax: (03) 425 72 80
e-mail: info@weishaupt.si
www.weishaupt.si

jo na enaki ali boljši ravni od sedanje;
yy nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije
za večjo diverzifikacijo virov energije,
dobavnih poti in dobaviteljev ter na-

daljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi.
Predstavljena dokumenta sta objavljena na spletni strani Ministrstva za
gospodarstvo: http://www.mg.gov.si/

si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/
nacionalni_energetski_program/
Leonida Polajnar

Od 10. do 25. julija
2011 bo potekala javna
razprava o obeh
dokumentih.

Javna razprava o NEP. Na sliki Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in
generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač
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Enostavno pritrjevanje
cevi za talno ogrevanje
Inovacija iz Uponorja– samopritrdilni sistem
Splošno
Družba Uponor, kot vodilni proizvajalec vseh vrst cevnih sistemov, je
sinonim za kvalitetne rešitve v hišnih
instalacijah. Kljub celovitemu asortimanu in izredno kvalitetnim izdelkom, pri Uponorju vedno skrbijo za izboljšave ter novosti. Glavno vodilo, pri
nadaljnjem razvijanju in izpopolnjevanju izdelkov, je zagotoviti enostavno, hitro in zanesljivo montažo. Tokrat
vam predstavljamo novost s področja
talnega ogrevanja in hlajenja.

Samopritrdilni sistem
Inovativni samopritrdilni sistem za
ogrevanje in hlajenje je zanimiva nova
rešitev pri sistemskih ploščah za talno
ogrevanje/hlajenje. Od tega trenutka
naprej, podjetje Uponor nudi ta inovativni sistem polaganja cevi za talno ogrevanje in hlajenje tudi na trgih
izven Nemčije. Samopritrdilni sistem
že več kot tri leta navdušuje stranke v
Nemčiji in dokazuje, da je odlična rešitev, tudi za težke razmere na samih
gradbiščih.

Sestavni elementi
Sistem sestoji iz difuzijsko tesnih
cevi ter posebnih izolacijskih plošč/

rol. Cevi so tovarniško vzdolžno ovite
s posebnim lepilnim trakom (ježkom).
Istočasno je na izolacijske plošče/role
tovarniško nalepljena posebna laminirana folija. To zagotavlja hitro in
enostavno polaganje: cev se lahko odlepi in ponovno pritrdi na tla.
Sistem nudi dve vrsti cevi: PE-Xa
cev z vzdolžno rdečo črto in večplastno MLCP cev v rdeči barvi. Obe cevi
sta tovarniško spiralno oviti s samopritrdilnim lepilnim trakom.

Uponor samopritrdilne
PE-Xa cevi
Nove Uponor PE-Xa cevi imajo sloj
difuzijske zapore na kisik in se lahko vgrajujejo tudi pri nizkih zunanjih
temperaturah. Poleg tega jih odlikuje odpornost na udarce ter kemična
odpornost.

Maks. obratovalna temperatura: 70 °C
Maks. obratovalni tlak: 6 barov
Dimenzije: 14x2 in 16x1,8mm
Koluti dolžine: 240m in 640m

modernih kompozitnih cevi z aluminijem, kot kovino, in plastičnim slojem za večjo fleksibilnost pri polaganju cevi. Fleksibilna samopritrdilna
cev se lahko enostavno krivi z roko in
vgrajuje. Poleg tega je (oblikovno) stabilna tudi po krivljenju.
Maks. obratovalna temperatura: 60 °C
Maks. obratovalni tlak: 4 barov
Dimenzije: 16x2mm
Koluti dolžine: 200m in 500m
Obe cevi sta, po pritisku cevi na
podlago, varno povezani s popolnoma prekritim lepilnim slojem izolacijske plošče. Posebni kaveljčki na lepilnem traku na cevi se prepletajo z
zankami laminirane folije na izolacijski
plošči in s tem zagotavljajo učvrstitev
cevi na površini. Lepilni trak in laminirana folija sta optimalno usklajena za
večje sile držanja. Ob tem omogočata tudi kakršnekoli popravke položaja cevi. Tudi po popravljanju se ohrani zavidljiva sila držanja. Optimalna
oprijemljivost velja tudi za umazane
površine.

Uponor samopritrdilne
MLCP cevi

Idealno za prostore nepravilnih oblik

Samopritrdilne večplastne MLCP
cevi v rdeči barvi so naslednja alternativa za sistem talnega ogrevanja,
katerega odlikuje enostavna in hitra
vgradnja. Cevi združujejo prednosti

Enostavna samostojna montaža
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Prednosti samopritrdilnega sistema:
 Enostavno polaganje cevi brez
kakršnegakoli orodja
 Polaganje sistema lahko opravlja le ena oseba
 Položene cevi se lahko kadarkoli prestavijo
 Izbrana debelina izolacijskih
plošč in rol ustreza zahtevam standarda DIN EN 13163 in DIN 4108-10
 Brez poškodb izolacije pri polaganju cevi

 Idealno za prostore nepravilnih
oblik, ker so omogočeni prilagodljivi
razmiki med cevmi

Zaključek
Družba 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.
Vili Zabret, TITAN d.d.

Pritrjevanje cevi na podlago s pritiskom na cev

Uponor samopritrdilne
izolacijske plošče/role
Na voljo sta dve debelini izolacijskih plošč (15 in 30 mm) ter izolacijska
rola (30 mm). Tako izolacijske plošče,
kot tudi izolacijska rola, so popolnoma prekrite s posebno laminirano folijo, ki zagotavlja maksimalni oprijem
za samopritrdilno cev.

Samopritrdilna izolacijska plošča

Samopritrdilni sistem
z Uponor PE-Xa in
Uponor MLCP cevmi

Idealna rešitev za vsakršno obliko tal
Enostavno polaganje cevi brez kakršnega koli
orodja
Hitra samostojna vgradnja
Položene cevi se lahko kadarkoli prestavijo
Sistemske plošče na voljo v različnih debelinah
Sistemska izolacijska rola za hitro vgradnjo
Idealno za prilagodljive razmike med cevmi
Enostavno polaganje v prostorih nepravilnih
oblik

Za več informacij:
TITAN d.d.
T (01) 8309 170 prodaja
(01) 8309 168 tehnična služba
F (01) 8309 171
E pc5@titan.si
W www.titan.si
www.uponor.si
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Geberit - inovacije 2011: Geberit DuoFresh

Zmagovita rešitev za
stranišče brez neprijetnih
vonjav
Neprijetne vonjave na stranišču so težava, za katero do sedaj ni bilo prepričljive rešitve. Geberit, vodilni
evropski proizvajalec sanitarne tehnologije, sedaj ponuja nov element za stranišče z vgrajenim odstranjevanjem neprijetnih vonjav. Neželene vonjave odstrani neposredno iz školjke in jih nevtralizira. Kot se od
švicarskega proizvajalca pričakuje, je vse premišljeno
do zadnje podrobnosti, izdelano iz visokokakovostnih
materialov in pripravljeno za enostavno vgradnjo.
Sodobni trendi narekujejo udobnejše kopalnice in jih
spreminjajo v bivalni prostor. Zato postaja instalater svetovalec na področju higiene in dobrega počutja. Vedno pogosteje odgovarja na vprašanja o učinkovitih ukrepih za
odstranjevanje neprijetnih vonjav na stranišču in v njegovi okolici. Geberit DuoFresh sedaj končno ponuja zmagoviti odgovor.
Izdelek Geberit DuoFresh deluje na osupljivo enostaven
način: zrak izsesava direktno iz školjke preko odprtine za dovod vode in ga prečisti s filtrom iz aktivnega oglja, nato pa
prečiščenega izpusti nazaj v prostor ob straneh aktivirne tipke. Ta tehnologija omogoča, da Geberit DuoFresh obratuje
neodvisno od prezračevalnih sistemov ali dovoda zraka od
zunaj; tako na enostaven način prihrani nezanemarljivo količino energije, še posebej v hladnejšem delu leta.

oglja povsem preprosta, saj je filter nameščen neposredno
za nagibno aktivirno tipko – otroška igra tudi za tiste, ki niso
tehnično podkovani.

20-krat boljša energetska učinkovitost
od zračenja
Funkcija izsesavanja neprijetnih vonjav se sproži s pritiskom stikala na aktivirni tipki in se po 10 minutah samodejno ugasne.
Geberit DuoFresh ni samo enostaven za vgradnjo in
uporabo, ampak je smiselen tudi z ekološkega stališča; štiričlanska družina, ki 4-krat dnevno odpre okno za 10 minut, porabi letno približno 44 kWh energije. Še več, če okno
pozabijo zapreti. Z izdelkom Geberit DuoFresh je odpiranje oken preteklost. Ista družina bi z uporabo sesalne enote
porabila samo 2 kWh energije – približno 20-krat manj kot
pri tradicionalnem prezračevanju.

Preverjeni sestavni deli in enostavna
vgradnja
Za vgradnjo Geberit DuoFresha potrebujete Duofix
straniščni element s predvgrajeno cevjo za odvajanje zraka in sesalno enoto z aktivirno tipko Sigma 40. Poleg električnega priključka ne zahteva dodatnega načrtovanja ali
strukturnih posegov. Pomembna informacija je tudi, da je
Geberit DuoFresh primeren za uporabo s keramiko večine
proizvajalcev.
Način vgradnje je zelo podoben kot pri ostalih straniščnih elementih sistema Geberit Duofix. Dodatno je potrebno vgraditi samo sesalno enoto, kar za instalaterje, ki že
poznajo Geberitov sistem Duofix, pomeni zelo malo dodatnega dela. Poleg tega pa je zamenjava filtra iz aktivnega

Odsesavanje neprijetnih vonjav direktno iz WC školjke

Več informacij: w w w.g e b e r i t . si
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SUPER POLETNA AKCIJA
OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE
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Gorenje že 60 let s svojo inovativnostjo in tehnično
dovršenostjo sokreira sam vrh hladilniške industrije.
Z več kot 30-letnimi izkušnjami v razvoju in proizvodnji toplotnih črpalk smo stopili še korak dlje. Skupaj
z vrhunskimi strokovnjaki, ki že vrsto let ustvarjajo
izdelke Gorenje, smo razvili novo linijo ogrevalnih toplotnih črpalk AQUAGOR, AEROGOR in TERRAGOR.
Preverjene po najvišjih evropskih standardih, so zagotovilo kakovosti in zanesljivosti pri ogrevanju vašega doma tudi v najhladnejših dneh.

www.gorenje.com

Inštitut za obnovljive vire energije- IOVE Kranj
Inštitut za obnovljive vire
energije, IOVE je bil ustanovljen leta 1997 v Kranju. Je
nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, na postopkih varstva
okolja. Protagonist in dolgoletni direktor IOVE je pravnik in
okoljski aktivist g. Božo Dukič.
Inštitut za obnovljive vire energije je nastal z namenom promocije obnovljivih virov energije in izvajanja raziskovalnih
študijskih projektov na področju OVE ter URE.
Poleg strokovne, raziskovalne in razvojne dejavnosti,
IOVE zaznamuje tudi močna
aktivistična ter okoljevarstvena angažiranost. V letu 1998
so bili pobudniki za začetek

referendumskega postopka
proti gradnji termoelektrarne Trbovlje3. Referendum je
uspel, rudnik pa so, zaradi premajhne zaloge rjavega premoga, kmalu zaprli. Veliko so
se ukvarjali tudi s problematiko vstekleničene pitne vode
v slovenskem prostoru, kjer so
prispevali pomembne delež
k spoznavanju kvalitete pitne
vode.
V okviru IOVE Kranj deluje založba Modro sonce, preko
katere se izvajajo zastavljeni izobraževalni programi s področja geotermalne energije in
drugih trajnih virov energije.
Veliko svojih aktivnosti usmerjajo k raziskovanju izkoriščanja geotermalnih virov ener-

gije, ki predstavljajo ogromen
potencial pri razvoju OVE na
področju Slovenije. Nekaj zaslug za to, da država Slovenija
podpira ukrepe vgradnje sistemov za ogrevanje in hlajenje s
pomočjo toplotnih črpalk ter
energije zemlje, gre prav aktivnostim Inštituta za obnovljive
vire energije.
V svojem delu namenjajo
velik poudarek promociji ideje,
da bi veliki dobavitelji energije, svojim stalnim odjemalcem,
sofinacirali tovrstne projekte.
Osrednje mesto v dejavnostih
Inštituta v zadnjem času zaseda, prehod v brezogljično
družbo in predvsem sistemsko spodbujanje ter poenostavljanje postopkov energet-

ske obnove javnih objektov v
javno - zasebnem partnerstvu.
Bistvo tega partnerstva je, da
se z zasebnim kapitalom omogoči zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov, s prihrankom
pa se pokrije stroške izvedene investicije. Ali kot poudarja direktor IOVE, g. Božo Dukič:
»Trenutno takšne investicije v
Sloveniji niso mogoče, ker je
velika večina lokalnih skupnosti zelo zadolžena, konfuzen
pa je tudi odnos resornih ministrstev do te tematike. Takšni
projekti pa zelo uspešno delujejo v sosednji Italiji«.
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ENERSIS je uspešno
postavil 13 sončnih
elektrarn za PETROL
Podjetje ENERSIS spada med vodilna podjetja v Sloveniji na področju gradnje sončnih elektrarn in je
eno tistih podjetij, ki je med prvimi
ponudilo gradnjo sončnih elektrarn
po sistemu »izvedbe na ključ«, tako
za industrijske, kot tudi za stanovanjske objekte. Pred kratkim je podjetje ENERSIS končalo projekt postavitve 13 sončnih elektrarn. Postavili
so jih na bencinskih servisih po vsej
Sloveniji, za največje slovensko energetsko podjetje PETROL. Moči sončnih elektrarn segajo od 18 kW do 80
kW za posamezno sončno elektrarno,
skupna največja moč pa je 541 kW.
Ob dogovoru za projekt v zadnji četrtini lanskega leta, je ENERSIS
uspešno povezal vse postavlje-

Sončne elektrarne podjetja ENERSIS-PETROL

ne sončne elektrarne na električno
omrežje in si tako pravočasno zagotovil subvencionirane odkupne cene
elektrike iz leta 2010.
Fotovoltaične module in opremo
je proizvedlo ter dostavilo eno najnaprednejših podjetij v fotovoltaični industriji, podjetje Day4 Energy.
»Projekt PETROL je zagotovo najbolj
kompleksen fotovoltaični projekt v
Sloveniji. Čeprav je bilo potrebno, da
smo se strogo držali zahtev po kakovosti ter strogih varnostnih standardov v naftni industriji, verjamem, da
je bil največji izziv zelo kratek časovni rok za izvedbo projekta,« je dejal
mag. Andrej Hanžič, direktor podjetja
ENERSIS.
Podjetje Day4 Energy proizvaja

module nove (druge) generacije, ki
so tehnološko naprednejši in jih odlikujejo visoka gostota moči, dolga življenjska doba ter brezkompromisno
estetski videz. Investitorji lahko več
informacij najdejo na www.enersis.si .
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OBČUTEK UGODJA V
PODSTREŠNIH STANOVANJIH
Da s streho nekaj ni v redu,
lahko opazimo že prvo zimo ali
prvo poletje bivanja v podstrešnem stanovanju, ne da bi nadzirali porabo kuriva. Toplotni
mostovi so ob zasneženi strehi
vidni, tako poleti kot pozimi pa
jih zaznavamo tudi preko dovedene energije za hlajenje oz.
ogrevanje.
Simptomi in morebitni razlogi neustrezno izvedene
strehe:
yy Poleti vroče, pozimi hladno
– toplotna izolacija ne učinkuje
yy Toplotna izolacija je pretanka ali mestoma ni vgrajena.
yy Z zunanje strani je nameščena zaporna folija za paro
ali tesne obloge za vlago (npr.
iverice), ki imajo nalogo, da v
konstrukcijskem sklopu vlago
zadržujejo. Vlaga namreč škodi leseni konstrukciji, hkrati pa
zmanjšuje učinkovitost toplotne izolacije.
yy Če se ob vetrovnem vremenu temperatura zraka v
prostoru relativno hitro spremeni, so verjetne naslednje
pomanjkljivosti:
ff Zunanja vetrna zaščitna
folija ni nameščena oz. ne tesni
ustrezno.
ff Parna zapora ali ovira
(spodnja folija) ni nameščena,
oz. ni tesnjenja ali pa so bili uporabljeni običajni lepilni trakovi,
ki so z leti izgubili lepljivost.

ff Parna zapora ali parna
ovira je poškodovana oz. namensko preluknjana zaradi kasnejših instalacijskih del
Sledi odločitev o vrsti toplotne sanacije strehe:
Če je prenova celovita, upoštevamo pravila, ki veljajo za
novogradnje. Če pa se odločimo za adaptacijo oz. sanacijo
le z ene strani, se moramo prilagoditi obstoječi situaciji. V takih primerih je nasvet strokovnjaka zelo koristen.

Toplotna sanacija
poševne strehe z
notranje strani
Če kritine ni potrebno menjati in imamo skeletno ostrešje, se raje odločimo za poseg
z notranje strani. Ko bo treba
menjati kritino, se bodo odpravile morebitne pomanjkljivosti
še od zunaj. Prednosti notranje
sanacije toplotne izolacije strehe so:
 z vgrajenimi materiali lahko vplivamo na uravnotežitev
paroprepustnosti strešnega
sklopa,
 dobimo mehansko trdno
površino,
 strop lahko poljubno reliefno obdelamo, če se ne zadovoljimo z enostavnim izgledom
ravno ometane površine,
 pri delu nismo odvisni od
vremena,

 dela lahko izvajamo postopno, prostor za prostorom.
Če uporabimo FIBRANxps
ETICS plošče, dela izvajamo
brez dodatne podkonstrukcije
in jih lahko izvajajo tudi stanovalci sami. Plošče le prilepimo
na obstoječo stropno oblogo,
izvedemo nosilni zaščitni sloj,
po postopku za tankoslojno fasado in nanesemo izbrani notranji zaključni sloj. Tovrstna
toplotno izolacijska obloga zagotavlja uravnoteženo paroprepustnost celotnemu konstrukcijskemu sklopu, obenem
pa vgradnja dodatnih folij ni
potrebna.

Debeline izolacij
S sanacijo strehe z notranje strani pridobimo trajno toplotno učinkovitost strehe ter
ugodje ob bivanju v podstrešnih prostorih, tako pozimi kot
tudi poleti. Ob načrtovanju sanacije, se premišljeno odločimo
o ustrezni debelini toplotne izolacije, saj je strošek dela in preostalega materiala za 1 kvadratni

meter povsem enak, če izberemo 2 ali 10 cm debelo dodatno
izolacijo, dobimo pa povsem
drugačno ugodje bivanja, tako
pozimi kot poleti. Glede na to,
da se bodo v slabih 10 letih gradile le še »skoraj nič-energijske
stavbe« razmislimo o debelinah
izolacije tudi skozi ta vidik.
Kako sanacije poševne strehe izvesti in katere so optimalne debeline, smo zapisali na
naši spletni strani: www.fibran.
si. Za osebne nasvete pa smo
vam na razpolago na tel. številki: 07 39 39 525, oz. po e-pošti:
nasvet@FIBRAN.si. Informacije
o tem, kje najdete FIBRAN proizvode in kje jih kupite, pokličite
na tel. številko: 07 39 39 517, oz.
po e-pošti: prodaja@FIBRAN.si

Toplotni mostovi vidni pozimi

Dodatna izolacija poševne strehe FIBRANxps ETICS
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Gradnja nikoli ni bila
enostavnejša
Blagovna znamka POROTHERM
je sinonim za kvalitetne, inovativne in okolju prijazne opečne izdelke,
ki omogočajo racionalno in časovno
učinkovito gradnjo. Trende razvoja
smo nadaljevali in razvili POROTHERM
DRYFIX sistem, ki omogoča kvalitetno
gradnjo ter energetsko učinkovitost.
Opeka POROTHERM PROFI je brušena na obeh »naležnih« površinah,
zato je zidanje z opeko enostavno in
natančno. Kot vezivo uporabljamo
POROTHERM DRYFIX.extra, to je poliuretansko lepilo, ki zagotavlja odlično vezavo opeke in se lahko uporablja

Brušena opeka in PTH DRYFIX.extra lepilo.

tudi pri temperaturi do -5 °C. Potreben
čas gradnje in stroški dela se zaradi
uporabe brušene opeke znižajo na
polovico, objekt pa je zaradi suhe gradnje hitreje vseljiv.
Posebno lepilo POROTHERM
DRYFIX.extra se nanaša s pištolo za
poliuretansko lepilo, zato je nanašanje zelo priročno in učinkovito.
POROTHERM PROFI brušena opeka
se enostavno polaga, ena na drugo z
minimalnim 30% prekrivanjem in vertikalnim spajanjem, po sistemu »pero
in utor«, brez maltanja ali lepljenja
vertikalnih stikov med zidaki. Sistem

POROTHERM DRYFIX zagotavlja najboljše toplotne lastnosti opečnih zidov, saj ne vsebuje maltnih spojnih in
z njimi povezanih toplotnih mostov.
Dodatna korist za investitorja je, poleg enostavne uporabe in hitrosti gradnje, še dodatni prihranek približno
10.000 litrov malte pri povprečni enodružinski hiši.

Potek gradnje s
POROTHERM DRYFIX
sistemom
Po izdelavi prve plošče položimo
hidroizolacijo in preverimo višino be-
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tonske plošče. Pod prvo vrsto načrtovanih zidov položimo izravnalni sloj
malte v debelini 1 do 2 cm in jo po
celotnem objektu poravnamo z milimetrsko natančnostjo. Za hitro in
natančno izvedbo izravnalnega sloja malte uporabimo Nievelliermax libelo, ki nam zagotavlja potrebno natančnost za nadaljnje delo. Prva vrsta
opeke se polaga na vlažno izravnalno
malto. Pomembno je, da prvo vrsto
položimo natančno, saj si s tem zagotovimo vertikalno in horizontalno ravnost (naravnanost) zidu.
POROTHERM DRYFIX.extra lepilo
pred uporabo dobro pretresemo in
ga pritrdimo na pištolo. Nato odvijemo vijak pištole in pištola z lepilom je
pripravljena za uporabo. Količinski nanos lepila nadzorujemo s pritiskom na
vzvod pištole in s hitrostjo nanašanja
lepila. Lepilo pri nosilnih zidovih nanašamo po pravilu 2-3-5, kar pomeni
2 traka široka 3 cm, ki sta 5 cm oddaljena od roba opeke. Za nenosilne zidove, debeline 12 cm, nanesemo 1 trak
POROTHERM DRYFIX.extra lepila po
sredini opeke.
Pred zidanjem iz opeke očistimo
ves prah z večjim čopičem, ki smo ga
predhodno namočili v vodo. S tem
zagotovimo optimalno vezavo med
opeko in lepilom. Brušeno opeko postavimo na lepilo, maksimalno 2 minuti po nanosu lepila, in je kasneje
ne smemo premikati. Čas »vezave«,
ki znaša od 5 do 30 minutah, je odvisen od vremenskih razmer. Za izvedbo vertikalnih protipotresnih vezi
uporabimo tipski vogalnik DRYFIX, to
je vogalnik iz ekspandiranega polistirena, ki zaradi majhne mase in dobrih
toplotnih lastnosti omogoča enostavno ter kvalitetno izvedbo protipotresnih vezi. DRYFIX vogalnik preprečuje nastajanje toplotnih mostov zaradi
prisotnosti betonskih protipotresnih
vezi v opečnih zidovih. Ker pri zidanju s POROTHERM DRYFIX sistemom
ne rabimo veliko orodja in strojev, je
gradbišče bolj čisto in urejeno, kar je
osnovni pogoj za varno delovno okolje in ekonomično gradnjo.

Opečni zidovi brez toplotnih mostov zaradi malte.

Opeki POROTHERM PROFI je ob nakupu
priloženo tudi potrebno POROTHERM DRYFIX.extra
lepilo. Tako lepilo za investitorja ne predstavlja
dodatnega stroška pri gradnji.
Dodatne infomacije najdete na spletni strani
www.wienerberger.si.
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ENERGETSKI PREGLED IN
STANDARD EN 16001: 2009
Janez Petek, Steng - nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.
Anja Kostevšek, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje Ptuj
Energetski pregled pomeni sistematski pristop k analizi porabe
energije v podjetju in/ali stavbah z
namenom predlagati, ovrednotiti in
izvesti ukrepe, ki bodo omogočili znižanje porabe energije, dvig energetske zavesti v podjetju/ustanovi, povišanje energetske učinkovitosti ter

uvajanje obnovljivih energijskih virov. V Republiki Sloveniji je država
priporočila metodologijo izvedbe
razširjenega energetskega pregleda,
ki jo izvajalec, v primeru izvedbe investicij oz. energetskih rekonstrukcij,
ki bodo sofinancirani iz Kohezijskega
sklada, mora uporabiti. Na žalost smo

Odločitev vodstva za uvedbo EN 16001

Enostavni energetski pregled
(Analiza začetnega dejanskega stanja)
Začetni enostavni energetski pregled

Vzpostavitev energetske politike, ciljev
in programov

Vzpostavitev sistema energetskega
upravljanja

Notranja presoja sistema

Energetska izjava

Zunanja presoja

Razširjeni energetski pregled
(Oblikovanje politike, ciljev in
vzpostavitev sistema energetskega
upravljanja)

Slika 1:
Pogojenost sistema energetskega
upravljanja in energetskega
pregleda

v zadnjem času priča poplavi nekvalitetnih ponudnikov, ki podjetjem in
izvajacem ponujajo energetski pregled po nizkih cenah ter v nerealnih
rokih. Tudi, če so kvalitetnejši, pa običajno proizvodnega procesa ne vključijo v energetski pregled, oz. to izvedejo površno. Zavedati se moramo,

da če izvajamo energetski pregled v
podjeju, je glavni porabnik energije
prav proizvodni proces, zato ga moramo najprej analizirati. V proizvodnih
procesih (npr. procesnih industrijah,
kovinsko predelovalni industrij, livarnah, proizvodnji gradbenih materialov ipd.) je potrebno izrisati natančno procesno shemo, zbrati podatke in
izračunati natančno masno ter energijsko bilanco. Šele v naslednjem koraku analiziramo energetske, vodne
in druge sisteme ter organizacijsko
strukturo. Pri stavbah najprej izdelamo energijsko bilanco po PHPP07 metodologiji. Podobno predvideva standard sistema upravljanja z energijo,
EN 16001:2009, zato je potrebno pred
uvedbo tega standarda, izvesti razširjeni energetski pregled.
Standard EN 16001 predstavlja
klasičen sistem energetskega upravljanja, ki ni specifično sektorsko
orientiran in je lahko sprejet s strani
različnih organizacij. Umestitev energetskega pregleda v proces pridobivanja standarda EN 16001 torej predstavlja dvofazni, delno tudi, vzporedni
proces. Slika 1 prikazuje vzajemnost
obeh sistemov. Potek uvajanja standarda pomeni: odločitev vodstva, prvi
pregled stanja energetskih sistemov,
oblikovanje energetske politike, ciljev
in akcijskih programov, razvoj in vzpostavitev sistema energetskega upravljanja, notranja revizija sistema, oblikovanje energetske izjave ter zunanja
revizija sistema. Preliminarni energetski pregled se umešča v fazo začetnega energetskega pregleda stanja
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organizacije (Initial Energy Review),
razširjeni energetski pregled pa se izvede kot podlaga za oblikovanje politike, ciljev in akcijskih programov ter
vzpostavitev sistema energetskega
upravljanja.
V okviru prve faze začetnega energetskega pregleda po standardu EN
16001, se z različnimi orodji, kot so
pregledni seznami, razni vprašalniki
in intervjuji, izvede osnovni pregled
stanja v organizaciji. V prvi fazi torej
izvedemo preliminarni ali enostavni
energetski pregled, definiramo strukturo delovanja organizacije, razpoznamo bistvene energetske aspekte,
izvedemo popis večjih porabnikov
energije, njihovo stanje in korelacije
med njimi. V drugi fazi je potrebno izvesti razširjeni energetski pregled za
natančno identifikacijo vseh energetskih aspektov (tudi tistih v okviru nepredvidljivih okoliščin), vseh porabnikov energije in oblikovanje učinkovite
baze podatkov za nadaljnje odločanje
ter delovanje. Analizo masnih in energijskih tokov znotraj organizacije moramo izvesti z natančno opredelitvijo

EN. POLITIKA

STALNE IZBOLJŠAVE

PLANIRANJE

VODSTVENI PREGLED

NOTRANJA
PRESOJA

Slika 2:
Sistem energetskega
upravljanja po standardu
EN 16001:2009

IZVEDBA IN DELOVANJE

SPREMLJANJE IN
POPRAVLJANJE

PREVERJANJE

KOREKTIVNI IN PREV. UKREPI

energijskih prihrankov, analizo rabe
energije po procesih, nadaljnje ukrepe za znižanje rabe energije in detekcijo sprememb pri odstopanju od ciljne rabe energije. Baza podatkov mora
torej služiti tudi kot učinkovita podlaga za postavitev sistema energetskega upravljanja.
Slika 2 prikazuje strukturo sistema energetskega upravljanja oz.
Demingov krog stalnih izboljšav. V
tem procesu so tehnike energetskega pregleda vkomponirane v sistem

energetskega upravljanja kot dodatno orodje za iskanje alternativ, njihovo vrednotenje in kontrola doseženih
rezultatov. Pri tem seveda upoštevamo strategijo iz procesa navzven (slika 3), ki omogoča optimalno iskanje
ukrepov učinkovite rabe energije in
vode ter pravilno vredenotenje teh
ukrepov.

Zaključek
V zadnjem času smo priče ponudbam na trgu, ki ponujajo poceni ener- >

Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.
Kamenškova ulica 16 , 2000 Maribor

E-pošta: janez.petek@steng-nccp.si, http://www.steng-nccp.si
Tel.: 02 620 87 17 , Faks: 02-620 87 18
Podjetje Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.je inovativno podjetje na področju energetike
in preventivenga varstva okolja. Imamo 15 letne izkušnje
na področju zniževanja nastajanja odpadkov in odpadne vode v industriji in storitvenih dejavnostih ter na
področju energetskih pregledov ter projektiranju inovativnih energetskih rešitev. Smo
strokovnajki za analize procesov, analize energetskih sistemov, uvajanje novih energetskih in procesnih tehnologij,
energetske preglede proce-

sov, energetskih sistemov ter
zgradb ter izvajamo razvojne
dejavnosti na področju okoljskih in energetskih tehnologij.
Naše reference obsegajo energetske preglede priznanih slovenskih podjetij
kot so Perutnine Ptuj, Pomurskih mlekarn d.d. Murska Sobota, Tovarne sladkorja Osijek, Tovarne sladkorja Ormož,
BSH Hišni aparati, Opekarne Winerberger Ormož, Isokon Slovenske Konjice, Steklarne Luminos, Vina Brežice
itd. Prav tako smo izvedli obsežne energetske preglede
javnih stavb, npr. Slovenske-

ga narodnega gledališča Maribor, Gimnazije Ljutomer,
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Športne dvorane
Podmežakla.
Inovativno projektiranje
zajema rekuperacijo odpadne
toplote v Tovarni proteinskih
koncentratov Perutnine Ptuj,
celovito rekonstrukcijo obrata za predelavo klavničnih odpadkov, integriranje novega
procesa predelave zelenjavnih omak v Drogi PC Gosad.
Okoljski projekti zajemajo projekte zniževanja emisij
in odpadkov v tekstilni industriji, uvajanje IPPC direktive v

Nafti Petrochem, rekonstrukcijo Komunalne čistilne naprave Odranci itd.
Če imate željo izvesti energetsko rekonstukcijo podjetja
ali stavbe, optimirati procese,
uvajati inovativne energetske in okoljske rešitve, znižati
proizvodnjo odpadkov, emisij in odpadne vode je podjetje Steng-nacionalni center za
čistejšo proizvodnjo pravi partner za vas. Visoko raven profesionalnosti odraža tudi Zlato priznanje za inovacije na
energetskem področju Štajerske gospodarske zbornice in
Bronasta diploma GZS.
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getske preglede, tako v javnem kot
tudi zasebnem sektorju. Nismo tako
bogati, da bi izvajali poceni energetske preglede, katerih rezultati ne odražajo dejanskega stanja, obenem pa
ti rezultati tudi niso optimalni. Od tega
so namreč odvisne donosnosti izvedenih ukrepov in učinkovitost sistema
energetskega upravljanja. Pri sprejemanju energetskih odločitev morajo
sodelovati: okoljski upravljalec, energetski upravljalec, vodja kakovosti,
vodja razvoja, prodaje, nabave in generalni direktor ter nenazadnje tudi
zaposleni. Ni dovolj, da smo izdelali
razširjeni energetski pregled, sposobni moramo biti pravilno in pravočasno interpretirati dobljene rezultate,
pogosto pa moramo izdelati še dodatne analize, npr. analizo stroškov in
koristi. Najpomebnejša je analiza dejanskega stanja, tako za vzpostavitev
sistema energetskega upravljanja, kot
tudi za kvalitetno izveden energetski
pregled. Natančne sheme so pravilo,

Proizvodni
proces

SISTEM ENERGETSKEGA
UPRAVLJANJA:
- PROCESOV;
- EN. SISTEMOV;
- ORGANIZACIJE.

Slika 3:
Medsebojna odvisnost sistemov
v podjetju

razpolagati pa moramo tudi s kvalitetno merilno opremo. Takšna oprema
obsega: termografsko kamero, IR in
kontaktne termometre, hranilnik podatkov z ustreznimi tipali, ultrazvočni merilnik pretoka za zaprte sistema,
opremo za merjenje hitrosti, vlažnosti in temperature zraka, pH meter in
konduktometer (npr. za merjenje ele-

ktroprevodnosti) ter nenazadnje še
merilnik električne energije. Prav tako
pa je zelo pomembno, da imajo vsi,
tako izvajalci energetskih pregledov
kot tudi energetski upravitelji, končano ustrezno šolanje, npr. EUREM–
Evropski energetski manager, ki
ga po EU licenci izvaja Inštitut Jožef
Štefan.

S pravilno izbiro
oken do velikih
prihrankov energije
Ko pogovor v današnjem času nanese na sodobno
gradnjo, v ospredje vse pogosteje stopa varčen način bivanja. Kakovostno stavbno pohištvo je odločilnega pomena, če želimo doseči optimalen prihranek
energije.

Toplotna prehodnost okvirja in stekla naj
bosta čim bolj izenačeni
Kadar izbiramo stavbno pohištvo, moramo biti posebej
pozorni, da je pri izbiri okna in stekla faktor toplotne prehodnosti okvirja (Uf) in stekla (Ug) čim bolj izenačen, zato
da se ne ustvari toplotni most med tema dvema ključnima
elementoma. Okno s kakovostnim okvirjem, a brez ustrezne

zasteklitve, ne bo dalo želenega učinka. Enako mero pozornosti kot jo posvetimo izbiri kakovostnega okvirja, zato namenimo tudi izbiri učinkovite zasteklitve.
Za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne zgradbe veljajo
strogi kriteriji. Primerni so tisti izdelki, katerih toplotna prehodnost okna (Uw) je pod 0,8 W/m²K (vat na kvadratni meter Kelvin) in toplotna prehodnost zasteklitve (Ug) je vsaj
0,7 W/ m²K.

AJM 8000 energeto® – najboljše okno za
pasivno in nizkoenergijsko gradnjo
V podjetju AJM smo razvili odlično rešitev za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo – v tem trenutku najboljše
PVC-okno na svetu- AJM 8000 energeto®. S tem sodobnim
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oknom, s troslojnim steklom, dosegamo toplotno prehodnost okna, 0,61W/m²K, kar je najboljši rezultat izolativnosti v tem razredu. Okno za energetsko učinkovito in okolju
prijazno gradnjo bi bilo brez pomena, če ne bi bilo tudi izjemno prijazno do okolja. Okno AJM 8000 energeto® je iz
polimernih materialov, ki so popolnoma razgradljivi. Tudi
sicer je njegov proizvodni proces usklajen z obstoječim ciklusom reciklaže.

Kakovostna vgradnja je izrednega
pomena
Še tako dobro okno nima pomena in učinka, če ni vgrajeno na kakovosten način. Zato si ob odličnih energetsko
varčnih oknih, v AJM-ju postavljamo visoka merila tudi v
montaži stavbnega pohištva. V tem trenutku izvajamo najsodobnejši način vgradnje po standardu RAL, ki jo imenujemo »Energetska montaža AJM«. Kakovostno izvedbo
montaže in garancijo za izvedena dela že leta potrjujemo
s certifikatom »Znak kakovosti v graditeljstvu za montažo«,
ki ga podeljuje inštitut ZRMK d.d. iz Ljubljane.

Investicija se povrne v nekaj letih
Če se vam ob preračunavanju stroškov pasivne gradnje
poraja dvom v smotrnost tovrstne investicije, zaključimo z
namigom: investicija se vam bo, ob nenehni dražitvi cen
energentov, zagotovo povrnila že v nekaj letih.
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RAZUMETI UDOBJE
pot, ki jo ubira večina, ni vedno
najboljša pot
Verjetno se nikoli ne bomo nehali čuditi, kako lahko interesi kapitala in naftnega lobija, tehnološki razvoj zapeljejo daleč stran od tistega, kar je naravno, povsem očitno in
znanstveno utemeljeno.
Lep primer je množična uporaba ohlajenega zraka za klimatiziranje (kako grda beseda) bivalnih in delovnih prostorov, skozi večji del preteklega stoletja, čeprav so nam izjemni znanstveni umi , kot so Hertz, Kirchoff, Maxwell, Plank,
Stephan, Boltzman in Einstein, že tedaj razkrili vse potrebno
znanje za učinkovitejše udobja bivanja.
Danes vemo, da hlajenje bivalnih prostorov z zrakom,
človeštvu prinaša številne probleme; visoka poraba energije, sindrom “bolne stavbe”, zahtevno in pogosto nepričakovano vzdrževanje, pa tudi invazivnost naprav v arhitekturi,
fiziološko neugodno počutje, onesnaženje okolja s hrupom,
problem tople grede....In vse to je »Air-conditioning«, klimatiziranje z ohlajenim zrakom...
... najprej previdno, zdaj pa s pogumnimi koraki, uveljavlja se novo razumevanje udobja bivanja. Saj ni nič nove-
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(ohranjanje življenja)
KEMIČNI DELEŽ
Slika 1: Telo kot toplotni stroj

ga! Fizikalna dejstva so znana že stoletje. Prevlada uporabe
ohlajenega zraka pa je ta dejstva pustila v ozadju. »Air|ray
conditioning« je ime za pristop prihajajoče dobe, ki se naloge loteva z druge, s prave strani. Je rešitev »po meri« človeka.

naše telo je toplotni stroj
Da bi pravilno razumeli toplotne potrebe našega telesa
za dobro počutje, moramo razumeti , kaj se v telesu z energijo dogaja. Človekovo telo je toplotni stroj, ki največ energije
sprejema v obliki hrane, večino te pa, s kemičnim postopkom presnove, preoblikuje v toploto, zato se mora hladiti.
Če telo toplote ne bi oddajalo v okolje, bi nam temperatura
naraščala, in to bi bilo lahko zelo hitro usodno.
Danes že vsi vemo, da zadostna količina hrane, zdravja
še ne zagotavlja. Zagotavlja nam preživetje, za zdravo življenje pa potrebujemo uravnoteženo prehrano s pravilnim
razmerjem ogljikovih hidratov, maščob in proteinov. Manj
pa nas ve, da je pri toploti zelo podobno. Za dobro počutje
(in s tem zdravje) ni dovolj, če telo odda preseženo toploto, pomembno je tudi pravilno razmerje med načini oddajanja toplote.
Človekovo telo toploto oddaja na 3 + 3 načine. Prvi trije so dokaj znani, gre za
kondukcijo (oddajanje toBIVALNO OKOLJE
plote z dotikom), konvekcijo (oddajanje toplote
zraku, ki nas obdaja) in radiacijo (oddajanje toplote
o
t
l
n
p
s sevanjem).
o
o
t
Kondukcija je za oddab
o
ud je
janje toplote pri človeku
KAKOVOST
najmanj pomembna, saj
(razmerje med
načini prenosa)
se trdnih predmetov pri
vsakdanji dejavnosti doKOLIČINA
tikamo le z manjšo povr(toplotna moč)
šino telesa (stopala, včasih
dlani, večja izjema je sedeto plo t n a
nje). Predstavlja manj kot
b il a n c a
1 % oddajanja toplote,
zato na toplotno bilanco
človeka, nima obravnave
vrednega vpliva.
Pri konvekciji ločimo
TOPOLOTNI DELEŽ
dve obliki: naravno in prisilno. Naravna konvekcija
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od tlaka vodne pare, na eni in drugi strani celične membrane, ta pa predvsem od temperature in vlažnosti zraka.
Transpiracija poteka vedno in nezavedno, zato ni moteča.
Perspiracija ali znojenje je najbolj neprijeten način hlajenja. Številne znojnice izločajo znoj, ki na koži hlapi in kožo
adiabatno hladi. Znojenje ni le neprijetno. Iz telesa odnaša
natrijev klorid in druge minerale, ki jih moramo nadomeščati. Človek se znoji šele takrat, kadar ohlajanje z drugimi načini ni zadostno. Znojenje je gasilec našega telesa.

Nekaj malega o fiziki
toplote

Meissnerjevo telesce

je gibanje zraka, ki se ob koži telesa segreje, postane redkejši, in se zato dviga (ogreti zrak, in ne toplota). Taka konvekcija je povsem naravna in je značilna za vsako telo, ki
ima temperaturo višjo od temperature okoljskega zraka.
Drugače pa je s prisilno konvekcijo. Povečana hitrost zraka je za človeka moteča. Meissnerjeva telesca v povrhnjici
kože gibanje zraka zaznavajo kot mehanske dražljaje, ki po
nepotrebnem obremenjujejo živčni sistem. Zato se v takih
pogojih težko zberemo.
Radiacija (ali sevanje) je najbolj učinkovit način izmenjave toplote. Toplota, ki se prenaša s sevanjem je najbolj čista
oblika primarne energije, ki je ne slišimo in tudi ne čutimo s
čutnicami za mehanske dražljaje, le s čutnicami za toploto
in mraz. Za dobro počutje človeka mora oddajanje toplote
z radiacijo predstavljati največji delež (okrog 50 %).
Pri slednjih treh načinih pa sodelujeta tako voda kot zrak:
pri respiraciji (dihanju) toploto oddajamo zraku v pljučni votlini, obenem pa tudi vlago z osmoznim prehodom skozi
pljučno tkivo. S kožo vlago in toploto oddajamo na dva načina; osmozno ali z znojenjem. V prvem primeru molekule
vode iz kože izstopajo že v plinastem stanju (transpiracija vodni hlapi), pri drugem pa skozi znojnice v tekočem stanju
(perspiracija - znojna tekočina) in šele na površini kože izhlapijo. Slednji način je neprijeten, neugoden tudi zato, ker
iz telesa odnaša soli.
Respiracija ima za ohlajanje telesa pomembno vlogo.
Sorazmerno s povečano telesno aktivnostjo, se zaradi potrebe po večji oksidaciji pospeši krvni obtok skozi pljuča in
dihanje, ki tako prispeva tudi k povečanemu hlajenju krvi s
svežim zrakom.
Transpiracija je osmozno prehajanje vode skozi ovojnico celic. Toplota telesa zrahlja medmolekularne vezi vode,
ki izstopajo v plinastem stanju. Proces je naraven, odvisen

“Toplota se dviga”. To je le ena od zmot o toploti. Res je
namreč, da se “dviga topel zrak”, ker je redkejši od hladnega.
Pojav s pridom izkoriščajo jadralna letala in jadralni padalci,
zato tudi piha veter.
S toploto pa je drugače. Toplota je, z vidika fizike, elektromagnetno valovanje v infrardečem spektru valovnih dolžin.
In toplota gre vedno od telesa z višjo temperaturo k telesu
z nižjo temperaturo, pri tem sploh ni pomembno, v kakšni
medsebojni legi sta telesi. V dokaz, da se toplota ne dviga,
pomislimo na Sonce, ki nas greje “od zgoraj”. Ali pa na lončeno peč, ki nas greje “od strani”. Toplota torej ne gre gor,
toplota gre v vse smeri.
Na prvi pogled logično dejstvo, a je zmota o tem v naši
podzavesti tako ukoreninjena, da se nam misel na radiator- >

Ogrevanje + Klima + Prezračevanje v stropu
Udobje bivanja po meri človeka

www.messana.si

SIES. d.o.o.
Tel.: 059 375 150
Fax: 059 375 160
info@sies.si www.sies.si
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Udobje bivanja
Kakšno je torej najbolj ugodno razmerje med načini oddajanja toplote za dobro počutje poleti ?

Optimalni delež < 1%

KONVEKCIJA
Optimalni delež 15-25 %

RESPIRACIJA (osmoza)

H2O (hlapi)

Optimalni delež 5-10 %

TRANSPIRACIJA (osmoza)
Optimalni delež 20-30 %

H2O (hlapi)

Se izključujeta

PERSPIRACIJA (znoj)

H2O (NaCl)
(tekočina)

Optimalni delež 0 %

TRDNA
MASA

KONDUKCIJA

Temp.
sevanja

Temp.
rosišča

TEKOČA
MASA (ZRAK)

Optimalni delež 45-50%

PREŽIVETJE UDOBJE UDOBJE UDOBJE UDOBJE UDOBJE

RADIACIJA

Slika 2: razmerje optimalnih načinov oddajanja toplote poleti

Diagram udobja poleti
Diagram udobja poleti
Clo = 0,5
MET
1,0

20

1,15

19

1,3

18

OBČUTEK VROČINE
OBČUTEK
KLETI
hladno vlažno

R.V. 55÷65%
Tst 24÷26°C

17
16

OBČUTEK ALPSKE HIŠE
(ray conditioning)

15
14

R.V. 40÷50%
Tst 22÷24°C

Prva človekova tehnološka pridobitev za izboljšanje toplotnega udobja je bila obleka. Z obleko se je človek prilagodil bivanju in preživetju v mnogo širšem območju temperature; navzdol, v območje mraza, pa tudi navzgor, v območje
toplega, če le pomislimo na puščavska oblačila, ki ščitijo
pred vročino. Obleko lahko razumemo kot našo drugo kožo.
Je lahko tudi naše bivališče neke vrste koža? Saj nas varuje, ne le pred naravnimi sovražniki, pač pa tudi pred vremenskimi vplivi, torej pred vročino in mrazom. Je torej naša
tretja koža. In kakšna naj bo? Za zimo je odgovor na dlani, saj
ogrevanje ni tako problematično, ker nam praviloma ne “nagaja” z vlago. Zrak je pozimi suh. Zato pa se vprašajmo, kje
se najbolje počutimo poleti? Naključno izbrani v anketi so v
večini primerov, kot prvo, omenili planinsko hišo. Zadostuje
torej že, če izmerimo parametre v taki hiši. Ugotovili bomo,
da je sevalna temperatura (temperatura površine notranjih
sten in stropa) med 22 in 24 °C, temperatura zraka, izmerjena s suhim tipalom med 23 in 26 °C, temperatura rosišča pa
med 8 in 16 °C (14 in 16 °C). Te vrednosti občutno odstopajo
od tistih pri klimatiziranju z zrakom, kjer mora biti temperatura zraka, merjena s suhim tipalom, občutno nižja od sevalne temperature notranjih površin, relativna vlažnost pa ne
sme preseči 50 %. V prostorih s klimatskimi napravami »air
conditioning« na zrak, naše telo toploto oddaja predvsem
z izhlapevanjem, kar pa zahteva več energijsko potratnega
razvlaževanja. Preostanek toplote pa telo oddaja s konvekcijo, ki je skoraj vedno prekomerna (znane so težave s hladnim
zrakom iz klime), medtem ko z radiacijo, (fiziološko najbolj
ugodnim načinom) le redko oddaja več kot 20 % toplote
(povprečna vrednost je 15 %).

LATENTNA TOPLOTA SENZIBILNA TOPLOTA

Trije tipi kože

Razpredelnica nam jasno kaže, da moramo za dobro počutje zagotoviti večji delež izmenjave toplote s sevanjem
na račun transpiracije in respiracije. To pa lahko dosežemo
le tako, da znižamo temperaturo trdne mase, ki nas obdaja,
ne pa temperaturo zraka, ki s svojo majhno specifično težo
ni učinkovit odjemalec toplote. In tukaj nastopi naša “tretja
koža”. Poleti moramo hladiti stene in strop, ki nas obdajajo,
in ne zrak v prostoru. Tako bomo imeli manj težav z vlago,
zato tudi manj energije za sušenje zraka.

TEMPERATURA ROSIŠČA
Energijsko stanje tekoče mase (zraka)

je pod stropom upira. In ravno tam jim je mesto. Zakaj? Ker
nas tudi sonce greje “od zgoraj navzdol”.
Če hočemo biti natančni, se moramo zavedati še enega
dejstva o toploti. V fiziki poznamo le toploto, nasprotne količine, ki bi jo imenovali hlad ali mraz, pa fizika ne pozna. Če
poenostavimo, da je toplota elektromagnetno valovanje,
ki izvira iz (krožnega) gibanja najbolj elementarnih delcev
neke snovi s svetlobno hitrostjo, kaj je potem v fiziki hlad
ali mraz? Nič. Ta količina v fiziki ne obstaja. Občutimo jo le
ljudje, fizikalno pa je mraz ali hlad zgolj primanjkljaj ali negativna bilanca toplote.
Človeška koža (in seveda tudi koža drugih živih bitij) vsebuje številne sprejemnike, za toploto sta najbolj pomembni
dve vrsti: Ruffinijeva telesca za toplo in Krausejeva telesca
za hladno. Zanimivo pa je, da v resnici ne zaznavajo temperature kot količino, prej njeno spremembo ali razliko. Zato
je tako pomembno, da je temperatura v prostoru stalna in
enakomerna.

13
12
11
10

UMETNO HLADNO
air conditioning

OBČUTEK MRAZA
20

Slika 3: diagram
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Energijsko stanje trde snovi (stene in stropa)
POVPREČNA TEMPERATURA SEVANJA

Diagram kaže območje pogojev, pri katerih je okolje
udobno za bivanje. Posnema stanje, kakršno velja v alpski
hiši pri običajni in povečani metabolični aktivnosti v območju med met=1 (mirovanje) in met=1,3 (zmerna fizična aktivnost doma) za clo = 0,5.

Tehnologije
Katera tehnologija je torej “tista prava” ? Da bi se doko-
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pali do odgovora, moramo najprej opredeliti temeljne koncepte za udobje poleti, glede na fiziološke potrebe človeka:
I.

Okolje bivanja sestavljajo trde snovi (strop in stene),
in tekoče snovi (zrak)
II. Telo toploto s trdo snovjo izmenjuje z radiacijo in
kondukcijo
III. Telo toploto s tekočo snovjo (zrakom) izmenjuje s
konvekcijo in evaporacijo
IV. Za optimalne pogoje udobja bivanja, v območju
metabolične aktivnosti, med met = 1 in met = 1,3,
mora telo metabolično toploto oddajati 50 % (±5 %)
v trdo snov z radiacijo, in 50 % (±5 %) v
tekočo snov (s pljučno in kožno transpiracijo ter
naravno konvekcijo)
V. Optimalna razmerja izmenjave toplote s trdo
snovjo so: s kondukcijo < 1 % (razen med sedenjem),
z radiacijo 45÷50 %
VI. Optimalna razmerja izmenjave toplote s tekočo
snovjo (zrakom) so: s konvekcijo 15÷20 %, s
transpiracijo 30÷35 %
To pa so tudi pogoji, ki jih poleti najdemo v alpski hiši.
Danes imamo srečo, saj so na voljo vse tehnologije za
ustvarjanje optimalnega udobja bivanja. Pozabimo na radiatorje (ki tega imena tudi ne zaslužijo, saj je njihovo delovanje prej konvekcijsko kot radiacijsko). Pozabimo tudi na
zrak. Slaba zmogljivost zraka za hlajenje ne more upravičiti energije, ki jo porabimo za transport zraka po kanalih,
od mesta priprave do mesta uporabe, četudi bi zanemarili energijo, ki jo v tem primeru porabimo za sušenje zraka.
Prisilna konvekcija prinaša težave. Pozabimo torej tudi na
klimatske naprave.
Rešitev se ponuja kar sama. Potrebujemo “tretjo kožo”.
Ohladiti (pozimi pa ogreti) moramo površine, ki bivalni prostor omejujejo. To so predvsem strop (ker toplota pač ne
gre gor), po potrebi pa tudi stene in tla.
Na tržišču najdemo številne rešitve, najbolj napredne
pa so dovršene do tudi najmanjših podrobnosti. Kako torej izbrati pravo?
Sodoben industrijski izdelek bomo tehtali po tem, katerim od pogojev za udobje bivanja najbolje ustreza:
yy Zagotavljati mora enakomerno temperaturo povsod
v prostoru
yy Zagotavljati mora optimalno razmerje med načini oddajanja toplote (radiacija 50 %, konvekcija do 20 %, transpiracija do 35 %)
yy Biti mora hitro odziven
yy Biti mora preprosto vgradljiv in sestavljiv
yy Biti mora celovita rešitev, ki z eno regulacijo skrbi za
optimalno ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje
yy Imeti mora ugodno razmerje, zmogljivost/cena
Rešitve stropnega ogrevanja, hlajenja in razvlaževanja
se na prvi pogled zdijo drage. Pozornejši razmislek pa kaj
kmalu pokaže drugačno sliko. Seveda govorimo o izdelkih

visoke tehnologije, ki nudijo, največje danes znano, toplotno (ali če hočete klimatsko) udobja bivanja, in imajo zato
temu primerno ceno. Če se zadovoljimo z radiatorjem, ki
nam bo grel le del prostora in nam v prostoru dvigoval
prah, če nam poleti zadostuje split- klima, ki nam bo pihala
ravno nad glavo in »žrla« kilovatne ure električne energije,
potem stropni (ali stropno/stenski) sistemi cenovno v fazi
investicije ne morejo biti konkurenčni. Ali pač? Kaj z vgradnjo takega dovršenega sistema pravzaprav pridobimo?
yy Sistem za ogrevanje pozimi, ki zagotavlja enakomerno temperaturo v vsem prostoru, hitro odzivnost, ogreva
pa le tiste prostore, kjer bivamo.
yy Sistem za hlajenje poleti, ki ustvarja fiziološko najbolj
primerne pogoje za udobje in zdravje bivanja.
yy Sistem za razvlaževanje in prezračevanje
yy Lokalno regulacijo ločeno za vsak bivalni prostor
yy Toplotno izolacijo
yy Strop
Da dobimo tudi strop, saj so sevalne plošče resnih proizvajalcev izdelane tako, da po vgraditvi že dobimo dokončan strop, kakor z mavčno- kartonskimi ploščami.
Potrebujemo le še »oplesk«.
Kar pa je najbolj pomembno:
yy Dobimo najbolj optimalne pogoje za udobje bivanja,
po meri človeka, za udobno in zdravo bivanje.
yy Dobimo sistem, ki na najbolj učinkovit način izrablja
čisto, elementarno obliko toplote, ki jo zlahka dobimo iz obnovljivih virov. Učinkovitost pa takoj pomeni tudi varčnost.
Najbolj učinkovito je, logično, tudi najbolj varčno. A ne na račun udobja, ki se mu pri pravilno zasnovanem in izdelanem
stropno stenskem sistemu ni treba odpovedati. Nasprotno,
dobimo ga več ... največ.
Med proizvajalci opreme za sisteme »air|ray conditioning« si danes prvo mesto prav gotovo zasluži Messana
air|ray conditioning. Ustanovitelj podjetja, italijanski arhitekt Roberto Messana je raziskavam in razvoju na tem
področju posvetil dve desetletji svojega življenja. V knjigi “Capire il confort” (Razumeti udobje, Tecniche nuove,
2004) je nedvoumno položil temelje in znanstveno dokazal,
zakaj je sistem »air|ray conditioning« med danes znanimi,
najboljša izbira. Zato mu gre naziv “oče radiacijskega ogrevanja in hlajenja”. Upamo, da bomo knjigo kmalu imeli tudi
v slovenskem jeziku, saj odpira nova obzorja na področju
ogrevalne in hladilne tehnologije. Dotlej pa je rešitev kratko predstavljena na spletni strani www.messana.si.
Julij Dakskobler

Viri: Roberto Messana: CAPIRE IL CONFORT (Razumeti udobje, Tecniche nuove,
2004)
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KNUT d.o.o. dvajset let toplotnih
črpalk
Večina pozna pojem toplotne črpalke šele zadnjih nekaj let, nekateri pa jih vgrajujemo že dvajset let. V
podjetju KNUT smo tako vstopili v že
dvajseto leto delovanja na področju
dobave, vgradnje in servisiranja toplotnih črpalk.
Kot dobavitelj investicijske opreme, kar toplotne črpalke vsekakor so,
vzpostavljamo s strankami partnerski
odnos. Ta nas zavezuje, da ostanemo
zanesljivi dobavitelji in seveda, kar je
enako pomembno, serviserji in svetovalci, na katerega se stranke lahko kadarkoli obrnejo, s kakršnimikoli vprašanji. Delujemo na področju, kjer smo
začeli, in vztrajamo, ne glede na slabša obdobja, ko je na primer konkurenca ponujala nizkocenovne, običajno
tudi nekakovostne izdelke, s pomanjkljivim servisom iz bližnjega in dal-

Toplotna črpalka medij/voda NIBE 1245

Vrtanje energetske sonde za vir toplote

njega Vzhoda. Več ponudnikov se je v
»času suhih krav« preusmerilo v donosnejše posle, dotedanje stranke pa so
prepustili drugim- konkurenci.
Toplotne črpalke so ogrevalne naprave, ki jih potrebujemo, zato jih je
treba jemati resno. Ni namreč sprejemljivo, da vam sredi zime odpove
ogrevalni sistem. V primeru, da se to
vendarle zgodi, mora biti na razpolago učinkoviti servis.
Življenjska doba toplotne črpalke
je, glede na obremenitve, od osemnajst do dvaindvajset let. Če bi bili
vraževerni, bi lahko »potrkali na les«,
saj razen nekaj izjem, ki pa so v domeni višje sile, to so primeri poplavljene
kurilnice ali celo požara v objektu, še
nismi imeli potrebe po menjavi toplotne črpalke. To je vsekakor dober
podatek o visoki kakovosti toplotnih
črpalk, ki jih dobavljamo. Izvzeti so
primeri, ko se investitor odloči za dogradnjo objekta in je zato potrebna
močnejša toplotna črpalka. Tudi večjih servisov kot je menjava kompresorja v dvajsetih letih našega delovanja, glede na visoko število vgrajenih
toplotnih črpalk, ni bilo veliko. Za dodatno korist naših strank smo uvedli
podaljšanje jamstva za kompresor od
pet na deset let!
Pred dvajsetimi leti, v začetku trženja in vgradnje toplotnih črpalk, je
le redkokdo vedel o njih več kot to, da
so naprave, ki znižujejo porabo energije. Kako črpalke delujejo in od kod
dobijo brezplačno energijo (imenuje-
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mo jo vir toplote), pa je bila za večino
uganka. Poplava raznih, nizkocenovnih toplotnih črpalk, predvsem zrak/
voda, je na slovensko tržišče vnesla
prepričanje, da so te toplotne črpalke
primerne za vse zahteve in pogoje delovanja. Vendar temu ni tako. Vsak vir
toplote ima v določenih pogojih svoje prednosti, katere je, pri načrtovanju
toplotne črpalke, treba upoštevati.
Ostrejši gradbeni predpisi zahtevajo nižje moči ogrevanja in nižjo
porabe energije za vse novogradnje,
starejše objekte pa je potrebno pregledati, ter ustrezno ukrepati ali dodatno izolirati. Pomembna je torej pravilna zasnova sistema. To pomeni, da
se glede na letno porabo energije, odločimo za primerno moč in izberemo
najprimernejši vir toplote. Res je, da so
viri toplote, kot so zemeljski kolektorji, energetske vrtine in energetski stebri, pri izvedbi nekoliko dražji, vendar
so dolgoročno vsekakor sprejemljivi.
Upoštevati je treba, da so ti sistemi,
če so pravilno izvedeni, trajni viri toplotne energije. Po dvajset in več letih,
ko je potrebno toplotno črpalko eventuelno zamenjati, jo lahko priključite
na že obstoječi sistem vira toplote. Vir
toplote je s prenosnikom ločen od toplote črpalke in ogrevalnega sistema,
kar pomeni, da se pogoji delovanja v
zemeljskem sistemu ne morejo spremeniti in po menjavi toplotne črpalke delujejo enako učinkovito kot ob
vgradnji novega sistema.
Zgoraj našteti sistemi, zlasti energetski stebri in energetske vrtine, po-

Poslovni objekt ogreva toplotna črpalka NIBE 1330 – 60 kW

trebujejo malo zemeljske površine ter
imajo visoke izkoristke. In nenazadnje,
omenjeni viri izkoriščajo sončno energijo, shranjeno v zemlji in s tem ohra-

njajo zdravo okolje. Primerni so tudi za
pasivno hlajenje.
KNUT d.o.o.
Drago Škantelj

Toplotne črpalke, znamke NIBE, omogočajo nizke
stroške ogrevanja in hlajenja zaradi
ff
		
ff
		
ff
		
ff
ff
ff
		
ff

visokih izkoristkov, kar pomeni manjšo porabo 		
energije
poljubno krmiljenje časovnih omejitev, trenutno
potrebne moči
krmiljenje vseh funkcij ogrevanja in hlajenja po
zunanji temperaturi
časovno omejevanje porabe električne energije
krmiljenje dveh temperaturnih režimov ogrevanja
pasivno ali aktivno nekondenzirajoče hlajenje 		
(pohlajevanje)
so vaš prispevek k ohranjanju zdravega okolja

TOPLOTNE ČRPALKE |
KAMINI |

www.kamini-contura.si

www.nibe.si

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

- Primerni za hiše s prezračevanjem zaradi
svoje tesnosti
- Dolga akumulacija zaradi kamna salovca
- Visoki izkoristki
Švedski kamini Contura - kvaliteta za življenje

KNUT d.o.o., Mali Osolnik 17, 1311 Turjak | 01 788 99 16 | info@knut.si | www.knut.si
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Kaj je
soproizvodnja?
Soproizvodnja toplote in električne energije je eden izmed najustreznejših načinov za povečanje energetske učinkovitosti. O soproizvodnji
govorimo, kadar se v istem procesu
hkrati proizvajata električna in toplotna energija. Sočasna proizvodnja toplotne in električne energije postaja
vse bolj pomemben način energetske
proizvodnje, saj dosega bistveno višje izkoristke kot pri ločeni proizvodnji
elektrike. Pri soproizvodnji se gorivo
dovaja neposredno v motor z notranjim izgorevanjem, ki poganja električni generator, odpadna toplota
(npr. od izpušnih plinov) pa se uporabi za proizvodnjo koristne toplote, na
primer za ogrevanje.
Pri konvencionalni proizvodnji
električne energije v termo elektrarnah se navadno od skupne energije
goriva le približno 34 % energije spremeni v električno energijo, preostalih
66 % procesne toplote pa skoraj v celoti predstavlja izgubo. Pri kogeneraciji večino te energije porabimo kot
koristno toploto za sanitarno toplo

vodo ali ogrevanje prostorov. Enote
soproizvodnje so locirane bližje porabnikom električne energije in toplote, s čimer se dodatno zmanjšajo
še izgube pri prenosu. Kogeneracija
lahko omogoča 90 % izkoristek goriva in 38% prihranek primarne energije
ter zmanjšuje vpliv na okolje, ki pa se
še dodatno zmanjša z uporabo okolju
prijaznejših goriv, kot je utekočinjeni
naftni plin.

Prednosti za porabnika
Investitor, ki se odloči za investicijo
v mikrokogeneracijo, bo še vedno porabil enako količino energije, vendar
je bo del namenil za proizvodnjo električne energije, del pa za proizvodnjo
toplote. Ob tem bodo celotne izgube
energije manjše kot pri ločenih sistemih proizvodnje in bodo povprečno
znašale le okoli 10 %.
Podjetje Butan plin d. d. je v preteklosti že sodelovalo pri investicijah v
kogeneracijska postrojenja, za katere
tudi dobavlja utekočinjen naftni plin.
Na podlagi dobrih izkušenj s kogene-

Mikrokogeneracijske enote SenerTec Dachs (5,5 kW), in EC Power (15,2 kW), ki delujejo na UNP

racijami, se je odločilo, da bo v svojo
ponudbo vključilo tudi paketno rešitev na tem področju. V sodelovanju s
svojimi poslovnimi partnerji, zagotavlja celovite rešitve na področju investicij v mikro kogeneracije, od izvedbe
tehničnih analiz, investicije, do zanesljive oskrbe z energentom, predvsem pa za področja, kjer ni omrežja
zemeljskega plina. V večini primerov
soproizvodnih postrojenj znaša energetski prihranek med 20 % in 30 %.
Soproizvodnja zagotavlja zanesljivost
električne oskrbe, poleg tega omogoča še druge prihranke, ki jih je težje
ekonomsko ovrednotiti.

Kako privarčujem
s kogeneracijo?
Električna energija iz kogeneracije
dolgoročno bistveno zmanjšuje obremenitve slovenskega električnega
omrežja, zato je zagotovljena državna podpora, ki spodbuja proizvodnjo
električne energije v kogeneracijskih
sistemih. Pri tem ste za vsako kWh
električne energije, ki jo proizvedete,
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opravičeni do prejema obratovalne
podpore, če elektriko porabite sami
ali jo prodate na trgu električne energije za naslednjih 10 let. V primeru, da
želite vso električno energijo predati
državi, ste za vsako proizvedeno kWh
električne energije upravičeni do finančnih spodbud v višini zagotovljenega odkupa za naslednjih 10 let.
Bolj ekonomično je proizvedeno
električno energijo koristiti za lastne
potrebe, saj ste poleg prejete obratovalne podpore privarčevali tudi strošek, ki bi ga imeli, če bi to elektriko z
vsemi dodatnimi stroški kupili iz električnega omrežja.
Če se odločite za mikrokogeneracijo z električno močjo do 50 kW,
ki obratuje do 4000 ur letno, lahko
za obratovanje SPTE pridobite obratovalno podporo v višini 0,194 € za
proizvedeno kWh električne energije ali podporo v obliki zagotovljenega odkupa električne energije po ceni
0,2399 €/kWh. S proizvodnjo električ-

ne energije tako lahko tudi nekaj zaslužite, kar pa pozitivno vpliva na povračilno dobo investicije, ki se v večini
primerov povrne v zelo kratkem času,
saj je povprečna doba vračanja med
3 in 6 leti.

Okolju prijazne
tehnologije
Poglejmo primer manjše enote
SPTE, ki ima skupni izkoristek nad 90 %.
Če primerjamo električno energijo, ki
je proizvedena v termoelektrarni, se
izkaže, da lahko z novim postrojenjem

SPTE bistveno zmanjšamo emisije toplogrednih plinov, kot je CO2. Ob upoštevanju lokalno proizvedenih emisij,
se pri delovanju SPTE na UNP sprošča
okoli 0,21 kg CO2 na proizvedeno kWh
energije (toplote in električne energije skupaj), medtem ko se pri proizvodnji električne energije iz določenih
termoelektrarn proizvede več kot 1
kg CO2 na proizvedeno kWh električne energije. V določenih primerih se
izkaže, da je mogoče zmanjšati emisije zaradi proizvodnje električne energije za celo več kot 50 %.

Več informacij:
http://www.borzen.si/slo/centerzapodpore/
sistempodporovespte/osistemupodpor )
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ENERGIJSKO
VARČNA KLIMATSKA NAPRAVA
Avtor:
Branko Gabrič, izvršni direktor klimatskih naprav in prezračevanja, Kolektor Koling
KA Kolektor Air je energijsko
varčna naprava, z dvostopenjskim
vračanjem odpadne toplote, z integriranim adiabatskim hlajenjem
in dodatnim kompresorskim sistemom za hlajenje ter sušenje zraka.
Sodobni čas prinaša vedno večje
zahteve po učinkoviti klimatizaciji bivalnih prostorov in doseganju zahtevanih parametrov, ob sočasni čim
manjši rabi energije za pogon ter delovanje klimatske naprave. Glede na
vse strožje pogoje, je potrebno že v
času načrtovanja, predvideti uporabo klimatskih naprav, ki po funkciji in kvaliteti ustrezajo predpisanim
zahtevam.
Klimatska naprava z uporabo, tako
imenovanega, adiabatskega hlajenja
povratnega zraka, z dvojnim ploščnim rekuperatorjem in integriranim
kompresorskim sistemom za sušenje
ter hlajenje svežega zraka, skupaj z inteligentno elektronsko regulacijo delovanja, omogoča velik prihranek toplotne, hladilne in električne energije.

Slika 1: Energijsko varčna klimatska naprava v strojnici

Klimatska naprava je namenjena prezračevanju bivalnih prostorov,
kjer so zahtevani visoki parametri, za
doseganje kvalitete svežega in prostorskega zraka, v katerem se zadržuje večje število ljudi, npr. konferenčne
dvorane, predavalnice, gledališča, kinodvorane, športne dvorane, trgovski
centri, pisarniški prostori itd.

Glavni funkcijski sklopi
naprave
Klimatska naprava je sestavljena
iz večih funkcijskih sklopov, najpomembnejše so:
 ventilatorski enoti za dovod in
odvod zraka s frekvenčno regulacijo,
 dvojni ploščni rekuperator za
izkoriščanje odpadne toplote za
ogrevanje,
 enota za adiabatsko hlajenje
povratnega zraka, ki skupaj z rekuperatorjem izkorišča odpadno toploto
(hlad) za hlajenje,
 kompresorski sistem hlajenja zraka (zvezna regulacija hladilne
moči),

 kompresorski sistem sušenja
zraka z izkoriščanjem odpadne kondenzacijske toplote,
 električni stikalni blok z DDC krmilnikom za avtomatsko vodenje in
nadzor, z elementi regulacije (senzorji stikala, regulacijski ventili, pogoni,
itd).

Režimi delovanja
Klimatska naprava ima več možnih režimov delovanja, ki pa se izvajajo glede na nastavitve regulacije
in sicer v smislu varčevanja z energijo ter »komfortnega« stanja zraka v
prostoru:
 ogrevanje svežega zraka v zimskem času, z izkoriščanjem toplote
odpadnega zraka, s pomočjo dvojne
ploščne rekuperacije in potrebnim
dogretjem, preko dodatnega lamelnega grelnika (temperaturni izkoristek več kot 75 %),
 hlajenje svežega zraka, z uporabo adiabatskega hlajenja povratnega
zraka, preko dvojne ploščne rekuperacije. Na ta način dosežemo zelo visok prihranek energije za hlajenje. Za
doseganje potrebne temperature vpiha je uporabljen dodatni kompresorski sistem hlajenja z zvezno regulacijo
hladilne moči (digital scroll- hermetični kompresor),
 sušenje zraka je funkcija, ki je
dosežena z dodatno vgrajenim kompresorskim hlajenjem (regulacija ON/
OFF), ki preko vodnega kondenzatorja izkorišča kondenzacijsko toploto za
potrebno ogrevanje osušenega zraka,
 naprava omogoča tudi prezračevanje v režimu prostega hlajenja (ugodna zunanja temperatura) in
obratovanje v režimu obtoka – toplozračno ogrevanje.
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Prednosti uporabe
Nekaj glavnih prednosti klimatske
naprave z dvostopenjskim vračanjem
odpadne toplote, z integriranim adiabatskim hlajenjem in dodatnim kompresorskim sistemom za hlajenje ter
sušenje zraka:
 naprava je kompaktna za postavitev v strojnico in je zaščitena, z notranje in zunanje strani, s plastičnim
pokrivnim nanosom, ki zagotavlja visoko korozijsko odpornost in zaščito
pred ostalimi vplivi (vodni kamen, čistila, …)
 z uporabo visoko učinkovite
dvojne ploščne rekuperacije dosežemo temperaturni izkoristek vračanja
odpadne toplote nad 75 %,
 indirektno adiabatsko hlajenje
zagotavlja znaten prihranek energije
za hlajenje zraka,
 v sestavi klimatske naprave je direktni hladilni sistem za hlajenje z digital scroll-kompresorjem, direktnim

uparjalnikom in zračno hlajenim kondenzatorjem (zvezna regulacija hladilne moči),
 uporabljeno hladilno sredstvo
za hlajenje z direktno ekspanzijo je
okolju prijazen freon R 407 C,
 posebnost te naprave je uporaba dodatnega kompresorskega hlajenja za doseganje funkcije sušenja
zraka (pojačana izvedba), z uporabo
odpadne kondenzacijske toplote,

Pomembne ugotovitve, pri
izbrani klimatski napravi
KA Kolektor Air, se v znatni meri
zmanjša investicija za
ogrevanje, hlajenje in vlaženje
ter amortizacija zaradi
enormnega prihranka energije.

 naprava s pomočjo elektronske
regulacije omogoča avtomatsko delovanje in izbiro režima obratovanja,
v odvisnosti od zunanjih pogojev in
obremenitev,
 naprava ima integriran električni stikalni blok, z elektronsko regulacijo in kabelsko povezavo vseh porabnikov in regulacijskih elementov,
 naprava ima vgrajen »ethernetni« krmilnik, ki se lahko priključi oz.
integrira direktno na obstoječo računalniško mrežo - nadzorni sistem.

Slika 2: Visokotlačna adiabatska vlažilna enota
je integrirana na klimatsko napravo
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Podjetje ODÖRFER nadaljuje
širitev v Slovenijo
Z nakupom Termotehnike, slovenskega veletrgovca s hišno tehniko, podjetje ODÖRFER nadaljuje svojo strategijo rasti in svoje

udejstvovanje v Sloveniji ter na
Hrvaškem. Avstrijsko podjetje, ki je
od leta 2010 že dejavno v Mariboru,
Osijeku in Zagrebu, je s tem stori-

lo nadaljnji korak v države južnega
sosedstva. »Podjetje ODÖRFER bo
lahko v Termotehniko vložilo predvsem znanje in izkušnje, ki jih ima
kot narekovalec kopalniških trendov ter strokovnjak za energetske
in okoljske tehnologije«, je dejala
mag. Susanne Schneider-Assion.

(od leve proti desni): Viljem Osrečki (vodstvo Termotehnike), gospa Papež (Termotehnika), Jože Papež (dosedanji lastnik podjetja Termotehnika), Susanne
Schneider-Assion (vodstvo podjetja ODÖRFER), Mario Preiss (vodstvo podjetja ODÖRFER) in Simona Zavratnik (vodstvo Termotehnike)
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Gradec, junij 2011. Podjetje
ODÖRFER nenehno vlaga v krepitev in
nadaljnji razvoj svojih poslovalnic. Pa
ne le v Avstriji – podjetje ima že poslovalnice v Mariboru, Osijeku in Zagrebu, zdaj pa je še utrdilo svoj položaj na
slovenskem trgu: s prevzemom Termotehnike, podjetja za hišno tehniko, si je podjetje ODÖRFER junija 2011
pridobilo atraktivni lokaciji v Novem
mestu in Ljubljani. »Od tega nadaljnjega koraka podjetja ODÖRFER v Sloveniji si obetamo veliko skupnih projektov in sinergij pri izmenjavi znanja
in izkušenj ter pri upravljanju blaga«,

se veseli mag. Susanne SchneiderAssion, družbenica in direktorica podjetja ODÖRFER Haustechnik
GmbH. Veleprodajno podjetje Termotehnika je bilo ustanovljeno leta
1990 in trenutno zaposluje 52 delavcev na področju sanitarne opreme in
hišne tehnike.
Podjetji ODÖRFER in Termotehnika si skupaj prizadevata, da bi zasedli
mesto med prvimi tremi podjetji na
področju sanitarne opreme in hišne
tehnike v Sloveniji, pri čemer želita na
slovenski trg vnesti nove »impulze«.
Podjetje ODÖRFER pri tem, kot dru-

žinsko podjetje, ne stavi na trenutne
uspehe, temveč na dolgoročen razvoj
in naložbe v prihodnost. »Ne osredotočamo se na jutri, temveč že na pojutrišnjem, tako da bomo imeli tudi v prihodnjih letih dober položaj za delo,«
tako mag. Schneider-Assion pojasnjuje strategijo uspeha podjetja, ki se ujema tudi s strategijo Termotehnike. »K
temu sodijo tudi usmerjene naložbe
v nove poslovalnice.« S prevzemom
Termotehnike je podjetje ODÖRFER
dodatno utrdilo svoj tržni položaj v
Sloveniji in okrepilo svojo vlogo narekovalca trendov ter uvajalca inovacij.
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Jupol je
Trusted Brand 2011
V Unionski dvorani je 24. maja
potekala slavnostna podelitev priznanj najbolj zaupanja vrednim blagovnim znamkam v Sloveniji. Izbrali
so jih bralci slovenske revije Reader’s
Digest v 38 različnih kategorijah in na
osnovi metode »spontanega priklica«, kar daje izboru še posebno težo
in dodatno objektivnost. Podjetje
JUB je za blagovno znamko Jupol že
četrto leto zapored prejel priznanje v
kategoriji »Barve za dom«. Nagrado je
prevzel Sašo Kokalj, na slovesnosti
pa sta ga spremljali Vojka Kos, direktorica področja trženja JUB Slovenija
in Anja Cipot, direktorica trženja skupine JUB.

Slavnostni govornik Marko
Ručigaj, član uprave Mladinska
knjiga Založba: »Izbor je potekal
v okviru širše evropske potrošniške
raziskave, ki v 16. evropskih deželah
teče že 11. leto zapored in jo organizira Reader’s Digest. Slovenci smo
se temu izboru pridružili pred 5. leti.
Vsem nagrajencem čestitamo, današnja priznanja pa bodo v zahtevnih gospodarskih razmerah dodatna
motivacija, hkrati pa tudi pomoč pri
nadgradnji in poglabljanju odnosov s
kupci, uporabniki storitev ter proizvodov. Prav medsebojno zaupanje med
različnimi deležniki v osnovnem procesu je tisto, kar je osnova vsakega

modrega dolgoročnega poslovnega
razmišljanja, ki postavlja tudi temelje za poslovno uspešnost. Nagrajenci
dobijo pravico do uporabe logotipa Reader’s Digest Trusted Brand, ki
je zaupanja vredna blagovna znamka, priznana tako v Evropi, kot tudi v
Sloveniji. Mnogi so to pravico v preteklosti že izkoristili, verjamem pa, da
bodo z njo tudi v prihodnje podprli
svoje promocijske in prodajne aktivnosti ter kampanje, obenem pa dodali majhen kamenček v mozaik svojega poslovnega uspeha. Čestitke vsem
nagrajencem, predvsem pa tistim, ki
so v ostri konkurenci uspeli na lestvici
zaupanja ostati že peto leto zapored.«

Nagrado v kategoriji Barve za dom je za JUB d.d. in blagovno znamko Jupol prevzel Sašo Kokalj, ob njem Iztok Sila, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri
Mladinski knjigi (levo) in Danijel Škraba, vodja Reader’s Digesta za Slovenijo
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Power Multi - split sistem za hlajenje in ogrevanje
prostorov, v kombinaciji s sistemom za prezračevanje z
rekuperacijo toplote- LOSSNAY
POWER MULTI je ime visoko učinkovitega, tihega in prilagodljivega klimatskega sistema, proizvajalca MITSUBISHI
ELECTRIC, namenjenega zadovoljitvi potrebe po udobju ter
učinkoviti klimatizaciji za več ločenih prostorov. Najsodobnejša
tehnologija omogoča visok koeficient zmogljivosti pri hlajenju in gretju (EER in COP). To
je klimatski sistem za hlajenje
in ogrevanje prostorov, ki dejansko uresniči želje po udobju ter varčevanju z energijo.
Notranje enote lahko izbiramo
med 17 modeli in 10 različnimi
tipi naprav, prilagodljivih glede
na optimalno uporabo objekta,
posamični prostor, interjer ali
velikost prostora. Montaža je
preprosta, na eno zunanjo enoto lahko povežemo do 8 različnih notranjih enot. Uporabimo
lahko stensko, talno, stropno,
vgradno ali kasetno namestitev notranje enote.
Ker pa se v zaprtih prostorih

zrak s časom slabša, je potrebno
dovajati v prostore svež zrak. V
tradicionalnih sistemih prisilnega prezračevanja, je potrebno
zunanji zrak ogrevati ali hladiti, da ne bi prišlo do spremembe hidro-termičnega udobja
v prostoru, kar zahteva visoko
porabo energije. Proizvajalec
MITSUBISHI ELECTRIC je, z občutljivostjo do varčevanja z
energijo, že pred 20 leti izumil
in izdelal rekuperator toplote,
LOSSNAY, ki prenaša termično
energijo izhodnega zraka na
doveden svež zrak. Sistem je
lahko vgrajen avtonomno ali v
kombinaciji s sistemom klimatizacije. Sistem LOSSNAY omogoča prenos energije iz izhodnega
na vhodni zrak, z do 30% prihranka energije na letni ravni, v
primerjavi s tradicionalnimi sistemi prisilnega prezračevanja.
Ker so izgube manjše, so manjše tudi potrebe po hlajenju oz.
gretju. To omogoča uporabo
grelnega oz. klimatskega siste-

ma, manjše moči, kot se uporablja pri tradicionalnih sistemih
prisilnega prezračevanja, kar
zmanjša tudi vrednost investicije v sistem ogrevanja oz. hlajenja. Toka odpadnega zraka
na izhodu in čistega zraka na
vhodu, se v sistemu LOSSNAY
križata, ne da bi se fizično mešala. Sistem LOSSNAY avtonomno obnavlja zrak, s pravo
mero vlažnosti (funkcija razvlaževanja poleti in vlaženja pozimi). Obnavljanje zraka poteka
pri sobni temperaturi. Obodno
(by-pass) omrežje v sistemu
LOSSNAY omogoča hlajenje

brez stroškov (free-cooling) v
prehodnih sezonah.
Osnovni element enote rekuperacije je izmenjevalni paket (izdelan iz papirja), ki
omogoča izmenjavo toplote in
vlažnosti med vhodnim iz izhodnim zrakom, istočasno pa preprečuje prehod plinov ter nečistoč v zraku. Investitor lahko
pri EKO SKLADU zaprosi za subvencijo do 25% investicije (max
2.500.- €). Še dodatnih 300 €
subvencije pa je mogoče prejeti za tiste naprave, ki vračajo
vlago v prostor, to so modeli
LGH25 in LGH50.

Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote

DO 30% PRIHRANKA ENERGIJE NA LETNI RAVNI*
*v primerjavi s tradicionalnimi sistemi prisilnega prezračevanja

Rekuperator LGH-50RX4

Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/338 49 99, uvoz in distribucija klimatskih naprav
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Prikazovanje trendov
rabe energije –
novost v raziskavi REUS
2011

Začel se je izvajati tretji val
Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2011. Ob letošnjih rezultatih bodo predstavljeni
tudi trendi ravnanja z energijo glede na predhodno leto. V modulu
REUS, ki poteka vzporedno z raziskavo, letos sodelujejo tri ministrstva, Služba vlade RS za podnebne
spremembe in HSE.
Učinkovita raba energije postaja
strateškega pomena tudi za Slovenijo.
Med drugim to dokazuje sodelovanje Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za promet, Ministrstva za
okolje in prostor ter Službe vlade RS
za podnebne spremembe v modulu
REUS. Modul REUS, ki poteka vzporedno z raziskavo, naročnikom omogoča podrobnejše spremljanje osnovnih področij rabe energije: energijska
učinkovitost stavb, ogrevanje in hlajenje, raba električne energije, prevoz ter ravnanje z energijo. Naročnik
osnovnih rezultatov raziskave REUS
2011 pa je tudi Eko sklad.

Raziskava REUS, ki jo že tretje leto
izvaja agencija Informa Echo, omogoča letno spremljanje obstoječega
stanja v gospodinjstvih, odnosa do
učinkovite rabe energije, pripravljenosti na uvajanje učinkovitih ukrepov
in investiranja v učinkovito ravnanje
z energijo. V letošnjem poročilu, ki
bo pripravljeno v sredini septembra,
bodo prvič predstavljeni tudi trendi rabe energije glede na predhodno
leto. Trendi predstavljajo pomembno dodano vrednost raziskavi, saj
uporabnikom omogočajo spremljanje sprememb pri ravnanju z energi-

jo v času in s tem celovitejši vpogled
v rabo energije v gospodinjstvih. Tudi
letos bo Center za energetsko učinkovitost pri IJS pripravil strokovno interpretacijo rezultatov, ki prikazujejo
kazalnike energetske učinkovitosti v
gospodinjstvih - 12 resnic o rabi energije. Tudi pri kazalnikih bodo prikazani trendi glede na preteklo leto.
V drugi polovici aprila se je pričelo anketiranje na terenu, ki ga izvaja
družba Valicon. Poleg omenjenih udeležencev pri raziskavi sodelujejo tudi
Gradbeni inštitut ZRMK, Statistični
urad RS in Arhea.

Dodatne informacije o raziskavi REUS najdete na
povezavi: http://www.pozitivnaenergija.si/reus
Rajko Dolinšek, Informa Echo
rajko.dolinsek@informa-echo.si
01 583 93 23, 031 688 423
www.pozitivnaenergija.si
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LJUBLJANSKI
OBRTNO – PODJETNIŠKI SEJEM LOS
Ljubljana, 2. do 5. april 2011
Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko
razstavišče Ljubljana sta skupaj organizirala prvo specializirano razstavno – prodajno prireditev obrtnikov in podjetnikov – Ljubljanski obrtno – podjetniški sejem LOS 2011. Na
njem se je na več kot 12.000 kvadratnih metro razstavnih
površin predstavilo kar 430 razstavljalcev. V času od 2. do 5.
aprila je sejem , ki je pritegnil zlasti poslovno javnost, obiskalo približno 5.800 ljudi. Na sejmu je razstavljalo tudi šest
oglaševalcev revije ENERGETIK in sicer: ABV – Kovinski izdelki, ARMEX – armature, OBLAK COMMERCE, PETRIČ, ROLTEK
in STROJ – ENERGIJSKA TEHNIKA.
Ankete obiskovalcev so pokazale, da je sejem dosegel
svoj namen.

Utrinek s sejma LOS
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ABV Kovinski
izdelki d. o. o.
Podjetje ABV zaposluje 30 delavcev, med katerimi so inženirji, varilci,
ključavničarji, monterji, krovci in kleparji. Obsega 2100 m2 delavniških površin, in etaž, kjer se nahajajo pisarniški prostori. Podjetje je specializirano
za gradnjo montažnih objektov, ključavničarskih del in krovsko kleparskih
del.
Proizvodni program in svoje izdelke prilagaja povpraševanju ter trendom na trgu. Proizvodnja ni serijska,
ampak obravnava vsako stranko individualno in se prilagaja njenim željam
ter zahtevam.
Kupcem ponuja celostne rešitve,
od projektiranja, konstruiranja, izdelave in montaže. Glede kakovosti proizvodnega programa brez težav dohaja konkurenco, saj je v zadnjih dveh
letih posodobilo proizvodne prostore
z novimi najsodobnejšimi CNC stroji
in CNC linijo za proizvodnjo jeklenih
konstrukcij.

Podjetje Abv vam ponuja:

 izoliranih jeklenih fasadnih plošč,
 vseh vrst kleparskih obrob.

IZDELAVO

STORITVE

 lahkih in težkih jeklenih konstrukcij za potrebe gradbeništva,
 objektov za industrijo, proizvodnjo, skladiščenje in kmetijstvo,
 nadstreškov in manjših
podkonstrukcij.
 jeklenih stopnišč .
 ograj in izdelkov iz inox materiala.

 mehanski razrez in krivljenje pločevine dim. 6000mm, debeline 15mm,
 plazemski CNC razrez pločevine
dim. 9000x3000mm,
 izdelava kleparskih obrob in elementov na CNC krivilnem stroju dim.
8000mm,
 čiščenje jeklenih profilov na linijskem peskalniku dimenzije odprtine
1500x750mm,
 storitve z avtodvigalom, z možnostjo dostave, nosilnost 18t, dolžina roke 29m - možnost dodatnega
podaljšanja.
 storitve z rotacijskimi dvigali, nosilnost 4t, dolžina roke 24,6m in 21m,
 svetovanje in izdelava delavniške
dokumentacije,
 svetovanje in izdelava gradbena
dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

MONTAŽO
 lahkih in težkih jeklenih
konstrukcij za potrebe gradbeništva,
 objektov za industrijo, proizvodnjo, skladiščenje in kmetijstvo,
 nadstreškov in manjših
podkonstrukcij,
 jeklenih stopnišč z ograjami,
 ograj in izdelkov iz inox materiala,
 lahkih in težkih jeklenih
konstrukcij,
 izoliranih strešnih plošč,
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ABV Kovinski izdelki d.o.o.,
Sela pri Dobu 3,
1296 Šentvid pri Stični,
TEL: 01 780 50 23, FAX: 01 78 74 518,
MOB: 041 628 606

� izdelava in montaža jeklenih konstrukcij,
� obnova in prekrivanje streh,
� dobava vseh vrst pločevinastih in fasadnih plošč za različne potrebe,
vsa zaključna kleparska dela,
� izdelava ravnih streh.

www.abv.si � e-pošta: abv@abv.si

NOVO V PONUDBI:
INOX OKNA NA ELEKTRO
POGON - dimenzije po
naročilu
Montažni objekti za
kmetijstvo

• strešne plošče z alu - folijo - polnilo poliuretan, debelina 3cm (primerno za skladišča, nadstreške,
strojne lope,...),

• strešne in fasadne plošče z protihrupno zaščito - polnilo kamena
volna (primerno za večje proizvodne objekte, kjer je veliko hrupa),

STREHE
Poleg izdelave in montaže jeklenih
konstrukcij, se podjetje ukvarja z obnovo in prekrivanjem streh.

Gradijo tudi objekte za potrebe industrije. Objekte dovršijo tudi v notranjih prostorih z izvedbo: nadstropja s
podkonstrukcijo, jeklenih stopnišč in
podestov z ograjami, pregradnih sten,
regalov za skladiščne objekte, podkonstrukcij za sončne elektrarne.

• strešne plošče Agropanel - polnilo poliuretan, debelina 3cm (primerno za hleve),

• strešne in fasadne plošče z obojestransko pločevino - polnilo poliuretan ali volna, debelina od 3
do 20 cm (primerno za proizvodnjo in storitvene dejavnosti,

V zadnjem času podjetje vlaga
veliko znanja v razvoj objektov za
potrebe kmetijstva. V ta sklop spadajo hlevi,strojne lope, razne podkonstrukcije za strehe in objekti za skladiščenje. Strankam hočejo zagotoviti
optimalne rešitve njihovih idej in kljub
temu ostati konkurenčni na trgu.

Industrijski objekti

Dobavljajo in montirajo:

• strešne plošče z vzorcem opeke - polnilo poliuretan, debelina
4 cm (primerno za stanovanjske
objekte,
• svetlobne pasove in kupole ter
izdelava podkonstrukcije za le-te,
• industrijska dvižna vrata.
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Za najbolj
zahtevne
Podjetje Astech d.o.o je prevzelo
servisiranje in vzdrževanje klimatsko
prezračevalne opreme na Kongresnem
centru Brdo pri Kranju. Kongresni center Brdo je namenjen najvišjim protokolarnim srečanjem, vrhunskim kongresnim in konferenčnim prireditvam

ter posebnim uradnim ter zasebnim
slovesnostim. Kongresni center Brdo
odlikuje vrhunsko udobje, izjemno visok nivo storitev, izbrana kulinarika in
prijazno osebje. Da bi vse delovalo na
visokem nivoju, upravljalec premoženja izbira le med preverjeno najboljšo

Družba Astech je v
mesecu aprilu 2011 tudi
uspešno certificirala
sistem vodenja
kakovosti po ISO 9001 in
je prvo podjetje,
specializirano za
servisiranje in
vzdrževanje klimatsko
prezračevalnih sistemov
in naprav v državi, ki ima
omenjeni certifikat.

ASTECH d.o.o.
Godovič 102, 5275 Godovič
T: 05 37 22 540
F: 05 37 22 542
E: astech@astech.si

Certifikat ISO 9001:2008

ponudbo na trgu. Zaradi tega so delovanje klimatsko prezračevalnega sistema zaupali družbi Astech, ki bo na
Brdu izvajala vzdrževanja in servisiranja naslednje opreme: hladilni agregati, klimati, ventilatorski konvektorji, split in multi split klimatske naprave.
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MOčNEJŠI, HITREJŠI,
TEHNOLOŠKO DOVRŠEN:
SONNENKRAFT
■ enostavna montaža
■ inovativni pritrditveni sistem
■ atraktivna in moderna oblika
■ večji izkoristek
■ v horizontalni in vertikalni izvedbi

<kg
<kg
<kg

Sonnenkraft Slovenija

Industriepark, 9300 St.Veit/Glan, AUSTRIA
info@sonnenkraft.si
www.sonnenkraft.si

Nagradni natečaj »Energetsko varčna šola – mladi za
učinkovito rabo energije« zaključen
Projekt Energetsko varčna šola (EVŠ), katerega pobudnik je skupina
GEN, je letos potekal že tretjič, njegov namen pa je ozaveščanje in spodbujanje učencev, dijakov, njihovih učiteljev ter mentorjev k uvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije v izobraževalnih ustanovah.
V letošnjem šolskem letu smo tematski sklop »EVŠ – mladi za URE«
povezali s tematskim sklopom “energija”, ki ga izvaja program Ekošola, saj
želimo učinkovito rabo energije približati čim širšemu krogu slovenskih
vzgojno-izobraževalnih zavodov. Nagradni natečaj smo tokrat razpisali
za zasnovo in izdelavo kreativnih in raziskovalnih projektov na temo virov
energije in učinkovite rabe energije za štiri starostne skupine. Nekatere
šole so bile letos še posebej odzivne, saj so prijavile več projektov.
V prvi starostni skupini so učenci na risbah predstavljali, od kod prihaja elektrika ter s katerimi električnimi napravami se srečujejo. V drugi
starostni skupini so učenci izdelovali makete šol ter ugotavljali, s katerimi
izolacijskimi materiali dosežemo največjo energetsko učinkovitost stavb.
V tretji starostni skupini so učenci izvedli mini pregled energetske situacije na šoli in predlagali organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi bi
lahko na šoli varčevali z električno in toplotno energijo. Na srednjih šolah
pa so izdelali analizo porabe električne energije v šolski stavbi ter določili
varčevalni potencial električne energije za konkretno situacijo. Projekti so
bili zanimivi in obsežni, zato je imela strokovna komisija precej težko delo.
Zmagovalci kreativnega natečaja »EVŠ – mladi za URE« so postali:

Prva starostna skupina (1. triada osnovne šole)
1. mesto: OŠ Dobrepolje, razred 2. b (Lov na naprave)
2. mesto: OŠ Rogatec, Podružnična šola Dobovec (Od kod prihaja
elektrika?)
3. mesto: OŠ Mirna Peč (Lov na naprave)
Druga starostna skupina (2. triada osnovne šole)
1. mesto: OŠ Dobrepolje, Podružnična šola Kompolje (Makete šol oblečenih v blago, slamo in stiropor)
2. mesto: OŠ Pesnica, Podružnična šola Pernica (Maketa šole iz stiropora
oblečena v dimit fasado)
3. mesto: OŠ Puconci, Podružnična šola Bodonci (Makete šol oblečenih v
stiropor, volno, blago, filc, papir, karton)
Tretja starostna skupina (3. triada osnovne šole)
1. mesto: OŠ Šmarjeta (Poročilo o energetski situaciji na šoli)
2. mesto: OŠ Angela Besednjaka Maribor (Energetska diagnostika šole)
Četrta starostna skupina (srednje šole)
1. mesto: Gimnazija Jurija Vege Idrija (URE na GJV in poklicni šoli GJV Idrija)
2. mesto: Šolski center Velenje (Kampanja za ozaveščanje dijakov, učiteljev in strokovnih delavcev šole ERŠ ŠCV za doseganje čim večjih prihrankov vseh vrst energentov na naši šoli)
3. mesto: Gimnazija Ledina (Energijska poraba računalnikov na Gimnaziji
Ledina)
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Modne smernice
betonskih tlakovcev
v letu 2011
Novi ali obnovljeni hiši
pristoji urejena okolica,
k tej pa sodijo tudi tlakovci, ki bodo domu, že
od zunaj, dali poseben
čar domačnosti.
Oblikovalci tlakovcev, ki
postajajo hit letošnjega
leta, so navdih zanje
dobili v Italiji, natančneje v pokrajini Toskani in
mestu Ferrari.

Tlakovci Toscana
Mix 21 - kombinacija
bele, črne in
oker barve

Tlakovec Toscana
Trend
Veliko sonca, bogata arhitektura in kulturna dediščina, palme, oljke in olivno olje,
florentinski zrezek, trpko rdeče vino Chianti, veseli ljudje …
Vse to so sinonimi za italijansko
Toscano.

Po reliefu razgibana, po
vsebini in karakterju prebivalcev pa razigrana, vesela in prijazna pokrajina. Spoštovanje
in ohranjanje zgodovinskih
dejstev ter arhitekture so na
prvem mestu. Kamen in žgana glina sta bila nekdaj osnovna gradbena materiala. Prav

zato so tlakovci Toscana iz linije Trend prava izbira takrat, ko
poskušamo delček italijanske
Toscane prenesti tudi v naše
okolje. Kadar želimo še posebej poudariti igrivost, veselje
in hkrati umirjenost ter spokojnost, ob preživljanju prostega časa, ki nam zaradi vsakodnevnega hitenja še ostane.
Tlakovec Toscana nam, namreč s svojo razgibano površi-

no, neskončnimi kombinacijami polaganja, reliefnimi robovi
in različnimi barvami, pričara
Toskansko pokrajino, z vsemi
omenjenimi sinonimi.

Tlakovec Ferarra
Trend
Srednje veliko italijansko
mesto Ferarra je arhitekturno
skupek lepega, starega in modernega gradbenega obliko-

Tlakovci Toscana Trend: ko poskušamo delček italijanske pokrajine,
Toskane - igrivost, veselje in hkrati umirjenost in spokojnost, prenesti v
naše okolje.
Tlakovci Toscana - detajl

53
Junij 2011

Tlakovci Ferrara Trend so tako kot italijansko mesto Ferrara- skupek lepega, starega
in modernega, primerni tudi za površine,
ki so izpostavljene večjim obremenitvam.

Tlakovci Ferarra Mix 23 − bela, črna in zelena barva

vanja. Zanimiva je kombinacija materialov, uporabljenih
pred več stoletji, in novodobnih materialnih rešitev. Nekaj
pa je jasno. V oblikovanju so
bila in so še vedno spoštovana
razmerja posameznih gradbenih elementov. Pogoste so lamelne oblike.
Dolžine elementov so dosti
večje od njihove širine. Prav
zato je tlakovec Ferarra iz linije
Trend s svojim razmerjem dolžine proti širini, in za tlakovec

izrednih dimenzij ter ostrega
in ravnega roba, najnovejša
oblika tlakovca na našem tržišču. Tlorisno razmerje tlakovca
Ferarra je 1 : 2,6, kar tlakovcu
daje moderen »lamelni« videz.
Zaradi svoje velikosti in debeline 8 cm, se lahko uporablja za
tlakovanje dvorišč, transportnih poti, poti v parkih, na parkiriščih, pred poslovnimi in nakupovalnimi centri ter za vse
druge površine, ki so izpostavljene večjim obremenitvam.

Tlakovci Ferarra - detajl
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VRHUNSKA KAKOVOST IN
STALNI RAZVOJ TUDI V KRIZI
Vlaganje v razvoj - hiter izhod iz krize
Podjetje Grohe, kljub svetovni krizi in (posledično) krizi
v sanitarnem segmentu, še vedno sledi osnovnim načelom
podjetja. Proizvodi Grohe so kombinacija vrhunske kvalitete, vrhunskega designa in stalnega razvoja; ta načela se zrcalijo pravzaprav v vsakem proizvodu podjetja. Prav to dokazuje letošnje lansiranje več kot 350 novih proizvodov, ki
so bili letos predstavljeni na ISH sejmu v Frankfurtu. V letošnjem letu je podjetje Grohe prejelo prestižno nagrado
»Red dot« za celotno dizajnersko ekipo in se s tem vpisalo
med najprestižnejše svetovne znamke, kot so BMW, Adidas,
Apple, Sony in Audi, ki so v preteklih letih prav tako prejele
omenjeno nagrado. V podjetju Grohe so ugotovili, da je vlaganje v razvoj in iskanje novih tehnologij najboljše orodje
za izhod iz krize. V naslednjih opisih različnih sistemov, vam
bomo podali odgovor na vprašanje, zakaj je Grohe vaš najboljši izbor.

Zakaj mešalne armature Grohe?
Največja prednost podjetja Grohe, pred ostalimi proizvajalci mešalnih armatur, je lastna proizvodnja kartuš.
Kartuša je v mešalni armaturi, podobno kot motor v avtu in
je pomembno, da se njihova proizvodnja s strani proizvajalca spremlja in nadzoruje. Tudi razvoj elementov je hitrejši
in prav tako nadzorovan. Kartuše podjetja Grohe najdemo
v vseh kopalniških in kuhinjskih armaturah, ne glede na cenovni razred. Zaradi vrhunsko dodelanih kartuš in njihove
funkcionalnosti, Grohe zagotavlja mehko odpiranje (»Silk
Move«) več kot 15 let pri vsakodnevni uporabi. Mešalne armature Grohe odlikuje tudi manjši pretok vode in s tem varčevanje z vodo ter energijo.

Zakaj termostati Grohe?
Pri uporabi termostatov Grohe se izkoriščajo vse tri glavne prednosti, ki jih termostati omogočajo. Te prednosti so:
udobje, varnost in varčevanje. Pod udobje uvrščamo željeno, konstantno temperaturo. Velika prednost termostatov
Grohe je tudi v samem termoelementu, ki uravnava željeno
temperaturo v samo 0,3 sekunde. To je pomembno takrat,
ko v vodovodnem sistemu pride do spremembe tlaka, kar se
zgodi v primeru, ko v kopalnici, kjer se tuširamo, nekdo odpre
drugo pipo, oziroma splahnjuje WC školjko. To spremembo
največkrat čutimo pri uporabi navadnih mešalnih armatur.
Pri uporabi termostatov Grohe pa ni potrebno spreminjanje
oz. prilagajanje temperature, saj to za nas opravi termoelement, kar posledično pomeni prihranek vode in energije.
Kar se tiče varnosti, zanjo poskrbi varnostni gumb, ki onemogoči izliv vroče vode in prepreči morebitne opekline, kar
je posebej pomembno za otroke, starejše ter ljudi s posebnimi potrebami. Podjetje Grohe pri termostatih nudi najboljšo
tehnologijo s kombinacijo vrhunskega designa.

Zakaj podometni kotlički Grohe?
Podjetje Grohe je v zadnjih letih, po prevzetju podjetja
Dal in glede na zahteve trga, dodelalo tehnologijo ter funkcionalnost svojih podometnih sistemov. Posebna prednost
uporabe sistemov Grohe je velika izbira aktiviranih tipk,
od standardnih do dizajnerskih, katere so kompatibilne z
Grohe podometnimi sistemi. Podjetje Grohe trenutno nudi
izbiro med več kot tridesetimi modeli tipk. Vse tipke so tudi
pnevmatske, kar pomeni, da delujejo na principu potisnega zraka, kar omogoča večje udobje in tišje delovanje. Prav
tako lahko željeno tipko po želji montirate horizontalno ali
vertikalno. Ventil AV1 omogoča nastavitev izpusta vode od
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delani tako, da zadovoljijo potrebe po najnovejših trendih
s kombinacijo ugodja pri tuširanju. Največja prednost tušev
Grohe je enostavno vzdrževanje, oziroma čiščenje. Tuš glava je narejena po sistemu, ki omogoča najlažje čiščenje šob
(»Easy Clean«) z uporabo rok. In sicer, pri zamašitvi šobe,
enostavno z rahlim pritiskom z roko iz šobe odstranimo vodni kamen, ki ovira izliv vode. Sistem dvojnih cevi tudi preprečuje, da se ročka pregreje nad 38 °C, kar pomeni, da se
ne moremo opeči. Uporaba tušev Grohe omogoča minimalni pretok vode pri maksimalnem učinku tuširanja, torej se
hkrati poudarita ugodje tuširanja in varčevanje z vodo.

6-9 litrov, ima pa tudi funkcijo start/stop. Sisteme Grohe
odlikuje zelo enostavna in hitra montaža, tako za novogradnje, kot tudi za prenove ambientov.
Kotliček Grohe odlikuje zelo privlačna cena, za posebej
pripravljene komplete 3 in 5 v enem, pri katerem dobite za
eno ceno kotliček, tipko, držala, dušilec zvoka in sistem za
čistilne tabletke.

Zakaj tuši in tuš sistemi Grohe?
Kot pri vseh ostalih izdelkih Grohe, tudi pri tuših najdemo najnovejše tehnologije in vrhunski design. Vsi tuši so izGROHE AG Predstavništ vo Adria
Tel: +385 1 29 29 191
Mob: +386 41 351 392
Email: milos.simonovic@grohe.com
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LESNA BIOMASA –
ALTERNATIVNI VIR ENERGIJE
PRIHODNOSTI
Razvoj sistema decentralizirane proizvodnje obnovljivih virov energije, na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja okolja, predstavlja enega ključnih izzivov v prihodnosti,
tako Slovenije, kot tudi Evropske unije. EU si je zadala zelo
ambiciozne načrte in naredila konkretne korake, z objavo
zakonodaje, smernic in ukrepov za spodbujanje investicij v
izrabo alternativnih virov energije, med drugim tudi v lesno biomaso.

Potencial lesne biomase kot
alternativnega vira goriva v Sloveniji
Po poročilu Zavoda za gozdove Slovenije, je bila zadnja leta pokritost Slovenije z gozdovi 58,5 %, kar uvršča
Slovenijo na tretje mesto, najbolj gozdnatih držav v Evropi,
takoj za Švedsko in Finsko. Tolikšne površine gozda ne predstavljajo samo izjemnega potenciala za razvoj lesne industrije, ampak je viden tudi ogromni potencial lesa, kot domačega vira obnovljive energije. Les je dandanes premalo
izkoriščen, upoštevajoč vse prednosti, ki jih prinaša domačemu gospodarstvu, v primerjavi z dražjimi fosilnimi gorivi.
Les je domač obnovljiv energetski vir, ki je na voljo v zadostnih količinah, saj znaša trenutni letni posek naših gozdov
le okrog 42 % letnega prirastka. Ko govorimo o potencialu
lesnih goriv, predstavlja količina biomase, neposredno pridobljene s sečnjo gozdov, zgolj manjši delež, v veliki večini
pa so stranski proizvod in ostanek lesnopredelovalne industrije, čiščenja gozdov ter v obliki odsluženega lesa.

Slika 1: Primer industrijskega kotla na biomaso za proizvodnjo vroče vode

Zakaj uporabljati lesno
biomaso
Številne študije in izkušnje držav, ki so najbolj napredne
na tem področju (npr. Avstrija), so pokazale, da je porast
uporabe lesne biomase, kot alternativnega vira energije,
prinesel številne pozitivne učinke, tako na lokalno gospodarstvo, kot tudi k varovanju okolja:
Ključne prednosti uporabe lesne biomase:
 obnovljiv in nevtralen energetski vir (nadomešča visoke izpuste CO2 emisij, ki jih povzročajo fosilna goriva)
 kratke transportne poti
 zmanjšuje odvisnost od uvoza fosilnih goriv
 cenovno ugodnejša zamenjava dražjih fosilnih goriv
 regionalna razpoložljivost goriva in neobčutljivost na
krizne razmere
 krepi nacionalno gospodarstvo, saj ščiti in ustvarja
nova delovna mesta na podeželju v industriji, obrti, storitvah ter gozdarstvu
 spodbuja razvoja novih, naprednih tehnologij izgorevanja biomase.

Spodbujanje učinkovite
energijske rabe lesne biomase iz
lokalnega okolja
Promocija najnaprednejših tehnologij, proizvodnje toplote in električne energije v kogeneracijskih sistemih, predstavlja enega ključnih elementov strategije razvoja obnovljivih virov energije v celotni Evropi.
Razvoj omenjenih tehnologij je na drugi strani, spodbudil tudi povpraševanje in razvoj številnih ponudnikov biomase po celi Sloveniji, ki omogočajo nemoteno oskrbo s potrebnimi količinami goriva iz lokalnih gozdnih zalog, ki jih
je v Sloveniji zares v izobilju. Slovenija trenutno potroši le
približno 42 % letnega prirasta lesa. Ravno razvoj in širjenje
mreže številnih lokalnih proizvajalcev lesne biomase, omogoča zamenjavo in prenos prihodkov ter dobičkov tujih proizvajalcev fosilnih goriv do lokalnih proizvajalcev biomase.
Na ta način se, poleg okolju prijazne rabe energije, omogoča
povečanje bogastva naših lokalnih skupnosti, z odpiranjem
novih delovnih mest.
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Slika 2: Prerez industrijskega kotla
na biomaso s tehnologijo kurišča na
pomično rešetko

Lesna biomasa - poceni vir goriva
za industrijske porabnike toplote
Neustavljivo naraščanje cen fosilnih goriv, je na tržišču
spodbudilo nesluten tehničen razvoj sistemov za pridobivanje energije iz lesne biomase, saj emisije najsodobnejših
kotlov znašajo le še stotino izvornih vrednosti, izkoristki pa
so primerljivi z izkoristki kotlov na olje ali plin. Kotlovski sistemi na biomaso so postali popolnoma avtomatizirani, od
skladiščenja lesne biomase, izgorevanja v kurišču, pa do čiščenja dimnih plinov in odpepeljevanja. Praktično so ti sistemi postali tako tehnično izpopolnjeni in zanesljivi, da je kurjenje z njimi mogoče primerjati s kotli na plin ali kurilno olje.
Dandanes ponuja trg veliko izbiro avtomatiziranih kotlov. Zaradi vse večjega povpraševanja po izkoriščanju lesne biomase z visoko vsebnostjo vode (nižja cena), so se v
praksi zelo uveljavili kotli s pomično rešetko v kurišču, kjer

lahko brez težav učinkovito izgoreva tudi najbolj vlažno gorivo (Slika 2).
Sistem deluje tako, da se gorivo, glede na potrebe po
moči, samodejno dozira iz zalogovnika, preko transportnega polža ali traku v dozirno napravo. Od tam pa se gorivo,
preko dozirnega polža, dovaja na rešetko v kurišču (Slika
2). Rešetka ima poseben sistem, ki gorivo posuši in ga razporedi enakomerno po celotni dolžini rešetke. Na koncu rešetke je gorivo že upepeljeno (slika 3) in se samodejno, preko odpepeljevalnega polža, transportira v posodo za pepel.
Potrebna toplota (vroča voda, para) se nato v kotlu proizvaja
s prenosom toplote vročih dimnih plinov na vodo.
Na podlagi tovrstnih kotlovskih sistemov, moči od 1MW
pa do 25 MW in več, se vse več lokalnih skupnosti odloča za
daljinsko ogrevanje naselji ter večjih stavb. Številnim industrijskim porabnikom (predvsem lesnopredelovalna industrija) se investicija v tovrstne sisteme povrne že v 3-5 letih,
zaradi dodatne možnosti proizvodnje električne energije
preko parne turbine ali ORC sistema, ki velja za enega izmed sodobnejših načinov izrabe biomase za soproizvodnjo
toplotne in električne energije.

Slika 3: Pogled v kurišče in zgorevanje biomase na pomični rešetki

POCENI IN ZANESL JIVA ENERGIJA IZ BIOMASE.
Ponujamo celovite rešitve za:
yy Daljinsko ogrevanje naselji in večjih stavb
yy Postavitev kogeneracijskih sistemov
(toplota + elektrika)

KIV d.d.
Vransko 66
SI-3305 Vransko
Slovenia
T: +386 (0) 3 70 34 100
F: +386 (0) 3 70 34 150
E-mail: info@kiv.si
www.kiv.si

yy Priprava procesne toplote za
industrijske potrebe
yy Postavitev ORC sistemov

Zagotavljamo
učinkovite in cenovno
ugodno pripravo tople
vode, vroče vode,
nasičene in pregrete
pare do moči 25MWth,
480 ⁰C, 65 bar.
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SPODBUDE EKO SKLADA,
SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA
JAVNEGA SKLADA
Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud in
ugodnih kreditov za občane
Eko sklad na letošnjem pozivu,
6SUB-OB11, razpisuje deset milijonov
evrov za spodbujanje izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v
eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih za naslednje ukrepe:
yy vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
yy vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,
yy vgradnja toplotne črpalke,
yy prva vgradnja centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi
na daljinsko ogrevanje na obnovljiv
vir energije,
yy vgradnja lesenega zunanjega
stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,
yy toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe,
yy toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi stavbe,
yy vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
yy gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,
yy nakup stanovanjske enote v tri
ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali
prenovljeni v pasivnem energijskem
razredu.
Za izvedbo določenih ukrepov,
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri
ali večstanovanjskih stavb, velja javni
poziv z oznako 7SUB-OB11, za kar je
razpisanih dva milijona evrov nepovratnih sredstev.

Oba javna poziva Eko sklada za
nepovratne finančne spodbude občanom veljata od 1. januarja 2011 do
31.12.2011, oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS.

Enako kot v preteklih
letih, se spodbude
dodeljujejo le za nove
naložbe, ki bodo
izvedene po vložitvi
vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev
na Eko skladu.

Tudi na letošnjem javnem pozivu
ugotavljamo, da vlagatelji ne preberejo javnega poziva natančno in dovolj skrbno, zato se še vedno dogaja,
da kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za že izvedeno naložbo.
To je seveda razlog za zavrnitev takšne vloge. Zato še enkrat poudarjamo, da se spodbude dodeljujejo le
za nove naložbe, ki bodo na stano-

vanjski stavbi izvedene po vložitvi
vloge za pridobitev nepovratnih
sredstev na Eko skladu. Nadalje,
vlagatelji prilagajo predračune, ki niso
originalni ali ki niso veljavni, oziroma
ne priložijo vseh zahtevanih prilog,
kot so fotografije, ki izkazujejo stanje
pred izvedbo naložbe. V teh primerih
so vloge nepopolne, vlagatelji pa pozvani na dopolnitev vloge, kar vse podaljšuje čas obdelave vloge.

Ugodno kreditiranje
občanov
Eko sklad za kreditiranje okoljskih
naložb občanom ponuja ugodna kreditna sredstva za financiranje različnih
okoljskih naložb. Sem sodijo naložbe
na področju učinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije, kot
so: vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov ter pripravo sanitarne tople vode, vgradnja
solarnih sistemov, toplotnih črpalk,
naprave za pridobivanje električne
energije iz obnovljivih virov energije, zamenjava zunanjega stavbnega
pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih
in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih
aparatov energijskega razreda A ali
višji razred ali nakup vozil na električni
ali hibridni pogon. Občani lahko najamejo kredit še za zamenjavo azbestne
strešne kritine, priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne od-
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padne vode ali namestitev zbiralnikov
deževnice.
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in do
največ 20.000 EUR. Pri finančno zahtevnejših naložbah, kot so gradnja
nizkoenergijske ali pasivne hiše, na-

Možnost hkratne
pridobitve kredita eko
sklada in nepovratnih
sredstev
Eko sklad občanom za izvedbo celovitih obnov,
starejših stanovanjskih
stavb oz. hkratno izvedbo najmanj treh ukrepov, katerih skupna vrednost presega 20.000
EUR, ter gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pa-

mestitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
energije, obsežnejša obnova obstoječih stanovanjskih stavb, z izvedbo
najmanj treh ukrepov ter nakup novih
osebnih vozil na električni ali hibridni
pogon, je posamični kredit lahko višji,

sivne stanovanjske stavbe, omogoča pridobitev
tako nepovratne finančne spodbude, kot tudi najem ugodnega kredita, če
naložba izpolnjuje pogoje
veljavnega javnega poziva
za kreditiranje ter javnega poziva za dodeljevanje
nepovratnih sredstev. Pri
tem velja, da nepovratna
finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta pre-

in sicer 40.000 EUR, vendar ne višji od
priznanih stroškov naložbe.

Pripravila:
Vesna Vidič
Sekretarka Eko sklada

segati priznanih stroškov
kreditirane naložbe.
Finančno manj zahtevni
posamezni ukrepi učinkovite rabe energije ali rabe
obnovljivih virov energije,
so lahko deležni tako nepovratne spodbude kot
tudi kredita, ne pa obeh
spodbud hkrati. V teh primerih občan lahko izbira,
ali uveljavlja nepovratno
spodbudo ali pa kredit.

ekoSpodbude
Zmanjšajte nepotrebne stroške za energijo!
UGODNI KREDITI
Za razliËne naložbe v zmanjševanje obremenjevanja okolja so na voljo ugodni krediti
Eko sklada obËanom in podjetjem.
NEPOVRATNE FINAN»NE SPODBUDE
ObËanom so na voljo nepovratna sredstva za razliËne ukrepe uËinkovite rabe energije
in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah.
ObišËite spletno stran Eko sklada www.ekosklad.si ali pokliËite na telefon (01) 241 48 20.
Za vas še vedno na isti lokaciji, z novim naslovom Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.
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AQUA sistemi - filtriranje
in mehčanje vode Kako izboljšati kakovost
vode v vašem domu
AQUA sistemi nudijo celovite rešitve filtriranja, mehčanja in čiščenja vode za. Za
lažje razumevanje smo naprave razdelili po namenu uporabe in mestu postavitve:
AQUA LINE – sistemi za mehansko filtriranje vode
AQUA SOFT – mehčanje in mikromehčanje vode (nevtralizacija vodnega kamna)
AQUA KRISTAL® - čistilni sistemi za pitno vodo

AQUA LINE, vodni filtri, ščitijo vodovodno instalacijo in priključene armature
vode pred mehanskimi, v vodi netopnimi abrazivnimi delci, kot so pesek, mivka,
vodna rja… Ponavadi jih vgradimo na vstopu v hišo ali objekt. Na izbiro so različne izvedbe in velikosti filtrov – glede na potrebe ali želje uporabnika.

Nekaj primerov izvedb filtrov

Posebne izvedbe filtrov in UV dezinfekcijskih naprav so namenjene za učinkovito čiščenje vode iz lastnih zajetij ali kapnic. Tak sistem poskrbi za mikrobiološko
neoporečnost vode. Uniči tudi nevarne parazite kot so Giardia, Cryptosporidium
in E-coli.

UV dezinfekcijski modul Sterilight

Kombinirani sistem za filtracijo in UV dezinfekcijo
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AQUA SOFT, naprave za mehčanje vode,
učinkovito ščitijo vodovodno napeljavo, sanitarne armature in opremo pred poškodbami, ki jih
povzroča trda in apnenčasta voda. Vodni kamen
na grelcih vpliva na večjo porabo energije ter visoke stroške čiščenja in vzdrževanja opreme. Na izbiro imamo nekaj tehnologij za
uspešno odpravljanje in preprečevanje nanosov vodnega kamna.
AQUA ionske mehčalne naprave – te naprave dejansko odstranijo vodni kamen iz vode. Želeno izstopno trdoto vode nastavimo na mehčalni napravi. Vse
funkcije delovanja naprave ureja vgrajena avtomatika. Ionska mehčalna naprava
zagotavlja uporabniku mehko vodo in s tem vse prednosti, ki jih uporaba mehke
vode prinaša.
VULCAN je nevtralizator vodnega kamna, ki fizikalno vpliva na zgradbo kristalov vodnega kamna in s tem preprečuje oz. zmanjšuje nalaganje vodnega kamna v ceveh, grelcih, prhah…
AquaFOS naprave so namenjene za lokalno zaščito naprav. Namestimo jih neposredno pred uporabnikom (bojler, grelnik, plinska peč, pralni stroj…) Z dodajanjem mehčala v vodo se prepreči izločanje vodnega kamna v napravah.
Predvsem monterjem so namenjene naprave za polnjenje vode za ogrevalne sisteme. AQUA FS10 je prenosna mehčalna naprava, ki v sistem omogoča
polnjenje mehke vode in sredstva proti koroziji AZ1000.
AQUA KRISTAL® čistilni sistemi za pitno vodo so namenjeni za čiščenje pitne vode v kuhinji. Željam in potrebam primerno lahko izbiramo med različnimi
modeli in tehnologijami čistilnih sistemov (karbonski filtri, reverzna osmoza…).
Ustrezen čistilni sistem izberemo tudi glede na kvaliteto vodnega vira. Čistilnik
običajno namestimo pod kuhinjskim koritom, zato je čista in osvežujoča voda za
pitje, kuhanje, pripravo napitkov in otroške hrane vedno na voljo.
Najsodobnejši dosežek pri obdelavi pitne vode pa so ionizatorji pitne vode
Ionlife. Vodo najprej temeljito prečistijo, nato pa jo v ionizacijski komori s pomočjo titan-platinastih elektrod ionizirajo. Ionizirana bazična voda je živa voda in je
močan antioksidant, ki pomaga odstraniti zakisane odpadke iz telesa in povečuje
splošno odpornost organizma. Pokličite 059.0770.90 in naročite brezplačni prospekt in DVD o koristih pitja ionizirane vode.
Predvsem, če je voda klorirana, bo v kopalnici dobrodošel filter za prhanje. Klor
v vodi povzroča suho kožo, suhe in razcepljene lase ter bledi njihovo barvo. Filter
za prho klor iz vode in s tem omenjene težave odstrani.
AQUA BAR je izvir čiste, sveže vode, ki je lahko ohlajena ali segreta na želeno
temperaturo. Preko filtrirnega sistema se priključijo neposredno na vodovodno
omrežje, zato baloni ustekleničene vode niso več potrebni. Vzdrževanje je preprosto in cenovno ugodno, zato so prava rešitev za pisarne, poslovne in proizvodne
prostore, javne ustanove, šole, skratka povsod tam, kjer potrebujemo čisto pitno
vodo za veliko ljudi.

AQUA ionske mehčalne
naprave

Vulcan

AquaFOS

AQUA FS10 naprava za
polnjenje vode
za ogrevalne
sisteme

Več informacij lahko
poiščite na spletni
strani www.mesec.si ali
pokličite podjetje Mesec
d.o.o., Stegne 7, Ljubljana, tel. 059 0770 90 ali
gsm. 041 403 432 in
naročite brezplačen
prospekt ali predstavitev
izdelkov.
AQUA sistemi – specialisti
za vodo.
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SANACIJA OBSTOJEČIH
ENERGIJSKO POTRATNIH
HIŠ
V stanovanjskih hišah predstavlja ogrevanje več kot
70 % rabe energije. Preostanek energije koristimo za
pripravo tople sanitarne vode, kuhanje, razsvetljavo in
druge električne aparate. Energijski prihranki so odvisni od starosti stavbe, tehnologije gradnje, kakovosti
izvedbe in vzdrževanja.
Zmanjšanje rabe energije ima velik pomen tudi za
okolje, saj lahko s tem znatno zmanjšamo emisije CO2
in drugih škodljivih plinov. V Nemčiji že uspešno izvajajo sanacijo starih zgradb tako, da bo dosežena letna
raba toplote za ogrevanje 30 kWh/m2, kar znaša preračunano v kurilno olje 3 l/m2. V zadnjem poglavju tega
sestavka je prikazano, s kakšnimi ukrepi je možno na
ovoju stavbe, ogrevalnem sistemu in prezračevanju doseči porabo goriva 3 litre ELKO/m2 neto stanovanjske
površine. Izračun je bil narejen z metodo, ki je določena
v novem pravilniku in opisana v standardu SIST EN 832.
Pri starejših stanovanjskih hišah, grajenih pred letom 1980, je možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje do 60 %, če poleg posodobitve ogrevalnega sistema
izvedemo še ukrepe za energijsko učinkovitost ovoja
zgradbe. Med te ukrepe spada toplotna izolacija zunanjih sten, izboljšanje tesnjenja oken, zamenjava oken,
toplotna izolacija podstrešja ali strehe. Na osnovi energetskega pregleda, se svetovalcu predlagajo ustrezni
ukrepi za učinkovitejšo rabo energije za ogrevanje,
ocenijo vložena sredstva in pričakovani prihranek pri
rabi energije. Za ogrevanje povprečne slovenske enodružinske hiše potrebujemo, glede na statistične podatke, letno 175 kWh na 1 m2 ogrevane stanovanjske
površine. V primerjavi navedimo, da morajo biti te vrednosti pri novozgrajeni stavbi 3 – 4 krat manjše. Pri sanirani stavbi, s sodobno toplotno zaščito, so te vrednosti le polovične.

1. Ugotavljanje potencialov za učinkovito
rabo energije v obstoječih stavbah
Ugotavljanje potencialov za učinkovitejšo rabo energije izvedemo s popisom dimenzij in sestave gradbenih
konstrukcij stavbe in pregledom ogrevalnega sistema.

Določitev specifičnih transmisijskih toplotnih izgub, izhajajočih iz površin elementov ovoja in pripadajočih toplotnih
prehodnosti, nam daje prve informacije glede stanja toplotne izolativnosti ovoja. Pri vrednotenju učinkovitosti rabe
energije v stavbah uporabljamo različne načine ocenjevanja. Ena izmed najbolj pogostih oblik za grobo ocenjevanje
energijske učinkovitosti obstoječih stavb je uporaba kazalcev energije, npr. specifične letne porabe energije za ogrevanje, glede na enoto ogrevane površine stavbe oziroma t.i.
energijsko število

2. Energijski varčevalni potencial v stavbah
Večji del pričakovanih energijskih prihrankov je možno
doseči z boljšo toplotno izolacijo ovoja stavbe, ker s temi
ukrepi vplivamo na vzroke za preveliko rabo energije za
ogrevanje. Manjši del prihrankov pri rabi energije za ogrevanje pa dosežemo z izboljšanjem ogrevalnega sistema.
Energijski prihranki so odvisni od starosti stavbe, tehnologije gradnje, kakovosti izvedbe in vzdrževanja. Toplotne
izgube starejših družinskih hiš, grajenih pred letom 1980 in
malo kasneje, so sledeče:
� skupne izgube ogrevalnega sistema znašajo 20 - 40 %,
� izgube skozi okna, vrata, prezračevanje skozi reže
znašajo 28 - 31 %,
� izgube skozi zunanji ovoj znašajo 15 - 25 %,
� izgube skozi streho znašajo 11 - 16 %,
� izgube skozi tla na terenu znašajo 6 - 7 %.
Na toplotne izgube zelo vpliva razmerje med zunanjo
površino zgradbe in njeno prostornino. Iz izračuna toplotnih izgub lahko ugotovimo, da imajo hiše pri enaki prostornini in enaki toplotni izolativnosti obodnih konstrukcij,
glede na obliko in razgibanost objekta, različne toplotne
izgube. Toplotne izgube se zaradi prehoda toplote večajo
sorazmerno z večanjem zunanje površine hiše. Da bi bile
toplotne izgube čim manjše, je potrebno najbolj izolirati
atrijsko hišo in najmanj vrstno hišo.
Primer povprečne energijske bilance za novejše družinske hiše, kjer potrebno toplotno energijo zagotovimo z
ogrevanjem (82 %) in ostalo (18 %) z notranjimi viri in sončnimi pritoki skozi okna, je sledeč:
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�

skupne izgube ogrevalnega sistema znašajo 12 %,
izgube zaradi prezračevanja znašajo 29 %,
izgube skozi okna znašajo 22 %,
izgube skozi zunanji ovoj znašajo 21 %,
izgube skozi streho znašajo 10 %,
izgube skozi tla na terenu znašajo 6 %.

Toplotne izgube zaradi prezračevanja lahko predstavljajo pri slabo toplotno izoliranih hišah okoli 1/3 vse potrebne
toplotne energije. Če je ovoj zgradbe dobro toplotno zaščiten, lahko delež toplotnih izgub zaradi prezračevanja presega že polovico toplotnih potreb.

3. Ukrepi za doseganje energijske
učinkovitosti ovoja stavbe
Na podlagi rezultatov energetskega pregleda lahko investitor oblikuje načrt obnove hiše za doseganje večje energijske učinkovitosti. V večini primerov je najprej na vrsti izvajanje organizacijskih ukrepov, ki niso povezani z velikimi
stroški, vplivajo pa na spremembo odnosa uporabnika do
rabe energije. Temu sledijo cenejši ukrepi, oziroma ukrepi
s kratko vračilno dobo, ki jih lahko izvajamo že pri rednem
vzdrževanju objekta. Zatem sledijo še ukrepi, ki imajo daljšo vračilno dobo in zahtevajo večja investicijska vlaganja.
Najpogosteje priporočeni ukrepi so tesnjenje oken, zamenjava zasteklitve, zamenjava oken, dodatna toplotna izola-

cija podstrešja, toplotna izolacija ravne ali poševne strehe,
toplotna izolacija tal na terenu, dodatna toplotna izolacija
ovoja in nadzorovano naravno prezračevanje. Za investitorja je pri odločanju o izvedbi ukrepov zanimiv podatek
o vračilni dobi, o višini naložbe, o pričakovanih prihrankih
pri energiji in stroških, o izboljšanju toplotnega ugodja in
prednostih za okolje.
Prihranki energije (orientacijske vrednosti) pri različnih
gradbenih in sanacijskih posegih so sledeči:
� 25 cm izolacija strehe pomeni približno 15 % 		
prihranka,
� zamenjava oken z vgrajenimi energijsko varčnimi
stekli pomeni približno 25 % prihranka,
� 12 cm izolacija zunanjega ovoja pomeni približno
20 do 25 % prihranka,
� 8 cm izolacija stropa kleti pomeni približno 6 – 8 %
prihranka.
Pri družinskih hišah so ekonomsko zanimivi tisti ukrepi,
katerih vračilna doba je manjša od 5 let. Naložba v tesnjenje oken se povrne v povprečju v dveh letih, naložba v izbor
energijsko učinkovite zasteklitve pa v približno treh letih.
Zamenjava oken zahteva daljšo vračilno dobo. Neophodna
izvedba toplotne izolacije stropa proti podstrešju se povrne
v 3 do 4 letih, pohodne izvedbe pa so precej dražje.
Pri obnovi ovoja hiše, zaradi povečanja energijske učin- >
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kovitosti, so potrebna večja investicijska vlaganja. Kadar se
odločamo za toplotno izolacijo poševne strehe, se moramo
zavedati, da toplotna izolacija ne bo zmanjševala toplotnih
izgub le pozimi, ampak nas bo tudi ščitila pred pretirano
vročino in pregrevanjem mansardnega bivalnega prostora
v poletnem času. V tem primeru je potrebno predvideti debelino toplotne izolacije 25 do 30 cm in jo ustrezno zaščititi pred zamakanjem, zaradi morebitnih poškodb kritine.
Pomembno je tudi doseganje zrakotesnosti, kajti slabi stiki in nenadzorovano prezračevanje lahko znatno povečajo toplotne izgube. Najprimernejši čas, da uredimo toplotno zaščito strehe je, kadar obnavljamo kritino, predelujemo
podstrešje v mansardo, polagamo pohodni sloj na plošči ali
saniramo druge poškodbe (npr. posledice plesni).
Toplotna izolacija zunanjih sten je najdražji ukrep, vendar je obnova nujna v primeru, ko je življenjska doba fasade že potekla. Analize so pokazale, da se dodatna naložba
v obnovo zunanjih sten, to je vgradnja dodatne toplotne
izolacije za povečanje energijske učinkovitosti, povrne že v
10 letih. Cena toplotno izolacijskega materiala predstavlja
samo desetino celotne naložbe v celotni ceni vgrajene toplotno - izolacijske obloge.

4. Novi pravilnik o učinkoviti
rabi energije
Večina stavb, ki je bila je bil zgrajena pred 20 in več leti,
brez zadostne toplotne izolacije, kar pomeni rabo toplote
za ogrevanje med 18 in 20 kWh/(m2a). Stavbe, grajene po
trenutno veljavnih predpisih, imajo dovoljeno rabo med 60
- 40 kWh/(m2a). Glede na nove prepise, bo dovoljeno graditi zgradbe z rabo toplote za ogrevanje med 30 in 40 kWh/
(m2a). Pravilnik bi moral stopiti v veljavo letos 1.7.2009 vendar je rok premaknjen za eno leto, z namenom dopolnitve.
Nizko energijske ( NEH) in pasivne hiše imajo rabo toplote
za ogrevanje med 15 - 30 kWh/(m2a).

5. Prikaz izračuna rabe energije
za ogrevanje in izvedenih ukrepov
Za izračun izberimo tipično toplotno neizolirano hišo,
grajeno v sedemdesetih letih, ki ima pritličje in eno nadstropje. Uporabna površina je 150 m2, ogrevana prostornina
450 m3. Zunanji ovoj je ometan z izolacijskim ometom, strop
proti neogrevanemu podstrešju je delno izoliran, vgrajena
so tudi klasična vezna okna. Energijsko število ogrevanja
znaša 200 KWh/m2a. Poglejmo, kakšni ukrepi so potrebni na
ovoju hiše in na sistemu ogrevanja ter prezračevanja, da bi
dosegli letno rabo energije za ogrevanje približno 30 kWh/
m2, oziroma 3 litre ELKO/m2. Da dosežemo te vrednosti je
potrebno na ovoju povečati debelino toplotne izolacije, zamenjati okna in posodobiti ogrevalni sistem. Spremembe
so naslednje:
� zunanje stene imajo 20 cm toplotne izolacije iz mineralne volne (l = 0,035 W/mK),

� strop proti nepohodnemu podstrešju ima 30 cm toplotne izolacije iz mineralne volne ali
� poševna streha ima 30 cm toplotne izolacije iz mineralne
volne,
� tla 12 cm izolacije iz mineralne volne,
� vgrajena so okna s skupno toplotno prehodnostjo (okvir
+ steko) Uokna = 0,8 W/(m2K),
� ogrevalni sistem je izboljšan z vgrajenim kondenzacijskim kotlom, ustrezno regulacijo in letnim izkoristkom ogrevalnega sistema hog = 0,90 (možna tudi uporaba toplotne
črpalke).
Če želimo še dodatno zmanjšati toplotne izgube, je potrebno izvesti prisilno prezračevanje in vgraditi prenosnik
toplote za vračanje toplote odtočnega zraka.
Ogrevalni sistem deluje na ELKO (ekstra lahko kurilno olje). Letni ogrevalni izkoristek, je bil ocenjen na 90 %
Izračun naredimo v skladu z metodo, ki je opisana v standardu SIST EN 832. V izračunih je upoštevano:
klimatski podatki za Ptuj - temperaturni primanjkljaj (DD =
3300 K,dan),
� 0,5 - kratna izmenjava zraka (h-1),
� upoštevani so toplotni mostovi,
� notranji viri 5 W/m2 (glede na pravilnik),
� poraba goriva za pripravo tople sanitarne vode ni
upoštevana.
Izračun je narejen za stopnjo prezračevanja 0,5 in 0,7 kratno izmenjavo zraka (h-1) ter za količino notranjih virov 0 in
5 W/m2 (tabela 1).
Tabela 1: Letno potrebna toplota za ogrevanje

Izolirana hiša - Varianta 1

Izolirana hiša - Varianta 2

Letna
Notranji
Urna
Notranji
Urna
potreba
toplotni
izmenjava toplotni viri
izmenjava
po toploti
viri
-1
zraka (h-1)
(W/m2)
zraka
(h
)
(kWh/m2a)
(W/m2)

Letna
potreba po
toploti
(kWh/m2a)

0,7

0

99

0,7

0

62

0,5

0

86

0,5

0

51

0,7

5

79

0,7

5

41

0,5

5

66

0,5

5

30

Letna raba energije za ogrevanje v kWh/m2 (brez porabe goriva za pripravo tople sanitarne vode), preračunano v porabo ekstra lahkega kurilnega olja znaša:
� neizolirana hiša ima porabo 20 l/m2 uporabne stanovanjske površine,
� izolirana hiša ima porabo 3 l/m2 uporabne stanovanjske
površine pri stopnji prezračevanja 0,5 h-1 in notranjih virih 5
W/m2,
� izolirana hiša ima porabo 6,6 l/m2 uporabne stanovanjske površine pri stopnji prezračevanja 0,5 h-1 in notranjih virih 5W /m2.
Enostavni izračun letne potrebne toplote za ogrevanje
pokaže, da je raba energije v stavbi v največji meri odvisna
od zadostne toplotne izolacije, ki je vgrajena v ovoj stavbe.
Tudi vsi ostali dejavniki lahko močno vplivajo na rabo, pred-
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vsem stopnja prezračevanja in vpliv notranjih virov. Kako velik je vpliv prezračevanja in notranjih virov je, v največji meri
odvisno od uporabnikov stavbe. Izračun pokaže, da lahko
z naravnim in pravilnim prezračevanjem zmanjšamo rabo
energije tudi do 25 %.
Na sliki 1 je prikazana energijska bilanca potrebne toplote za ogrevanje pred in po sanaciji stavbe.
Posodobitev ogrevalne naprave ne prinaša le gospodarske koristi, temveč se proporcionalno z zmanjšanjem porabe goriva zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v okolje
(CO2, SO2, NOX, CO). Izračun letnega izkoristka pri obstoječem in novem sodobnem kotlu je pokazal, da samo izboljšana toplotna izolacija ne prinaša želenih prihrankov energije, če zadržimo v ogrevalnem sistemu zastarelo ogrevalno
napravo.

6. Zaključek

dar prav tako pomemben del prihrankov pri rabi energije,
pa je možno doseči tudi z izboljšanjem delovanja ogrevalnega sistema.
Pri starejših stanovanjskih stavbah, grajenih pred letom
1980, je tehnično možno zmanjšati rabo energije za ogrevanje do 60 %. Približno 30 % pa je možno zmanjšati rabo
energije z ekonomsko upravičenimi ukrepi, ki se povrnejo
prej kot v 10 letih.
S primernimi ukrepi na ovoju stavbe, ogrevalnem sistemu in prezračevanju lahko dosežemo porabo tri litre kurilnega olja na kvadratni meter uporabne oziroma neto
stanovanjske površine, vendar se lahko pojavi problem
ekonomske upravičenosti posega, saj lahko stroški presežejo prihranke v naslednjih 20 letih. Cene energentov za ogrevanje nenehno naraščajo, zato je v prihodnosti pričakovati,
da bodo 3 litrske hiše tudi pri nas postale nekaj običajnega.

Pretežni del prihrankov energije za ogrevanje je možno
doseči z boljšo toplotno zaščito ovoja zgradbe. Manjši, ven-
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Svet ostane zunaj
Razstavno-prodajnoizobraževalni 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

66
Junij 2011

Energetska
prihodnost
Zemlja je ena sama. In dejstvo, da
je naš planet ogrožen s strani klimatskih sprememb in onesnaževanja, ni
več le nedolžna grožnja. Primanjkuje
osnovnih življenjskih resursov, onesnaženost je vse večja, ekološka zavest na ravni dejanj pa je izredno
nizka. Zakaj govorimo o energetski
prihodnosti?
Izraba fosilnih goriv, predvsem
nafte, je prišla do svoje zaključne točke. Zaloge energije so bile omejene,
zato sedaj množično iščemo alternative. Človeštvo je prišlo do točke, ko se
mora začeti odgovorno vesti do narave. Leta in leta onesnaževanja in uničevanja naravnega okolja so pustile
velike posledice. Vidne posledice: primanjkovanje temeljih življenjskih resursov (hrane, vode, energije), klimatske spremembe, posledično revščina,
razvrednotenje človekovega bistva
in vrednot... Kako izkoristiti naravno
okolje v svoj prid, brez uničevanje in
nadaljnega onesnaževanja? Rešitev

Emisije CO2- velika grožnja človeštvu

so obnovljivi viri, tako energije, hrane
in kot tudi vode; v splošnem lahko govorimo o »energiji«, ki vsesplošno poganja življenje.
V energetskem smislu gre za proces pridobivanja energije, najprej fosilnih goriv, kasneje iz obnovljivih
naravnih virov, sonca, vetra, vode in
zemlje. Prišel je trenutek, ko se moramo vsi ljudje na planetu zavedati, da
ima uničevanje naravnega okolja pogubne posledice. Nujno moramo postati bolj ekološko osveščeni in razmišljti ter delovati bolj odgovorno ali kot
radi rečemo, bolj »zeleno«.
Slovenija se je kot članica Evropske
unije zavezala k povečanju rabe obnovljivih virov energije, hkrati pa k
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v ozračje. Dostop do energije je
temeljnega pomena v vsakodnevnem
življenju v razvitih državah, a le te prepogosto jemljejo energijo za samoumevno. Mnogi energetski viri so omejeni, njihova izraba pa je pogosto vir
onesnaževanja.Višje cene energentov, grožnje varnosti oskrbe z energijo, primanjkovanje in omejenost naravnih resursov (tudi hrane in vode),
posledično spremembe podnebja zadevajo vsakega posameznika.
Onesnaženje in globalne podnebne
spremembe kot posledica in kruta realnost lahko predstavljajo izzive, izziv
za gospodarstvo, za nove dejavnosti
z nižjo proizvodnjo CO2, ki uporablja
manj fosilnih goriv v industriji, prometu in gospodinjstvih ter izkorišča obnovljive energetske vire za proizvajanje električne energije, ogrevanje ali
ohlajevanje zgradb itd.. Obenem se
množično širi ekološka zavest, ki je sicer še mnogo pogosteje na embalaži

kot napis ali v glavah kot misel, kot pa
izkušnja v dejanjskem življenju. Je pa
začetek zavedanja, da se moramo vrniti nazaj k naravi, k naravnemu. To je
prelomnica, prehod na energijo vetra,
sonca, vode, biomase, geotermalne
energije...Zato se EU zavezuje k večji
uporabi OVE in večji varnosti z oskrbo
obnovljive energije. Zmanšanje onesnaževanja, črpanje naravnih danosti
in trud povrniti zdravje našemu planetu, so ključne strateške usmeritve svetle energetske prihodnosti.
Glede na Kjotski protokol, so napovedi Slovenije in EU v splošnem
vzpodbudne, povečati delež OVE na
20 % do leta 2020. Pojavlja pa se vprašanje, ali lahko do leta 2050 povečamo
delež OVE na 100 %? Cilji za leto 2020
bodo doseženi, v kolikor bodo države članice v celoti izvajale svoje nacionalne programe za uporabo OVE. Iz
poročila Evropske komisije o napredku na področju OVE je razvidno, da se
je v EU pojavila potreba po enotnem
energetskem trgu in po sodelovanju
med državami.
Glede na poročilo EK, bo svoje svoje cilje za energijo iz obnovljivih virov pri proizvodnji električne
energije za leto 2010 izpolnilo le sedem držav članic EU, to so Irska, Litva,
Danska, Nemčija, Poljska, Madžarska
in Portugalska. Tudi Slovenija ima priložnost, da se pridruži »energetski revoluciji« in izkoristi prehod na okolju
prijazno oz. »zeleno« gospodarstvo.
Ta prehod pa ni le prelomnica v vsesplošnem zavedanju in odgovornosti
glede naravnega okolja, prinaša tudi
odgovorno gospodarstvo in nenazadnje tudi nova delovna mesta. Vsaka
posamezna država je dolžna zadostiti
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lastnim ambicijam, kar se tičejo podnebnih sprememb, ustaviti je potrebno uporabo in izčrpavanje fosilnih
goriv, obenem pa podpreti subvencioniranje čistega in okolju prijaznega gospodarstva, ki dolgoročno prinaša razvoj, čisto Zemljo in stabilnost.
Evropa mora torej delovati vzajemno
in zagotavljati uporabo trajnostnih,
varnih in konkurenčnih energetskih
virov. Tudi evropska politika mora biti
ambiciozna, odgovorna in dolgoročno usmerjena v OVE ter seveda tudi
socialna v izvajanju ukrepov OVE in
URE.
Naslednji diagram jasno nakazuje,
da je uporaba fosilnih goriv še vedno
na prvem mestu v EU. V primerjavi s
Slovenijo, kjer so rezultati podobni,
je na prvem mestu nafta, nato trdna
goriva, sledi jederska energija, plin.
Uporaba plina je v Sloveniji nekoliko
manjša kot v EU, le okrog 12 %. Je pa
Slovenija pri uporabi OVE na nekoliko
višji ravni kot EU, približno 11 %, kar pa
je več od povprečja EU (6,3 %).

Izzivi energetike v EU
 Nujno potrebna vlaganja v zastarelo infrastrukturo
 Zmanjšanje odvisnosti od uvoza
energentov
 Svetovno povpraševanje po
energiji narašča

Viri energije (EU-25, 2004)

 Zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov
 Nestanovitnost cen nafte in
plina
 Spopad s podnebnimi
spremembami
 Razvoj enotnega evropskega
energetskega trga
Po podatkih Medvladnega foruma
o podnebnih spremembah (IPCC) se
je zaradi emisij toplogrednih plinov
planet Zemlja segrela že za 0,6 stopinj.
Brez ustreznih ukrepov, se bo temperatura do konca tega stoletja povečala od 1,4 do 5,8 °C. V EU je 80 % vseh
emisij toplogrednih plinov posledica

proizvodnje energije in tako je v samem središču podnebnih sprememb
ter zračnega onesnaženja. EU se je zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v EU in po svetu na raven,
ki bi omejila skupni dvig temperature na 2 °C. Vendar se bodo s trenutnimi energetskimi in prometnimi politikami emisije CO2 v EU povečale za 5
% do leta 2030, na svetovni ravni pa
predvidoma za 55 %.
Če strnemo, ima evropska energetska politika danes tri temeljna
izhodišča:
1. boj proti podnebnim spremembam- 80 % toplogrednih plinov >
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v EU nastane pri proizvodnji ali porabi
energije;
2. omejevanje uvoz nafte in zemeljskega plina ter izpostavljenosti
višanju cen ogljikovodikov;
3. vzpostavitev bolj konkurenčnega energetskega trga, ki bi posledično spodbudil rast stabilnega
gospodarstva, razvoja tehnologije in
odpiranja novih delovnih mest, potrošnikom pa se s tem zagotovil varno in
cenovno dostopno energijo.
Doseganje teh strateških ciljev
bo spremenilo EU v energetsko visoko učinkovito gospodarstvo, ki bo pri
proizvodnji in porabi energije ustvarilo malo CO2 in kljub temu pospeševalo
gospodarsko rast. Z bistvenim zmanjšanjem porabe energije, se bosta povečala deleža obnovljivih virov energije ter zmanjšala uvozna intenzivnost
drugih energentov. Energetska učinkovitost ni zgolj najbolj ekonomičen,
ampak tudi najhitrejši način zmanjševanja ali vsaj omejevanja naraščanja
porabe energije in posledično emisij
toplogrednih plinov. Akcijski načrt temelji na doseganju ključnega cilja, to
je zmanjšanje celotne porabe primarne energije za 20 % do leta 2020. To bi
v praksi pomenilo, da EU zmanjša svoje izpuste emisij za približno 800 mili-

Otroci so prihodnost človeštva

onov ton na leto, porabila pa bi 13 %
manj enegije kot danes. Največji izziv
pa so seveda spremembe v razmišljanju in vedenju uporabnikov energije.
Izziv politike pa je tudi najti pravo ravnovesje med obsegom OVE in znižanjem stroškov proizvodnje energije.

Ključni ukrepi vključujejo:
 pospešitev uporabe energetsko učinkovitih prevoznih sredstev v
prometu in večji izkoristek javnega
prevoza;
 strožje standarde in boljše označevanje naprav;
 izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb EU in pripravo
načrtov za hiše z majhno porabo energije kot standard novih stavb;
 dosledno uporabo obdavčevanja za doseganje učinkovitejše izrabe
energije;
 izboljšanje učinkovitosti proizvodnje toplote in električne energije, prenosa in distribucije;
 nove mednarodne sporazume o
energetski učinkovitosti za spodbujanje splošnih prizadevanj.
EU ima velike možnosti, kar se tiče
uporabe OVE in razvoja trga tehnologij za proizvodnjo energije. Na področju vetrne energije zasedajo pod-

jetja v EU 60 % delež svetovnega trga.
Pričakuje se napredek v sektorju ogrevanja in hlajenja. Avstrija in Nemčija
npr. vodita na področju sončne energije. Švedska ima več kot 185.000 geotermalnih toplotnih črpalk. Kar zadeva biogoriva, je Švedska že dosegla
4 % tržni delež za bioetanol na trgu
z bencinom. EU na področju energetske tehnologije zasleduje dva
ključna cilja: nižjo ceno čiste energije in vodilno vlogo industrije EU v
hitro rastočem sektorju tehnologij
z nižjimi emisijami ogljika. Evropski
strateški načrt za energetsko tehnologijo torej zahteva dolgoročno vizijo, skladno z dolgoročnim izzivom
prehoda na energetski sistem z nižjimi emisijami CO2.

Kakšne so prednosti
uporabe obnovljivih virov
energije?
Prednosti uporabe obnovljivih virov energije se kažejo v pozitivnem
učinku na podnebje, stabilnosti v
dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi. Ocenjuje se, da bo
doseganje podnebno-energetskih ciljev v praksi pomenilo:
 zmanjšanje emisij CO2 v višini
600 do 900 milijonov ton letno;
 zmanjšanje porabe fosilnih goriv za 200 do 300 milijonov ton letno;
 zmanjšanje odvisnosti EU od
uvoženih fosilnih goriv ter s tem povečanje stabilnosti dobave energije v
EU;
 večje spodbude za razvoj visoko-tehnoloških industrij z novimi gospodarskimi priložnostmi in delovnimi mesti.

Uporaba obnovljivih virov
energije ne prinaša le
novih gospodarskih
priložnosti, temveč ima
pomemben vpliv na
podnebje in nenazadnje
prinaša tudi nova
delovna mesta.
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Energija je motor sodobne civilizacije, obenem pa vir obremenjevanja okolja. V naravi je še veliko neizčrpanih virov energije, ki samo čakajo,
da pridejo na plan. Vsem je »kristalno jasno«, da je prava pot, kar se tiče
energetskega razvoja in energetske
prihodnosti, v URE in seveda v uporabi obnovljivih virih energije, torej
OVE. Sedaj je čas, da naravi vrnemo tisto, kar smo ji skozi dolga stoletja neodgovornega ravnanja, odvzeli. Vrniti
se moramo na začetek, do trenutka,
ko je človek še živel skladno z naravo, ko je ta predstavljala njegov dom
ali kot pravi Steiner, »živeti z naravo«.
Človekova superiornost nad naravo
je neupravičena, kar se jasno vidi po
posledicah.
Dejstvo je, da potrebujemo ekološki preobrat ali drugače rečeno, potrebujemo dejanja v prid naravi in naravnemu okolju. S tem, ki uničujemo

En planet- neskončno upanje

naravo, uničujemo sami sebe. Čas je
za dejanja, čas je za zeleno r(e)volucijo. Globalizacija, profitno usmerjen
kapitalizem, neodgovorno ravnanje
z naravnimi viri vsesplošno potrjuje
mišljenje, da je človek vladar vsega
kar obstaja, ter posledično energet-

ska kriza, podnebne spremembe, revščina in pomanjkanje hrane in pitne
vode so pereči problemi, s katerimi
se človek srečuje na vsakem koraku.
Skupaj ustavimo nasilje nad naravo.
Verjetno je sedaj zadnji čas za prava
dejanja.
(kg)

Junij 2011- Konferenca OVE
Dne, 7.junija 2011, je v organizaciji Greenpeaca v Državnem zboru
potekala konferenca na temo OVE,
s poudarkom na vprašanju, ali lahko
Slovenija zadosti svojim energetskim
potrebam do leta 2050. Dejstvo je, da
se energetske dileme v svetu in tudi
pri nas zaostrujejo, da je treba sprejeti
pomembne odločitve, kar se tiče energetske prihodnosti. Za posamezne države, tudi Slovenijo, je pomembno, da
se pripravi posebni strateški energet-

ski plan, kjer bodo skrbno določene
energetske aktivnosti, ki se bodo izvajale v prid uporabi OVE in varovanju
okolja ter obnavljanju škode »množičnemu okoljskemu genocidu«, ki ga
je povzročilo onesnaževanje okolja.
Predsednik Državnega sveta mag. Blaž
Kavčič je spregovoril o dveh možnostih, ki sta na voljo: ali bomo nadaljevali z intenzivno porabo energije, z gradnjo novih termo objektov, uporabo
jedrske energije, z onesnaževanjem ali

pa se bomo pridružili drznejšim, ekološko odgovornim in zastavili našo prihodnost na čistih ter trajnostnih virih
energije, npr. pridobivanje energije
sonca, recikliranje itd. Razprave so potekale o možnostih pridobivanja energije iz OVE, ki jih ima Slovenija na voljo in možen sklep je lahko ta, da ovire
nejvečkrat niso v potencialu obnovljivih virov energije, v tehnologiji ali stroških, temveč so velikokrat največja ovira politika in interesi.
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OSNOVNE ZNAČILNOSTI
SOLARNIH HRANILNIKOV
TOPLOTE
Solarni hranilnik toplote je eden od elementov toplotnega solarnega sistema, ki služi za akumulacijo toplotne
energije, ki jo pridobimo iz sprejemnikov sončne energije. Hranilnik omogoča delovanje solarnega sistema oziroma pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju v
času, ko sprejemniki sončne energije niso v funkciji delovanja, oziroma pokriva časovno neusklajenost pridobljene ter
porabljene energije v zgradbi.

Izvedba solarnega hranilnika
toplote
Od izvedbe solarnega hranilnika pričakujemo, da omogoča segrevanje vode v slojih in preprečuje toplotne izgube.
Hranilniki so najpogosteje izdelani iz jeklene pločevine, z zaščitnim slojem iz emajla ali polimera, nerjavne pločevine in
polimerov. Delovni tlak praviloma znaša ≥ 6 bar (razen hranilnika iz polimera). Hranilniki iz jeklene pločevine morajo
biti zaradi kontaktne korozije zaščiteni z anodo.
Hranilnik se s sprejemniki sončne energije poveže na
dva načina (slika 1a in 1 b):
 z vgrajenim toplotnim prenosnikom,
 z zunanjim toplotnim prenosnikom.
V solarnih toplotnih sistemih se najpogosteje koristi naslednje izvedbe hranilnikov:
slojevita, ki se običajno koristi za pripravo tople sanitarne vode,
kombinirana, ki se koristi za pripravo tople sanitarne
vode in ogrevanje, pri čemer se v zgornjem delu nahaja do-

Slika 1a: HT z vgrajenim prenosnikom toplote

datni hranilnik za sanitarno vodo, ostali del pa se koristi za
ogrevanje,
vmesni hranilniki, ki se koristijo za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje oziroma za dodatno akumulacijo toplote.
Hranilnik je lahko tudi v monovalentni ali bivalentni
izvedbi. Pri monovalentni izvedbi so sprejemniki sončne
energije edini izvor toplote. Pri bivalentni izvedbi imamo,
poleg sprejemnikov sončne energije,še dodatni izvor toplote. Razen solarnega prenosnika, je vgrajen še dodatno
električni grelnik ali toplotni prenosnik, povezan z dodatnim virom toplote (električni, oljni, plinski kotel ali kotel na
trdno gorivo ali tudi toplotna črpalka).
Zaradi posebne slojevite izvedbe hranilnika, se lahko izkorišča že male količine sončne toplote, kar pri do sedaj običajnih solarnih hranilnikih toplote, ni bilo možno.
Sanitarna voda se v hranilniku toplote ne ogreva enakomerno, temveč se ogreva v slojih (slika 2a in 2 b).
Od razlike pri klasičnih hranilnikih toplote, kjer se voda
segreva enakomerno, se pri »termosifonskem« hranilniku
toplote, topla voda nahaja na mestu, s katerega se lahko
takoj dovede do potrošnika. S takim načinom segrevanja
vode se izognemo prehitrem ponovnem polnjenju hranilnika. Zaradi segrevanja vode v slojih se ustvari velika temperaturna razlika med spodnjim delom hranilnika toplote
in sprejemniki sončne energije, kar ima za posledico dobro naravno cirkulacijo sanitarne vode (povečan vzgon)
tudi pri slabšem sončnem sevanju. Segrevanje vode v slo-

Slika 1b: HT z vgrajenim zunanjim prenosnikom toplote
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Slika 2a: Gretje sanitarne vode v slojih

jih pri različni temperaturni razliki je prikazano na sliki 2a.
Temperaturna razlika, ki je merjena s tipalom TP3 na izstopu iz SSE in tipalom TP1 v hranilniku toplote (HT), znaša lahko od 15 do 30 K oziroma pri manjšem solarnem sevanju <
15 K (° C). Posamezni temperaturni režimi so prikazani na
sliki 2a in sicer varianta I, II in varianta III.
Osnovni element »termosifonskega« hranilnika predstavlja prenosnik toplote, ki je izveden v obliki cevi. V cevi,
ki je nameščena po celi višini hranilnika, so vstavljene proti
povratne lopute oziroma zaklopke (slika 2b).
Na osnovi razlike gostote, tople in hladne vode, se topla
voda v cevi dviga proti vrhu, pri čemer je na spodnji strani
hranilnika skozi odprtine na cevi omogočen vstop hladne
vode. Skozi izhodne odprtine v cevi, postavljene na različ-

nih višinah, segreta voda vstopa v hranilnik. Na odprtinah
cevi so vgrajene proti povratne zaklopke, ki omogočajo
pretok samo pri enakem temperaturnem nivoju (pozicija 2
in 3 na sliki 2 b). Pri hranilnikih, pri katerih je solarni sistem
vezan preko zunanjega prenosnika toplote, se priključek na
sekundarni krog izvede na spodnji tretjini višine hranilnika.
Najboljša slojevitost se doseže, če je razmerje višine in premera hranilnika v razmerju 2,5:1.

Prostornina hranilnika
Prostornina hranilnika se določi na osnovi dnevnih potreb za toploto, oziroma količine potrebne tople sanitarne
vode, od časa največje porabe in najvišje dopustne temperature (tabele 1).
>

Slika 2b: Prikaz delovanja protipovratnih zaklopk
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namen

dnevne potrebe po
toploti kWh/d

Čas shranjevanja
tople vode, d

Temperaturni nivo
C

priprava sanitarne
tople vode

2 - 3 na osebo

2-3

45 - 60

2 - 20

30 - 60

nizko temperaturni
0,5 - 1 m2 stanovansistemi
jske površine
ogrevanja

Tabela 1: Smernice za dimenzioniranje hranilnika toplote

Prostornino hranilnika lahko izračunamo po enačbi:

VHT = fHT . VPTV,d . (TPTV,iz - Tdov,hl)/(TPTV,HT - Tdov,hl)
V enačbi pomeni:
VHT - prostornina solarnega hranilnika, I
fHT - računski faktor = 1,5 - 1,8 d
VPTV,d - dejanske dnevne potrebe po topli sanitarni vodi, d
TPTV,iz - zahtevana temperatura sanitarne vode na izlivnem
mestu, °C
Tdov,hl - temperatura dovedene hladne vode °C
TPTV,HT - temperatura sanitarne vode na izstopu iz hranilnika
= 50 - 60 °C
Če izračun pokaže, da je potrebna prostornina hranilnika
večja od 400 litrov, je v sistem priporočljivo vgraditi dodatni
hranilnik zaradi hitrejšega doseganja želene temperature in
večje skupne učinkovitosti sistema.

Varnostna oprema
Varnostna oprema mora preprečiti povečanje temperature v hranilniku preko 90 °C v gornjem delu ter preko 60 °C na
izstopu iz hranilnika. V slučaju povečanja temperature v gornjem delu hranilnika preko 90 °C, mora avtomatska regulacija prekiniti dovod solarnega medija iz sprejemnikov sončne
energije. Priporočljivo je, da voda v hranilniku ne presega 60
°C, zaradi tvorbe vodnega kamna (zaradi preprečevanja legionele, vodo segrejemo enkrat tedensko na 80 °C). Omejitev
temperature vode na izstopu iz hranilnika izvedemo z vgradnjo mešalnega ventila, ki omogoča temperaturo na 35 - 55
°C. Na dovodu hladne vode je priporočljivo vgraditi filter, ki
prepreči vstop nečistočam v mešalni ventil (slika 3).

Slika 3: Shema vgradnje mešalnega ventila za PTV na izstopu iz hranilnika

Toplotna izolacija solarnega hranilnika
Od toplotne izolacije je odvisna energijska učinkovitost
solarnega sistema. Izolirati je potrebno tudi priključke hranilnika, da preprečimo toplotne mostove. Koeficient toplotne prevodnosti za izolacijski material mora znašati najmanj
0,04 W/(mK). Za izolacijo uporabljamo:
 mehko poliuretansko peno, debeline 100 - 150 mm s
kaširano polimerno folijo,
 trdo poliuretansko peno debeline 60 - 90 mm,
 mineralno volno.
Specifične toplotne izgube izračunamo po enačbi:

qHT,S = AHT . Uiz
V enačbi pomeni:
qHT,S - specifične toplotne izgube hranilnika, W/K (tabela 2)
AHT - površina hranilnika, m2
Uiz = liz/diz - toplotna prehodnost materiala izolacije, W/(m2K)
liz - koeficient toplotne prevodnosti materiala izolacije, W/
(mK)
d - debelina izolacije, m
Specifične toplotne izgube hranilnika qHT,SW/K

kvaliteta hranilnika

< 1,7

zelo dobra

1,7 - 2,5

dobra

2,5 - 3

primerna

> 3,0

slaba

Tabela 2: Ocena kvalitete hranilnika in spec. toplotne izgube

(bg)

www.revija-energetik.si
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KAKO ENERGIJSKO VARČNO
HIŠO IMAMO?
1. Energijsko število
Vrednost energijskega števila zgradbe se lahko uporablja za oceno potrebnih energetskih ukrepov, ki naj bi jih
povzeli pri energetski sanaciji starejših zgradb. Kot glavno
vodilo se uporablja energijsko število, ki pomeni specifično
porabo energije na enoto površine zgradbe, v določenem
časovnem obdobju.
Energijsko število, v katerem je zajeta poraba energije za
ogrevanje in pripravo tople vode, se lahko izračuna tudi za
novogradnjo, kjer nam služi kot napoved porabe energije,
kot tudi za obstoječo zgradbo, da lahko ocenimo energijsko učinkovitost. Tako lahko že v fazi projektiranja izbiramo
med energijsko zelo varčnimi zgradbami, s porabo pod 7 litrov olja na kvadratni meter ogrevane površine ali z energijsko potratnimi, s porabo več kot 20 litrov kurilnega olja na
kvadratni meter ogrevane površine zgradbe. Velika poraba
olja kaže na energijsko potratnost, kar pomeni, da bi morali
zgradbo čimprej energetsko sanirati.
tabela za energijsko število objekta
Vrsta objekta

Raba energije v kWh/m2 leto Poraba kurilnega olja liter/
oz. energijsko število
m2 stanovanja/leto

zelo potratna hiša

> 250

> 25

potratna hiša

200 - 250

20 - 25

povprečna hiša

150 - 200

15 - 20

varčna hiša

100 - 150

10 - 15

zelo varčna hiša

50 - 100

5 - 10

hiša prihodnosti

< 50

<5

Upoštevano: 1 liter lahkega kurilnega olja = 10 kWh

Energijsko število svoje hiše lahko izračunamo tudi sami.
Zato potrebujemo podatke o letni porabi energije za ogrevanje in pripravo tople vode. Energijsko število izračunamo
tako, da skupno porabo energije za ogrevanje in pripravo
tople vode delimo z bruto ogrevano površino zgradbe.Tako
izračunano število primerjamo z vrednostmi v tabeli in ugotovimo, kolikšen je varčevalni potencial zgradbe.
Za lažje razumevanje, naredimo izračun energijskega
števila za stanovanjsko hišo, kjer se za ogrevanje in gretje
tople vode porabi letno 3500 litrov kurilnega olja, kar je enako 35.000 kWh energije. Ogrevana bruto površina je 150 m2
(n.pr. hiša 10 x 15 m).

EK = Q/A = poraba /površina = (35.000
kWh)/150m2 = 233 kWh/m2leto
Če zgornjo vrednost preračunamo v porabo kurilnega
olja, dobimo 23 litrov/m2leto.
Glede na položaj energijskega števila v tabeli je razvidno, da spada hiša, za katero je bil narejen izračun, med
energijsko potratne. Najbolje je, da se pred odločitvijo o
ukrepih energetske sanacije, posvetujemo z energetskim
svetovalcem. V praksi se dosega nižja poraba energije z dvema vrstama ukrepov. Ločimo jih predvsem po tem, da je za
izvedbo enih potreben denar (investicijski ukrepi), za izvedbo drugih pa zadošča že sprememba določenih navad (organizacijski ukrepi).

Profesionalne termične kamere Testo, izjemnega ergonomičnega dizajna, z 32º standardno
optiko, z majhnim minimalnim fokusom, s prikazom porazdelitve površinske vlage in
z uporabniku prijaznim softwareom za analizo izmerjenega in izdelavo vsakovrstnih poročil.

KOMPLAST d.o.o.
Tržaška 511
1351 Brezovica

Distributer Testo AG za Slovenijo:

Komplast d.o.o., (01) 360 17 90, 041 663 999, matjaz.ponikvar@mrak.si | bostjan.blatnik@mrak.si | www.komplast.si
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Poglejmo nekaj organizacijskih ukrepov varčevanje z vodo in energijo:
 Pravilno prezračevanje: zapremo ventil na radiatorju
in nekaj minut na stežaj odpremo okno. To storimo po potrebi večkrat na dan, namesto dolgotrajnega prezračevanja
skozi priprto okno
 Izločitev zraka iz ogreval: lahko prihranimo 15 %
energije
 Ena stopinja nižja temperatura v prostoru pomeni 6 %
prihranek energije
 Odstranitev ovir pred ogrevali (n.pr. zavese preko radiatorja preprečujejo boljše oddajanje toplote)
 Kopanje: pri prhanju porabimo trikrat manj vode in s
tem energije kot pri kopanju v kadi
 Med umivanjem naj teče voda le takrat, ko jo dejansko
potrebujemo (ne pa ves čas, kajti z vodo odteka tudi energija; tako tista, ki je bila potrebna za transport in pripravo vode
do uporabnika, kot energija, potrebna za segretje vode na
želeno temperaturo).

2. Investicijski ukrepi
Manjše investicijske ukrepe združimo z investicijskim
vzdrževanjem naše hiše. V prvi fazi izvedemo cenejše ukrepe: tesnjenje oken in vrat, izolacijo cevovodov v neogrevanih prostorih in kotlovnici. Prav tako je izredno pomembna
izolacija podstrešja, z debelino izolacije- minimalno 15 cm.
Večino del lahko opravimo sami: kupimo tesnila in izolacijske žlebake, obložimo cevovode in zatesnimo okna ter vrata. Cevovodov v izoliranih prostorih ne izoliramo, pač pa jih
kontroliramo na spojih, da ne puščajo. Prav tako lahko za
ogrevali namestimo dodatno toplotno zaščito oziroma refleksno folijo, ki toploto vrača nazaj v prostor.
S pravilnim izbranim načinom regulacije in njeno pravilno uporabo, lahko dosežemo skupne prihranke pri rabi
energije do 30 %, v primerjavi z nereguliranimi ali slabo reguliranimi sistemi centralnega ogrevanja.
Posamični prihranki so sledeči:
 Regulacija temperature prostora, v odvisnosti od zunanje temperature, z delovanjem na mešalni ventil: prihranek cca. 10 %,
 Vgradnja termostatskih ventilov: cca10 %,
 Prehod na nizkotemperaturni režim ogrevanja: 13 %,

 Prekinitev ogrevanja oz. nočno znižanje temperature
ogrevne vode (če je masivna gradnja): cca 10 %.
Eden od zelo primernih načinov regulacije ogrevanja
hiše, je sistem avtomatske regulacije. To je centralna regulacija temperature ogrevne vode, v odvisnosti od zunanje
temperature. V tem primeru je tipalo zunanje temperature
vgrajeno na severni fasadi objekta in je povezano z ustrezno
krmilno napravo. Ta primerja temperaturo ogrevne vode in
zunanjo temperaturo ter vpliva na mešalni ventil z elektromotornim pogonom tako, da dobimo ustrezno temperaturo ogrevne vode v ogrevalih. Kontrolno vlogo tu igra tipalo
temperature ogrevne vode.
Regulacija je zvezna, zajema pa regulacijo mešalnega
ventila in nadzor obtočne črpalke. Vsebuje lahko tudi digitalno uro, ki omogoča nočno znižanje temperature dovodne vode in s tem tudi temperaturo v prostorih za nekaj
stopinj (znižanje temperature za 1 °C = prihranek energije
za 5 do 6 %).
Porabo energije lahko zmanjšamo tudi na tak način, da
izvedemo lokalno regulacijo ogrevanja z vgradnjo termostatskih ventilov. Tako prilagodimo delovanje vgrajenih
ogrevalnih naprav trenutnim potrebam po toploti v nekem
prostoru.
Vgradnja termostatskih ventilov brez ustrezne centralne
regulacije sistema ne zagotavlja, da bomo imeli v hiši najbolj ustrezno temperaturo in da bomo varčevali s porabo
energije. To omogoča le centralna regulacija ogrevanja, ki v
odvisnosti od sprememb zunanje temperature zraka zagotavlja, da bo voda primerno ogreta in bo ogrevanje stanovanja optimalno. Naloga termostatskih ventilov je, da vzdržujejo čimbolj enakomerno temperaturo v prostoru. Pri tem
izkoriščajo tudi notranje izvore toplote in prilagajajo pogoje v prostoru našim potrebam in tako varčujejo z energijo.
Pri vgradnji glav ventilov oziroma njihovi namestitvi je pomembno, da se vgradnja izvrši po navodilih proizvajalca
termostatskih ventilov (oddaljenost tipal od polic, od zidu
v niši, samo vodoravna vgraditev za termostatske glave z
vgrajenimi tipali). Prav tako je pomembno, da tipal ventilov
po vgradnji ne zaslonimo s pohištvom, zavesami in raznimi
oblogami radiatorjev. Na tipala tudi ne sme vplivati prepih
ali drugo sevanje, saj je to najpogostejši vzrok za nepravilno delovanje ventilov.
(BG)
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IGRA BREZ
VZETKA,
BERAČ

PREZEBEL
MOŠKI

RADIJ

VAS
RUSKA OGRINJALO,
NA
DOLŽINSKA OBLEKA
KOPRSKEM
MERA

HRVAŠKI RASTLINSKA
NOGOM. GLIVIČNA
VRATAR
BOLEZEN
(MATEJ)

KANON

VSKOČITEV

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

KARIKATURIST
ROGELJ

SVETNIK
NA DAN
22. JUNIJA

DEJAVNOST
ZBOROVODIJ

PROSTOST
NALEPKA,
ETIKETA
NEMŠKI
AVTO

ATA, OČE

NEBESNI
SVOD
KAČJI
SAMEC

NARAMNICA

DEL
MESTA,
KVART

POVABLJENEC
NA SVADBO
PREBIVALKA
EPIRA

OLEG
VIDOV
MEMORIJA
JAMAJSKI
PLES
JAGODA NA
OGRLICI

ČVEKAČ
REZILO,
BRITVICA
GRAND
PRIX
PES
GONIČ

DRŽAVA V
AZIJI
ODMEV,
JEK
SM.TEKAČICA 22
JELOVČAN
PREMOGOVI
UGASKI

HIŠICA,
BAJTICA
POZIV,
KLIC

RAFKO
IRGOLIČ
STANE
NOVAK

SOVRAŽNIK
(ZASTAR.)
23
OŽAREK
IME
ŽENE
DEJANA
ZAVCA

OBROBNI DEL
KRITINE
GOBA
MAVRAH

MODERATOR
(MATJAŽ)
ŠTEFAN
ERŽEN

RASTLINA
NAVADNA
ČRNOGLAVKA
VEČJI
ŽEBELJ ZA
OKOVANJE
COKEL
22

Vpiši nagradno geslo

� 1. nagrada: nahrbtnik
� 2. nagrada: majica (T-shirt)
� 3. nagrada: majica (T-shirt)

Rešitev nagradne križanke z geslom pošljite
najkasneje do 15. 8. 2011 na naslov:
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA
MARIBOR, TITOVA CESTA 63, 2000 Maribor

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

Vprašanja pošljite
na naslov
revije Energetik ali elektronski naslov:
urednistvo@revija-energetik.si
V VSAKI REVIJI
BOMO ODGOVORILI NA
TRI VPRAŠANJA.

23
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vabilo
na mednarodno poslovno srečanje z obrtniki in podjetniki
iz držav EU in JV EVROPE v času 44. mednarodnega sejma v celju
(MOS)

gregor.primc@ozs.si

Prijavnico
za mednarodno poslovno srečanje MSP Slovenije ter držav EU in JV Evrope,
s področja obnovljivih virov energije
lahko snamete na spletni strani revije Energetik:
www.revija-energetik.si

